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Wznowiono roboty na Kilińskiego

LESZNO > Rozpoczął się drugi etap przebudowy ul. Kilińskiego w dzielnicy Zatorze. 
Dotyczy on przebudowy 650-metrowego odcinka drogi, która zyska nową nawierzch-
nię i ciąg pieszo-rowerowy. Przebudowana zostanie także sieć wodno-kanalizacyjna. 
Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm Vipro oraz Drogi i Ulice. Roboty związane 
z przebudową sieci wodociągowej powinny zakończyć się do końca  tego roku, nato-
miast cała inwestycja ma być gotowa w kwietniu 2022 roku. Koszt realizacji zadania wy-
niesie prawie 800.000 zł.

Akredytacja dla leszczyńskiego szpitala 

LESZNO > Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie otrzymał certyfikat akredytacyj-
ny Ministerstwa Zdrowia, jako jeden z dwóch wojewódzkich szpitali w Wielkopolsce. 
Przyznanie dokumentu jest wynikiem przeprowadzonego przez Centrum 
Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia z Krakowa wnikliwego audytu. Podczas 
kontroli oceniono około 90 różnych standardów związanych z opieką nad pacjentami, 
prowadzeniem badań laboratoryjnych oraz dokumentacji medycznej. Certyfikat będzie 
ważny przez trzy lata.  

Fot. Magdalena Woźna Fot. Facebook / Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie 

Przez ładnych parę lat ani razu nie jechałem pociągiem. Dacie wiarę? W czasach studenckich na dworcach gości-

łem regularnie, ale jak już tytuł obroniłem, to wsiadanie do pociągu nie było mi po drodze. Nie żebym był ja-

kimś wrogiem kolei, nic z tych rzeczy - tak się po prostu złożyło. Wreszcie, w pewną słoneczną, październikową 

niedzielę, nieaktywny status zmieniłem - i to od razu na bogato. Pojechałem do Tarnowa...

Nie ukrywam, że z początku czułem się nieswojo, 
niemal tak, jakbym do pociągu wsiadał po raz pierw-
szy w życiu. Byłem ciekaw, co przez lata się zmieniło. 
I wiecie co? Ciekawość szybko wygasła, wyciągnąłem 
laptopa i zabrałem się za pisanie niniejszego tekstu. 
Powiem krótko, nie zmieniło się w zasadzie nic. Gdyby 
nie maseczki, to mógłbym mieć deja vu i poczuć się
ponownie jak studenciak.
W przedziale znużenie przeplatane gwarem. Ktoś tam 

się śmieje, ktoś chrapie, mniej rozgarnięci panowie nie 
widzą nic złego w donośnym przeklinaniu. Grzejniki, 
pomimo ładnej pogody, hajcują jak piknikowe grille 
w środku lata. Uff , jak gorąco... A okna nie otworzysz, 
bo przedział wypełniony po brzegi, a jak wiadomo, 
w grupie zawsze ktoś wrażliwszy na silne podmuchy 
się znajdzie. No to grzejemy… się. 
Za oknem piękna nasza Polska: łąki, pola, lasy, rzeki... 

z czasem pojawiają się pogórza. Raz po raz przez wa-
gon przejdzie kontrolerka biletów. Ochrzani kogoś za 

brak maseczki, względnie uprzejmie zapyta w biegu, 
czy ktoś z państwa się dosiadł. Poza tym nuda.
Ale są też plusy. Mogę kimnąć (startowałem około 

6:30, więc drzemka jak najbardziej wskazana). Mogę
uciekać myślami gdziekolwiek zechcę (a nie jak za 
kółkiem pozostawać w ciągłym skupieniu). Mogę też
we względnym spokoju popracować (felieton popełnić
na przykład). Poza tym podróż do Tarnowa kosztowa-
ła mnie zaledwie siedem dyszek. Nie jechałem autem, 
więc ekologicznie. I tak dalej. Plusy zatem są i nie będę
się z tym kłócił.
Ale generalnie, nuda. Atmosfera nijaka. Brak integra-

cji, radości, kolorów… siedzimy, każdy w zamknięciu 
– i nie mam na myśli tylko przedziału.
No to jadę. Nuda.
Mijamy kolejne stacje. Przeglądam internety. Dłuższą

chwilę poświęcam kwestiom sportowym (na co dzień
jakoś czasu brak). Czytam na przykład co nieco na 

temat meczu kadry z San Marino, który odbył się dzień
wcześniej. Ale tam też nuda.
Potem czytam co w kraju (wypada wiedzieć). Kłócą

się. Nieustannie. Nuda.
Czytam co w Europie i w świecie. Infl acja, niepoko-

je, pandemia i inne negatywne sprawy. Nerwy i nuda.
Dłużej w internety mi się nie chce. W komórkę też nie 

za bardzo. Zamykam laptopa, chowam telefon i czekam 
na fi nisz. A ponieważ już wiem, że fanem kolei jak ni-
gdy nie byłem, tak pewnie nigdy nie zostanę, to mam 
w głowie tylko jedno życzenie: panie szofer, gazu!
PS żeby nie było, że tylko narzekam, do Tarnowa do-

jechałem punktualnie, a na miejscu powitał mnie prze-
piękny, klimatyczny dworzec. I jesienne słonko. No 
i pięknie. A najpiękniejsze było to, że jeszcze tego sa-
mego dnia udało mi się wrócić do domu…

MICHAŁ DUDKA
REDAKTOR NACZELNY

Po kolei, ale po staremu
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Poszerzyli drogę 

PRZYBYSZEWO > Zarząd Dróg Powiatowych poszerzył 1,3-kilometrowy pas drogi na od-
cinku od ul. św. Jana Chrzciciela do ul. Henrykowskiej. Droga została poszerzona średnio 
o 1,2 metra, do szerokości 5,5-6 m. Po wykonaniu konstrukcji jezdni na wyremontowa-
nym odcinku nastąpi regulacja studni kanalizacyjnych i ułożona zostanie warstwa asfaltu. 
Inwestycja jest finansowana przez powiat leszczyński i gminę Święciechowa.

Karetki dla szpitala  

LESZNO >  Na wyposażenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie trafiły czte-
ry nowe karetki pogotowia. Zasilą Zespoły Ratownictwa Medycznego. Zakup karetek 
został sfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego (2 pojazdy) 
oraz Starostwa Powiatowego w Lesznie i Miasta Leszna. Oficjalne przekazanie pojazdów 
nastąpi w połowie listopada.

Wiosną będzie zielono 

LESZNO > W październiku rozpoczął się IV etap rewitalizacji parku przy Placu Tadeusza 
Kościuszki. Zakłada on wykonanie nasadzeń kwiatów, drzew, krzewów i pnączy. Prace 
powinny zakończyć się do końca kwietnia 2022 roku, a ich koszt wyniesie ponad 440.000 
zł. Rewitalizacja parkowej zieleni jest częścią projektu Zielone Leszno, na realizację które-
go Miasto Leszno pozyskało dofinansowanie ze środków unijnych. Wykonawcą zadania 
jest firma Plantim z Murowanej Gośliny.

Duży skok w rankingu 

LESZNO > Leszno zajęło 10. miejsce pośród 65 miast na prawach powiatu w Rankingu 
Samorządów Rzeczpospolitej. Oceniane były efekty działań miast i gmin dotyczące dba-
łości o jakość życia mieszkańców, stan środowiska oraz rozwój ekonomiczny przy zacho-
waniu stabilności finansów i wysokiej jakości zarządzania. Przypomnijmy, że w ubiegło-
rocznym zestawieniu Leszno znalazło się na odległym, 53. miejscu.

Kolejni wyróżnieni 

LESZNO > Podczas październikowej sesji Rady Miejskiej Leszna wręczono tytuły 
Zasłużonych dla Miasta Leszna za lata 2020/2021. Otrzymali je: wieloletni przewodni-
czący RML Wojciech Rajewski oraz pośmiertnie, działający na rzecz niepełnosprawnych, 
Eligiusz Klawiński. Uchwały w sprawie nadania obu wyróżnień radni podjęli znacznie 
wcześniej.

Fot. Facebook / Powiat Leszczyński

Fot. Facebook / Wojewódzki Szpital Zespolony w LesznieFot. Magdalena Woźna

Przecięli wstęgę w Klubie Seniora  

BRENNO > Pod koniec października nastąpiło uroczyste otwarcie Klubu Seniora 
w Brennie. Realizacja projektu była możliwa dzięki pozyskaniu przez gminę Wijewo 
dwóch dofinansowań w łącznej kwocie ponad 600.000 zł. Pieniądze te pozwoliły prze-
budować i wyposażyć pomieszczenia Wiejskiego Domu Kultury w Brennie, w którym 
mieści się klub. Ośrodek dostosowany jest do przyjęcia 50 seniorów.

Fot. wijewo.pl

Nowa atrakcja dla dzieci w Bojanowie 

BOJANOWO > Przy Szkole Podstawowej w Bojanowie powstaje plac zabaw. Obiekt bę-
dzie wyposażony w urządzenia rozwijające aktywność fizyczną i ruchową dzieci w każ-
dym wieku. Na placu zabaw znajdzie się duży zestaw zabawowy, przeplotnia oraz ka-
ruzela. Dostawcą sprzętów jest firma Spiraea z Leszna, która przeprowadza także ich 
montaż. Koszt inwestycji wyniesie prawie 215.000 zł.
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Od pasji do biznesu 
Atrapa zabytkowego samochodu na środku sklepu, lada postawiona na beczkach i skrzyniach po winie, oryginalne oświetlenie 

w kształcie beczułek, a przede wszystkim szeroki i wyselekcjonowany asortyment napoi z całego świata, w których wyborze można 

liczyć na pomoc właścicieli - pasjonatów. Jest wiele powodów, by wejść do sklepu Whisky i Wino przy ulicy Gronowskiej 4 w Lesznie. 

Grzegorz Orniacki od 20 lat jest pa-
sjonatem wina i specjalistą w dziedzi-
nie wiedzy o tym szlachetnym trunku. 
Pracując jako przedstawiciel handlowy 
u jednego z największych dystrybuto-
rów napoi w kraju, poznał branżę winiar-
ską od podszewki. Zakochany w aroma-
tach zamkniętych w szklanych butelkach 
ukończył drugi stopień somelierski bry-
tyjskiej szkoły WSET czyli Wine & 
Spirit Education Trust. To uznana w ca-
łym świecie organizacja zapewniająca 
edukację w zakresie znajomości win oraz 
innych napoi. Jej certyfi katy są uznawa-
ne za międzynarodowy standard wiedzy.

- Ukończenie tego kursu pozwala mi 
pracować w restauracjach na całym 
świecie . W planach mam zrobienie ko-
lejnych dwóch stopni. Ostatni z nich po-
zwoli mi na szkolenie nowych adeptów 
tej wspaniałej sztuki - mówi Grzegorz.
Jako entuzjasta i smakosz wina w po-

szukiwaniu najszlachetniejszych oka-
zów zjeździł najsłynniejsze winnice 
Włoch i Hiszpanii. W niedalekich pla-
nach ma także wycieczkę do Gruzji, czy-
li najstarszego winiarskiego regionu na 
świecie. Kilka lat temu, w nagrodę dla 
najlepszego sprzedawcy, pojechał zwie-
dzić winnice w RPA. Swoją pasją zara-
ził także żonę, z którą obecnie prowadzi 
sklep Whisky i Wino na leszczyńskim 
Gronowie. 
- Nasz sklep wyróżnia to, że oprócz pro-

duktu premium klienci otrzymują od nas 
wiedzę na temat kupowanego trunku. 
Chętnie doradzamy tym, którzy szukają

czegoś wyjątkowego na prezent, a także 
pakujemy zakup w taki sposób, by moż-
na go było od razu wręczyć – opowiada 
Arleta, żona Grzegorza.
Właściciele sklepu skrupulatnie do-

bierają asortyment, by zadowolić naj-
bardziej wymagających klientów. By 
być na bieżąco z panującymi trendami, 
Arleta i Grzegorz jeżdżą po rozmaitych 
targach branżowych, na których poznają
nowe smaki i aromaty. Na półkach przy 
ul. Gronowskiej 4 znaleźć można m.in.: 
butelki z limitowanymi etykietami pro-
jektowanymi przez Boba Dylana, 40-let-
nią Starkę ze szczecińskiego Polmosu 
z pozłacaną spinką (czyli szlachetny tru-
nek, z którego Polska słynęła w Europie 
za czasów swojej świetności), wina od 
sławnego reżysera Francis Coppoli pro-
wadzącego winnicę w Kalifornii, a tak-
że z naszej krajowej winnicy, w której 
udziały ma muzyk Grzegorz Turnau. Jest 
też gin, który po zalaniu tonikiem zmie-
nia barwę na różową, zielony Aperol, 
którym zachwycają się infl uancerzy 
na Instagramie, napoje z oferty Travel 
Exclusive dedykowanej wyłącznie na 
promy wycieczkowe, najbardziej naga-
zowany tonik na świecie czy szeroki wy-
bór piw kraftowych. 
W ofercie sklepu są również artykuły 

pochodzenia włoskiego, takie jak kawa 
czy ciastka, a także praliny, których 
nie kupimy w osiedlowych marketach. 
Nowością są naturalne świece sojowe.
- Według mnie dobre wino i aromatycz-

na świeczka to duet idealny na prezent, 

zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym 
– mówi Arleta. 
Małżeństwo w najbliższych planach 

ma również współpracę z Restauracją
Antonińska. Podczas kolacji goście będą

poznawać tajniki food pairingu, czyli 
dowiedzą się, na jakie elementy zwró-
cić uwagę, by połączenie potrawy z wi-
nem było najbardziej trafi one. Natomiast 
oferta sklepu poszerzy się niebawem 
o piwa czeskie i regionalne. 
- Przeprowadzamy także komentowa-

ne degustacje dla fi rm, które są ciekawą
formą celebrowania ważnych okazji. Ich 
scenariusz dostosowujemy do indywidu-
alnych potrzeb klienta. Degustacje mogą
być organizowane w miejscu wskazanym 
przez klienta (na przykład w siedzibie fi r-
my) lub w którejś z partnerskich restau-
racji. Zapraszamy zatem do współpracy 
wszystkich zainteresowanych – zachęca 
Grzegorz.

WHISKY I WINO
ul. Gronowska 4
64-100 Leszno

Tel: 799 060 122
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Pola nadziei znów zakwitną 

LESZNO > W Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi Leszczyńskie Stowarzyszenie 
Rehabilitacyjne Amazonka zasadziło ponad dwa tysiące żonkili na skwerze u zbiegu 
Al. Jana Pawła II i ul. Dąbrowskiego. Oficjalnie odsłonięto również tablicę, na której znaj-
duje się opis idei, jaka przyświeca sadzeniu kwiatów na tzw. Polach Nadziei, czyli propa-
gowanie profilaktyki raka piersi. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent 
Miasta Leszna Łukasz Borowiak.

Nowy obiekt do gry w tenisa 

LESZNO > Ruszyła budowa nowoczesnego centrum tenisowego. Hala tenisowa Leszno 
Tenis Klub ma powstać do końca kwietnia 2022 roku w miejscu obecnych boisk do gry 
w tenisa przy pływalni Akwawit. Inwestorem jest Spółka NBNS, której właścicielem jest 
leszczyński przedsiębiorca Leszek Janusz. Na terenie centrum powstanie hala tenisowa z 
czterema kortami, trybuna na 90 osób, sauna, siłownia oraz gabinet fizjoterapii. Budynek 
będzie miał łączną powierzchnię 3600 metrów kwadratowych i będzie pasywny energe-
tycznie. Obiekt będzie spełniał wymogi międzynarodowej federacji tenisowej, co ozna-
cza, że będą mogły być na nim rozgrywane zawody wysokiej rangi. Wykonawcą inwe-
stycji jest Spółka Real, a koszt przedsięwzięcia szacowany jest na około 10 mln zł.  Zabytkowa wiata wróciła na dworzec   

LESZNO > Zabytkowa wiata, która została zdemontowana podczas kompleksowej mo-
dernizacji linii kolejowej Poznań-Wrocław, wróciła na dworzec. Metalowa konstrukcja ma-
jąca około 100 lat służy teraz jako zadaszenie wyjścia z tunelu od strony ulicy Towarowej, 
a także jako dach parkingu rowerowego. W przyszłości wiata ma być częścią węzła prze-
siadkowego, umożliwiającego podróżnym szybką przesiadkę z pociągu do autobusu. 
To nie jedyne zmiany w okolicach dworca. Zakończyła się także budowa peronu nr 6, 
który ma być oddany do użytku w połowie listopada, po przeprowadzeniu niezbęd-
nych odbiorów.

Ofi cjalne otwarcie  

POWIAT > Przebudowa drogi powiatowej na odcinku od ronda w Święciechowie do wia-
duktu nad S5 w Wilkowicach w praktyce została zakończona już jakiś czas temu. W paź-
dzierniku nastąpiło jej oficjalne otwarcie. Zakres prac obejmował wzmocnienie krawędzi 
jezdni wraz z ujednoliceniem jej szerokości do 6 metrów, ułożenie dwóch warstw asfal-
tu oraz umocnienie i naprawę poboczy. Wykonawcą inwestycji było przedsiębiorstwo 
Drogi i Ulice z Leszna. Koszt inwestycji wyniósł 650.000 zł, z czego 200.000 zł stanowi-
ło wsparcie z gminy Święciechowa. Pozostałą część sfinansowano z budżetu powiatu.

Fot. Magdalena Woźna

Fot. Leszczyńskie NGO

Fot. Leszno Tenis Klub

Fot. powiat-leszczynski.pl

Więcej miejsc dla samochodów

WŁOSZAKOWICE > Jeszcze w tym roku przy ul. Kurpińskiego powstanie około 30 miejsc 
postojowych i 250 metrów ciągu pieszo-rowerowego. Przetarg na wykonanie prac za 
kwotę ponad 200.000 zł wygrała firma Lu-Max Łukasz Masłowski z Leszna. Inwestycja 
ma zostać wykonana do 20 grudnia bieżącego roku. Jej koszty po połowie pokryją po-
wiat leszczyński i gmina Włoszakowice.

Rewitalizacja Rynku w Zaborowie

LESZNO > Na Rynku w Zaborowie rozpoczęły się prace budowlane związane z realizacją 
projektu zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego Leszna na rok 2021. W ramach za-
dania powstanie tam park rekreacyjno-wypoczynkowy, w którym znajdą się: tor rowe-
rowy typu Pumptrack, siłownia zewnętrzna, tor parkour i podświetlana fontanna. Teren 
na nowo zostanie obsiany trawą. Planowane są również nowe nasadzenia. Wykonawcą 
inwestycji, której koszt wyniesie około 1,1 mln zł, jest firma Spiraea z Leszna. Zadanie ma 
zostać wykonane do końca tego roku. 



7# PROMOCJA

Integracja sensoryczna fundamentem sukcesu 
edukacyjnego i pożądanych zachowań społecznych.

W grupie przedszkolnej nauczyciel może spotkać różne dzieci. Jedne z nich są spokojne i opano-

wane, a inne żywiołowe i bardzo aktywne. Niektóre zaś przejawiają liczne zachowania nieakcep-

towane społecznie. Bywa, że gryzą, kopią lub popychają swoich rówieśników, mają trudności 

z koncentracją na zajęciach i nie są w stanie skupić się przez jakiś czas na realizowanym zadaniu. Jest to ta grupa dzieci, która 

zazwyczaj dezorganizuje pracę nauczyciela i przeszkadza w prowadzeniu zajęć, a z drugiej strony – dzieci te potrafi ą skupić się 

na zajęciach indywidualnych i przeważnie dobrze na nich funkcjonują. Pojawia się więc pytanie, jakie są przyczyny takich za-

chowań? Jedną z nich mogą być zaburzenia integracji sensorycznej. W Przedszkolu Niepublicznym „Kolorowy Świat” w Lesznie 

dzieci mają możliwość uczestniczenia w terapeutycznych zajęciach integracji sensorycznej.

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE 
„KOLOROWY ŚWIAT” 
MARIA JURCZYŃSKA

ul. Bolesława Prusa 35, 64-100 Leszno
tel. 512-727-614

sekretariat@kolorowy-swiat.pl

Czym jest integracja sensoryczna?
Integracja sensoryczna to zdolność do 

odczuwania, rozumienia i organizowania 
informacji dostarczanych przez zmysły 
(wzrok, słuch, dotyk, węch, smak, układ 
przedsionkowy, czyli zmysł równowagi 
i układ przedsionkowy) z otoczenia do 
organizmu. Dzięki sprawnie działające-
mu układowi nerwowemu porządkuje-
my, segregujemy i składamy pojedyn-
cze bodźce w kompletne reakcje mózgu. 
Prawidłowe przetwarzanie wiadomości 
płynących z ciała i otoczenia może być
użyte do planowego ruchu, właściwego 
napięcia mięśni, zachowania wyznaczo-
nej pozycji ciała czy odpowiedniego re-
agowania emocjonalnego na zaistniałą
sytuację. 
Zmysł wzroku, w porównaniu z inny-

mi zmysłami, po urodzeniu jest bardzo 
niedojrzały. Wyróżniamy dwa systemy 
wzrokowe: obronny i dyskryminujący.
System obronny to obrona przed zagro-
żeniem, dostosowywanie się z ciemnoś-
ci do jasnego światła, wykrywanie ruchu 
poruszającego się przedmiotu, ostrość, 
utrzymywanie uwagi na przedmiocie.
System dyskryminujący to świado-

mość otaczających nas obrazów, uwaga 
wzrokowa, pamięć wzrokowa, pamięć
sekwencyjna, wyobraźnia, integracja 
wzrokowo-sensoryczna (łączenie wzro-
ku z ruchem, równowagą, postawą cia-
ła, słuchem).
Kiedy oba elementy zmysłu wzroku – 

obronny i dyskryminujący są ze sobą
zsynchronizowane, wówczas nie tylko 
widzimy, ale także reagujemy za pomo-
cą reakcji adaptacyjnej na to, co widzi-
my w otoczeniu. 
Zmysł słuchu – umożliwia odbieranie 

fal dźwiękowych, rozwija się z układu 
przedsionkowego. Zaraz po urodzeniu 
ucho dziecka jest całkowicie dojrzałe 
do pracy. Słuch wykorzystywany jest 
do komunikacji oraz rozpoznawania 
otoczenia.
Dotyk – to receptor odbierający bodź-

ce dotykowe, czyli skóra, najwcześniej 
rozwija się i dojrzewa. Pierwszy kontakt 

dziecka ze światem zewnętrznym to 
właśnie poprzez zmysł dotyku.
Zmysł węchu jest bardzo czułym ukła-

dem. Dzięki niemu bodźce zmysłowe 
docierają do mózgu najszybciej. Zmysł
powonienia związany jest z rozwojem 
postrzegania, mową i koncentracją uwa-
gi. Rozróżnianie zapachów i smaków jest 
uzależnione od warunków zewnętrznych 
(temperatura, odległość, natężenie, dłu-
gość trwania bodźca), a także indywidu-
alnych predyspozycji. Zapachy odbie-

ramy świadomie przez śluzówkę nosa 
i przez skórę. Węch pozwala nam różni-
cować rodzaje smaku potraw i napojów. 
Zapachy wywołują intensywne reakcje 
emocjonalne.
Zmysł smaku - jama ustna niemowlaka 

jest gęsto pokryta kubkami smakowymi. 
Dopiero około 10 roku życia część z nich 
zanika i dzięki temu zmysł smaku nie 
jest już tak bardzo wyostrzony. Mamy 4 
rodzaje kubków smakowych dzięki któ-
rym rozróżniamy smaki: słodki, słony, 
kwaśny, gorzki.
Układ przedsionkowy informuje nas 

o tym, gdzie jest góra i dół, a także czy 
znajdujemy się w pozycji pionowej. 
Dzięki niemu wiemy, gdzie znajduje 
się nasza głowa i ciało w stosunku do 
pozycji ziemi. Przesyła też informacje 

sensoryczne na temat równowagi, ru-
chów karku, oczu, ciała do centralnego 
układu nerwowego. Układ przedsionko-
wy daje nam również informacje na te-
mat tego, czy się poruszamy czy też nie, 
a także czy inne przedmioty są w ruchu 
albo czy pozostają nieruchome w stosun-
ku do naszego ciała. Kiedy układ przed-
sionkowy funkcjonuje prawidłowo, pra-
wie nie odczuwamy jego istnienia.
Układ proprioceptywny informuje nas 

o tym, gdzie znajdują się w danym mo-

mencie części ciała i dzięki temu umoż-
liwia dostosowanie do tego pozycji. Jest 
to jakby czucie siebie od wewnątrz, któ-
re pozwala nam wykonać bardziej szcze-
gółowe ruchy bez udziału świadomego 
myślenia i bez informacji pochodzących 
z innych zmysłów. Układ propriocepcji 
odbiera bodźce związane z uciskiem, roz-
ciągnięciem, ustawieniem i ruchem ciała 
wobec siebie. Receptory propriocepcji 
znajdują się w całym naszym ciele – 
w stawach, mięśniach, ścięgnach. Układ 
propriocepcji odbiera bodźce związane 
z uciskiem, rozciągnięciem, ustawieniem 
i ruchem ciała wobec siebie. Kiedy mięś-
nie lub skóra naciągają się lub kurczą, 
a poszczególne części ciała zginają się
i prostują, pochodzące z nich informa-
cje pokazują ośrodkowemu układowi 

nerwowemu (OUN), gdzie i kiedy od-
bywa się ruch.
Propriocepcja pomaga nam płynnie cho-

dzić, szybko biegać, nosić torbę, stać, 
siedzieć, leżeć i rozciągać się. Wszystkie 
te informacje są nam potrzebne do tego, 
aby wykonać prawidłowo jakikolwiek 
ruch naszym ciałem.
Większość przedszkolaków miewa lep-

sze i gorsze dni. Zdarzają się momenty 
płaczliwe, nerwowe, a nawet agresyw-
ne. Duża liczba dzieci przejawia jednak 
oznaki zaburzeń integracji sensorycznej, 
które mogą wywoływać trudności.
Warto zwrócić uwagę, jeśli dziecko jest: 

niespokojne, płaczliwe, niezgrabne, roz-
drażnione, nadpobudliwe lub spokojne. 
Ma problem: z utrzymaniem równowa-
gi i orientacją w przestrzeni, potyka się
i upada, często ma siniaki, nie jeździ na 
rowerze, wpada na meble, ściany czy 
inne dzieci, często myli stronę prawą
i lewą, ma słabe wyczucie odległości, nie 
ma dominacji jednej ręki. Nie lubi: obci-
nania włosów, paznokci i mycia włosów, 
czesania, smarowania kremem, przytu-
lania i głaskania, głośnych dźwięków, 
metek na ubraniu, chodzenia na boso, 
zapinania guzików, sznurowania butów, 
huśtawek i karuzeli.
Ma trudności: z samodzielnym piciem 

i połykaniem, z zaśnięciem, z koncen-
tracją uwagi, z siedzeniem lub staniem 
w jednym miejscu, z pisaniem, wycina-
niem, rysowaniem oraz ze zrozumieniem 
poleceń. Ma: chorobę lokomocyjną, nad-
wrażliwość na dźwięki, światło i jaskra-
we kolory, słabą lub nadmierną reakcję
na ból.

JOANNA RATAJCZAK

Źródło: A. Jean Ayres „ Dziecko a inte-
gracja sensoryczna”
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Jeśli chodzi o Leszno, miasto zrealizu-
je przebudowę Nowego Rynku i Placu 
Metziga wraz z przyległymi drogami i in-
frastrukturą techniczną. Przewidywana 
wartość inwestycji to ponad 29 mln zł, 
z czego 26,4 mln zł pokryje dofi nanso-
wanie. Drugi projekt dotyczy termomo-
dernizacji hali sportowo-widowiskowej 
„Trapez” im. Zbigniewa Białasa. Prace 
mają kosztować 5,5 mln zł, z czego 

prawie 5 mln zł wyniesie dofi nansowa-
nie. Obie inwestycje są zadaniami wie-
loletnimi, natomiast ich realizacja musi 
rozpocząć się w terminie 6 miesięcy od 
otrzymania promesy fi nansowej z Banku 
Gospodarstwa Krajowego.

Sporo będzie się działo także w powiecie 
leszczyńskim. W gminie Osieczna pienią-
dze zostaną wykorzystane na przebudowę

ulic: Świderskiego, Bukowej, Olchowej, 
Klonowej, Jaworowej, Grabowej, a tak-
że Osiedla Jaworowy Jar w miejsco-
wości Osieczna (4.873.500 zł). Gmina 
Krzemieniewo zmodernizuje oświetle-
nie uliczne (737.100 zł), przebuduje dro-
gę Krzemieniewo-Brylewo (3.557.893 
zł), a także wybuduje ścieżkę pieszo-
-rowerową w Karchowie (1.562.162 
zł). Gmina Lipno zainwestuje w bu-
dowę chodników wraz z moderniza-
cją drogi gminnej przebiegającej przez 
miejscowości Goniembice, Koronowo, 
Ratowice i Żakowo (7.030.000 zł), a tak-
że wybuduje sieć dróg na terenie gminy 
(4.745.000 zł). W gminie Święciechowa 
z rządowych pieniędzy dofi nansowane 
będą trzy projekty: budowa ujęcia wody 
w Święciechowie (570.000 zł), budo-
wa sieci kanalizacji sanitarnej w miej-
scowości Długie Nowe (6.175.000 zł) 
oraz budowa drogi (nawierzchnia wraz 
z odwodnieniem) wzdłuż ulic Kutrzeby, 
Mieszkowskiego i Grota-Roweckiego 

w Święciechowie (1.140.000 zł). Gmina 
Wijewo zakupi autobus szkolny z napę-
dem niskoemisyjnym (1.827.840 zł), 
zmodernizuje Wiejski Dom Kultury 
w Brennie (379.539 zł), a także pochy-
li się nad kompleksową modernizacją
oświetlenia ulicznego wraz z infrastruk-
turą techniczno-drogową (1.067.778 
zł). Gmina Rydzyna przebuduje drogi 
na Osiedlu Rydzyna 2000 w Rydzynie 
(6.500.000 zł), wybuduje stację uzdat-
niania wody, a także zmodernizuje stacje 
uzdatniania wody w Dąbczu i Kłodzie 
wraz ze studniami głębinowymi 
(3.500.000 zł). W gminie Włoszakowice 
przebudowana zostanie droga łączą-
ca Boszkowo Letnisko z Dominicami 
wraz z budową ciągu pieszo-rowerowe-
go (9.500.000 zł). Pieniądze z programu 
Polski Ład umożliwią także przebudowę
drogi powiatowej nr 477OP na odcin-
ku Poznań-Wrocław, do skrzyżowania 
w Wilkowicach (4.702.500 zł).

# INWESTYCJE

REKLAMA

Rozdzielono pieniądze na inwestycje
Pod koniec października ogłoszono wyniki pierwszej edycji pilotażowego Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowy Fundusz 

Polski Ład. Miasto Leszno ma otrzymać 31.383.380 zł, a gminy powiatu leszczyńskiego w sumie 57.868.312 zł bezzwrotnego 

dofi nansowania. Jak zmieni się nasze najbliższe otoczenie?
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Przypomnijmy, dotychczas szkoła 
mieściła się w czterech budynkach po-
łożonych w różnych częściach miasta. 
Inwestycja, która dość szybko postępu-
je, zakłada przebudowę budynku byłego 
gimnazjum i dobudowanie nowego dwu-
kondygnacyjnego skrzydła. Kompleks 
bez wątpienia będzie obiektem na mia-
rę XXI wieku. Znajdzie się w nim 16 sal 
lekcyjnych, aula, biblioteka, świetlica, 
stołówka, zaplecze sanitarne oraz gabi-
nety lekarski i dentysty. Do każdej czę-
ści przewidziano dostęp dla osób niepeł-
nosprawnych. Pojawi się także zupełnie 
nowe, wielofunkcyjne boisko. Budynek 
byłego gimnazjum już został wyremon-
towany i 1 września uczniowie zasiedli 
w szkolnych ławkach w komfortowych 
warunkach. Teraz realizowane są kolej-
ne etapy przedsięwzięcia.

Prace ruszyły w kwietniu tego roku, 
ich zakończenie przewidziano na lipiec 

2022 r. Inwestycja wiele znaczy dla lo-
kalnej społeczności. Nie dziwią zatem 
słowa świadczące o tym, że podpisa-
nie i wmurowanie aktu erekcyjnego 
było nie lada zaszczytem. Dostąpili go: 
Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna 
Kornel Malcherek, Przewodniczący 
Rady Miejskiej Rydzyny Roman Skiba, 
Sekretarz Stanu w KPRM Poseł na Sejm 
RP Jan Dziedziczak oraz p.o. Dyrektora 
Szkoły Podstawowej im. 17 Pułku 
Ułanów Wielkopolskich w Rydzynie 
Sylwia Hauza.

Treść aktu była następująca:

Obiekt budowany staraniem Burmistrza 
Miasta i Gminy Rydzyna z inspiracji 
mieszkańców i Rady Miejskiej Rydzyny. 
Budynek rozbudowywanej szkoły zapro-
jektował Pan Marek Łysiak. Wykonawcą
inwestycji jest fi rma Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe 

Spółka Jawna Tadeusz i Artur Michalski 
z Leszna. 
Uroczyste podpisanie aktu erekcyjne-

go odbyło się 15 października 2021 r. 
w Rydzynie – mieście uznanym przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
za Pomnik Historii. 
Zebrani na uroczystości honorowi 
Goście potwierdzają te fakty swoimi 
podpisami.

Przypomnijmy, że wartość inwestycji 
to przeszło 15 milionów złotych, z cze-
go aż 6 milionów to przekazane gminie 
Rydzyna dofi nansowanie z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych.

# INWESTYCJE

Ku pamięci
W połowie października uroczyście podpisano i wmurowano akt erek-

cyjny upamiętniający rozbudowę Szkoły Podstawowej im. 17 Pułku 

Ułanów Wielkopolskich w Rydzynie. 

Strażakom niechaj służy
W niedalekiej przyszłości jednostka OSP Dąbcze wzbogaci się 

o nowy zestaw hydrauliczny, a już teraz cieszyć się może moto-

pompą. Jak widać, strażacy, którzy nie tak dawno świętowali 

otrzymanie ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, na-

dal nie próżnują.

Co do motopompy pożarniczej, dąbie-
ckim strażakom przekazał ją komendant 
Szkoły Aspirantów Państwowej Straży 
Pożarnej w Poznaniu, st. bryg. Maciej 
Zdęga. Sprzęt będzie uzupełnieniem 
przyczepy do tworzenia zaopatrzenia 
wodnego.

Z kolei jeśli chodzi o zakup zestawu 
hydraulicznego do ratownictwa tech-
nicznego, strażacy z Dąbcza złoży-
li wniosek o dofi nansowanie zakupu 
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska w Poznaniu. Wniosek rozpa-
trzono pozytywnie, a stosowną promesę

przekazał Minister Jan Dziedziczak. 
Dofi nansowanie, o którym mowa, wy-
nosi 19.000 zł. Całkowity koszt zakupu 
to około 80.000 zł. Swoją pokaźną ce-
giełkę dorzuciła Gmina Rydzyna. 

Sprzęt będzie do dyspozycji strażaków 
najprawdopodobniej już w grudniu. 
Posłuży głównie przy obsłudze wypad-
ków drogowych.

ZDJĘCIA: EWA ROSIK 

ORAZ RYDZYNA.PL
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Potrafi ą podgrzać relacje z klientem
Firma Techog działa na leszczyńskim rynku już od 27 lat. Zebrane przez ten czas doświadczenie jest gwarancją wysokiej jakości 

świadczonych usług, co z kolei skutkuje zaufaniem ze strony ciągle rosnącego grona klientów. Przedmiotem działalności fi rmy 

od początku istnienia pozostaje technika grzewcza. Jeżeli szukacie kogoś, kto przygotuje dla was i wykona projekt instalacji 

wentylacyjnej, albo kogoś od kogo wypożyczycie nagrzewnicę bądź osuszacz, dobrze trafi liście! Profesjonalne doradztwo, fa-

chowy serwis, atrakcyjne ceny – to wszystko czeka w Techog!

W sytuacji, gdy potrzebny jest specjali-
styczny sprzęt z zakresu techniki grzew-
czej, a kupowanie go (z ekonomiczne-
go punktu widzenia) jest nieopłacalne, 
idealnym rozwiązaniem jest jego wyna-
jem. Firma Techog od wielu lat oferu-
je klientom wynajem nagrzewnic (elek-
trycznych, olejowych bądź gazowych) 
o bardzo dobrych parametrach technicz-
nych, takich fi rm jak Heylo oraz Master. 
Mobilne nagrzewnice powietrza mogą
ogrzać każde pomieszczenie w szybki 
i efektywny sposób. Nadają się do za-
stosowania okresowego lub jako stałe 
rozwiązanie grzewcze. Spośród różnego 
rodzaju sprzętów grzewczych są najbar-
dziej przyjazne środowisku. Są w stanie 
ogrzewać pomieszczenia o zróżnicowa-
nych powierzchniach, w tym m.in. maga-
zyny, szklarnie, place budowy, hale, war-
sztaty, stacje wulkanizatorskie i kościoły. 
- To niedrogi i komfortowy sposób punk-

towego ogrzewania stanowisk pracy 
na otwartej przestrzeni i na budowach 
w okresie zimowym. Posiadamy także do-
świadczenie w obsłudze dużych imprez 
plenerowych i zamkniętych oraz niesie-
my pomoc podczas różnorakich awarii. 
Zaufały nam już setki klientów, ponie-
waż oferujemy profesjonalny, sprawdzo-
ny sprzęt od najlepszych producentów. 
Warto podkreślić, że świadczymy usługi 
na terenie całej Polski. Jednym z więk-
szych zleceń było ogrzewanie budowy 
drugiego terminala lotniska Chopina 
w Warszawie. Ponad 30 sztuk naszego 
sprzętu ogrzewało teren w czasie budowy
– mówi Anna Werno, właścicielka fi rmy.
Jednak by uzyskać spodziewany efekt, 

należy dobrać odpowiedni rodzaj sprzętu 
w zależności od tego co, w jakim miejscu 
i o jakiej powierzchni chcemy ogrzać. 

Pracownicy fi rmy Techog, dzięki wie-
loletniemu doświadczeniu, doskonale 
wiedzą jak pomóc klientom i spełnić ich 
oczekiwania.
Techog prowadzi także wynajem osu-

szaczy powietrza, które pomogą w walce 
z wilgocią z piwnicy, mieszkaniu, hali, 
magazynie lub w innym pomieszczeniu. 
Urządzenia z powodzeniem usprawnią
proces osuszania pomieszczeń po za-
kończeniu prac budowlanych i pomo-
gą w każdym miejscu, w którym wystę-
puje problem nadmiaru wody lub pary 
wodnej.
- Wynajem nagrzewnic to idealne roz-

wiązanie na czas serwisowania bądź
awarii innego sprzętu grzewczego, świet-
nie sprawdzą się w roli urządzenia za-
stępczego. Pomagamy klientom dobrać
sprzęt adekwatny do problemu lub rodza-
ju awarii. Posiadamy na wynajem nie-
zawodne w działaniu osuszacze Heylo 
i Master oraz odpowiednią wiedzę, by 
doradzić każdemu klientowi. Dzięki sko-
rzystaniu z naszej oferty klienci mogą
uniknąć zniszczeń, które często wiążą się
z wysokimi kosztami remontów, napraw 
i renowacji – wyjaśnia Anna Werno.
Osuszacze powietrza są zaawansowa-

nymi urządzeniami służącymi do utrzy-
mywania pożądanej wilgotności powie-
trza w pomieszczeniach mieszkalnych, 
biurowych, obiektach użyteczności pub-
licznej i zakładach pracy. Ich głównym 
zadaniem jest obniżanie wilgotności 
powietrza do wymaganego poziomu. 
Skuteczność osuszaczy mierzy się za 
pomocą ilości wody usuwanej w ciągu 
doby, a ich sprawność uzależniona jest 
od temperatury panującej w osuszanym 
pomieszczeniu. Dlatego często, w celu 
podniesienia efektywności pracy osusza-
cza, wymagane jest stosowanie dodatko-
wych nagrzewnic.
W ofercie fi rmy są również olejowe 

promienniki podczerwieni, które szyb-
ko ogrzewają dokładnie to miejsce, na 
które są skierowane bez wymuszonego 
ruchu powietrza. Świetnie nadają się do 
ogrzewania wysychających ścian lub po-
włok malarskich, rozmrażania maszyn 
lub instalacji, a także ogrzewania miejsc 
pracy.
- Zaawansowana technologia i materia-
ły dobrej jakości, z których produkowa-
ne są nasze promienniki olejowe, gwa-
rantują ich niezawodność oraz niskie 
zużycie paliwa przy sprawności do 95 
procent, dzięki czemu cieszą się dużym 

zainteresowaniem wśród klientów – tłu-
maczy Anna Werno.
Wynajem, montaż i serwis urządzeń

grzewczych to nie wszystko, czym zaj-
muje się fi rma Techog. Świadczy ona 
także usługi polegające na zaprojektowa-
niu i wykonaniu instalacji wentylacyjnej, 
zarówno w budynkach mieszkalnych, jak 
i przemysłowych. Efektywna wentylacja 
powinna być jednym z głównych kryte-
riów branych pod uwagę przy projek-
towaniu budynków, ponieważ ma ona 
duży wpływ na zdrowie i bezpieczeń-
stwo użytkowników.
- Niestety, z naszych obserwacji wynika , 
że jest to na ogół najbardziej zaniedbany 
element. Dlatego oprócz wykonywania 
instalacji na etapie budowy zdarza się, 
że pomagamy naszym klientom uspraw-
nić to, co zastali na przykład po zakupie 

obiektu z rynku wtórnego. Często insta-
lację wentylacji mechanicznej budyn-
ku wzbogacamy o montaż rekuperacji. 
Jest to nowoczesne rozwiązanie, które 
przynosi podwójne korzyści. Pozwala na 
stałe dostarczanie do wnętrza świeżego 
powietrza, bez względu na porę roku 
i warunki atmosferyczne - objaśnia Anna 
Werno. - Takie rozwiązania są istotne 
przy obecnym trendzie izolowania bu-
dynków - zarówno nowo powstających, 
jak i remontowanych - w niespotyka-
nym do tej pory stopniu. Jest to związa-
ne z obowiązującymi przepisami prawa 
dotyczącymi energochłonności budyn-
ków. Trzeba pamiętać, że do prawidło-
wego funkcjonowania, także w zamknię-
tych kubaturach, potrzebujemy świeżego 
powietrza – dodaje. (7

5/
20

21
)
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Czy pamięta Pan początki Centrum Polisa? 
Pamiętam, choć trochę jak przez mgłę. Raczej skupiam się na tym co przede mną. 

Gdy tworzyłem Centrum, nie byłem nowicjuszem - wcześniej przez wiele lat pra-
cowałem dla największego ubezpieczyciela w Polsce. Bezpośrednio przed założe-
niem Centrum Polisa kierowałem zespołem doradców ubezpieczeniowych, którzy 
w dużej mierze działali na rynku ubezpieczeń dla rolników. Widziałem tam poten-
cjał i wiedziałem co można udoskonalić w tym segmencie. Jednak w korporacji nie 
wszystkie pomysły można było wdrożyć. Ostatecznie założyłem Centrum, a naszy-
mi pierwszymi klientami były duże gospodarstwa rolne. 
10 lat to sporo czasu, ale może pamięta Pan pierwsze wystawione przez Was 

polisy?
Była wiosna, więc pierwsze oferty zapewne dotyczyły ubezpieczeń upraw rolni-

czych. Pamiętam też bardzo ładną, czarną Hondę Civic, którą fotografowałem, więc 
oferta musiała dotyczyć ubezpieczenia Autocasco.
Czy jest Pan zadowolony z tego, jak Centrum Polisa funkcjonowała i rozwi-

nęła się przez minionych 10 lat?
Tak, ogólnie rzecz ujmując jestem bardzo zadowolony, choć oczywiście są elemen-

ty, w przypadku których coś bym poprawił lub zrobił inaczej. 
Na pewno w dużym stopniu jestem usatysfakcjonowany z tego, że od początku okre-
śliliśmy profi l naszej działalności jako kompleksową obsługę małych i średnich fi rm. 
Zgodnie z moimi przewidywaniami to właśnie w tym segmencie jest dużo klientów, 
którzy potrzebują profesjonalnego doradztwa, a nie tylko zakupu ubezpieczenia.    
Zadowolony jestem też z tego, że od początku nastawiliśmy się na jakość świad-

czonych usług, a nie tylko na ich cenę. To również okazało się jednym z kluczy do 
sukcesu. 
Z drugiej strony już teraz wiem, że od początku fi rmy powinienem postawić na bu-

dowanie profesjonalnego zespołu pracowników. Tym zająłem się dopiero po kilku 
latach, co zapewne nieco spowolniło rozwój fi rmy.
Co uważa Pan za największy sukces?
Ktoś za sukces uzna duże zyski, ktoś inny szybki wzrost fi rmy lub pozyskanie ja-

kiegoś prestiżowego klienta. Dla mnie największym sukcesem jest to, że udaje nam 
się budować bardzo stabilne relacje z klientami. Mamy wielu klientów, którzy są
z nami od lat - niektórzy nawet od dziesięciu, czyli od początku. Oni nam ufają, 
a my czynimy starania, aby ich nie zawieść. To bardzo ważne, bo stabilność pozwa-
la nam na inwestowanie w przyszłość.  
Co do przyszłości - jakie plany?
Mamy wiele pomysłów i - w myśl zasady, że kto nie idzie do przodu, ten się cofa - 

chcemy się rozwijać. Obecnie dużo energii poświęcamy ubezpieczeniom zdrowot-
nym, które w ostatnich latach bardzo się rozwinęły, szczególnie w formie grupo-
wej dla pracowników fi rm. Uważam, że prywatna opieka medyczna zapewniająca 
dostęp do specjalistów, badań diagnostycznych i rehabilitacji jest bardzo przydatna i ma ogromy potencjał rozwojowy. Tym bardziej, że stan polskiej służby zdrowia 

jest, mówiąc bez ogródek, beznadziejny. 
Mamy oczywiście wiele innych pomysłów, ale na razie nie będę o nich mówił, bo 

nie sztuką jest mieć plany - sztuką jest te plany wdrażać w życie.   

Życzę zatem wdrożenia wszystkich planów w życie i wielu sukcesów. 
Powodzenia!
Dziękuję za rozmowę i dziękuję wszystkim, którzy przez minionych 10 lat nam 

zaufali. Zapraszamy do współpracy.

# FIRMY W REGIONIE

Jakość usług kluczem do sukcesu
W tym roku mija dziesięć lat od momentu powstania Centrum Polisa. O początkach i rozwoju fi rmy rozmawiamy z jej właścicie-

lem, Tomaszem Mikołajczakiem.

Centrum Polisa Sp. z o.o. 
Leszno, ul. Obrońców Lwowa 18
e-mail: biuro@centrumpolisa.pl 

tel.: 603 172 202
www.centrumpolisa.pl 
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To był iście królewski dzień
Za panowania Rodu Leszczyńskich Leszno przeżywało swój złoty wiek. Miasto słynęło z tolerancji religijnej, ludzi nauki, pięk-

nych barokowych budowli, młynarstwa i wyrobu sukna. Jego pracowici i ciekawi świata mieszkańcy tworzyli barwną, wieloję-

zyczną, różnorodną kulturowo i religijnie społeczność. 

Właśnie w takiej atmosferze, przepeł-
nionej otwartością, dorastał Stanisław 
Leszczyński. Dwukrotny król Polski, 
człowiek oświecenia, fi lozof i intelek-
tualista, koneser sztuk pięknych, fi lan-
trop, wynalazca, zwolennik stworzenia 
europejskiej organizacji międzynaro-
dowej. Mimo że od czasów panowania 
króla Stanisława minęło kilka stuleci, 
mieszkańcy Leszna dokładają starań, 
by pamięć o tej postaci była wciąż
żywa i inspirowała nowe pokolenia. 
Dlatego Miasto Leszno oraz Organizacja 
Turystyczna Leszno-Region już po raz 
14. zorganizowały lubianą przez lesz-
czynian imprezę Powrót Króla. 
15 października, w godzinach porannych 

w Szkole Podstawowej nr 13 w Lesznie 
zainaugurowano to ważne dla miasta wy-
darzenie. Placówka dumnie nosząca imię
króla Stanisława Leszczyńskiego zorga-
nizowała Dzień Patrona, podczas którego 
dyrektor Tomasz Kaźmierczak, w stroju 
z epoki, pasował na uczniów pierwszo-
klasistów. Pięknej oprawie wydarzenia 
zorganizowanej przez grono pedagogicz-
ne przyglądali się wiceprezydent Leszna 
Piotr Jóźwiak oraz gość specjalny- wi-
ceprezydent Zabrza i propagator po-
staci króla Stanisława Leszczyńskiego, 
Krzysztof Lewandowski. Konkurs pla-
styczny z nagrodami oraz gra miejska to 
kolejne atrakcje, które umiliły uczniom 
podniosły dzień.
Następnie wiceprezydenci złożyli wi-

zytę w Szkole Podstawowej w Wijewie, 
w której tego dnia odbywała się uroczy-
stość związana z obchodami 180. roczni-
cy powstania szkoły, a jej punktem kul-
minacyjnym było nadanie szkole imienia 
króla Stanisława Leszczyńskiego. 

Tego dnia także w I Liceum 
Ogólnokształcącym w Lesznie, któremu 
patronuje Ród Leszczyńskich, uczczono 
pamięć zasłużonej dla naszego miasta 
rodziny. Po złożeniu ślubowania przez 
uczniów klas pierwszych wykład na te-
mat Króla Stanisława wygłosił Krzysztof 
Lewandowski. 
By przypomnieć mieszkańcom o tym, 

jak wyglądało Leszno za czasów pano-
wania Rodu Leszczyńskich, Małgorzata 
Gniazdowska z Muzeum Okręgowego 
w Lesznie zabrała na historyczny spa-
cer tych, którzy stawili się o godz. 
13 pod makietą miejską przy Alei 
Słowackiego. Kilka godzin później ta-
jemnice Mauzoleum Leszczyńskich po-
znała kolejna grupa oprowadzana po 
Bazylice Mniejszej pw. Św. Mikołaja 
przez miejscową przewodniczkę. 
Jednak najbardziej wyczekiwanym 

przez leszczynian momentem było poja-
wienie się na rynku symbolicznej postaci 
króla Stanisława, który wraz z małżonką
przywitał mieszkańców i chętnie pozo-
wał z nimi do zdjęć. Dzieci z miejskich 
przedszkoli przygotowały dla niego ta-
neczne występy, a okoliczni restaurato-
rzy serwowali jego ulubione potrawy. 
Magdalenki, czyli ciasteczka w kształcie 
muszelek aromatyzowane sokiem cytry-
nowym były tak pyszne, że niektórzy nie 
zdążyli się na nie załapać. Dużym powo-
dzeniem cieszyła się także zupa cebulo-
wa z grzankami. Płacąc za przygotowa-
ny przez Restaurację Wieniawa francuski 
przysmak, można było wesprzeć akcję
charytatywną na rzecz Marysi z Brenna. 
Wiele atrakcji dla wszystkich, którzy 
tego dnia zjawili się na leszczyńskim 
rynku, przygotowały miejskie instytucje. 

Składanie korony z papieru, kolorowanki 
z postacią króla Stanisława, gry i zabawy 
historyczne, wybijanie okolicznościowej 
monety, dmuchańce, animacje i zabawy. 
Nie było możliwości, żeby nudzić się
podczas powrotu króla do miasta. 
Wieczorem w Bibliotece Ratuszowej 
odbyła się promocja książki opisują-
cej życie Stanisława Leszczyńskiego. 
Praca stanowi XIX tom serii publikacji 
„Cives Nostri” poświęconej życiu oby-
wateli miasta Leszna. Jej autor Krzysztof 
Lewandowski chętnie odpowiadał na py-
tania zgromadzonych dotyczące sylwetki 
leszczyńskiego króla, a także zaprezen-
tował zdjęcia z podróży do Francji śla-
dami bohatera swojej książki. Podczas 

spotkania w podziemiach leszczyńskiego 
ratusza ogłoszono także zwycięzcę kon-
kursu na projekt muralu przedstawiające-
go sylwetkę Stanisława Leszczyńskiego. 
Laureatką została uczennica III 
Liceum Ogólnokształcącego im. 
Juliusza Słowackiego w Lesznie Alicja 
Pawełczyk. To właśnie jej projekt będzie 
zdobił kolejną leszczyńską ścianę i sła-
wił wśród przyjezdnych wizerunek kró-
la Stanisława. 
Zwieńczeniem tego pełnego wra-
żeń dnia był koncert Capelli Zamku 
Rydzyńskiego, który odbył się w ratu-
szu zbudowanym za czasów panowania 
Rodu Leszczyńskich. Historia pięknie 
zatoczyła koło.  
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Udaremnili próbę samobójczą

Zdefraudowała blisko 
40 tysięcy złotych 

Numer bez mian, 
nowy dyspozytor

Silne podmuchy wiatru

Leszczyńscy policjanci nie dopuścili do popełnienia samobój-

stwa przez kobietę, która 3 października, późnym wieczorem 

znalazła się w rejonie dworca kolejowego w Lesznie.

Po otrzymaniu zgłoszenia policjanci błyskawicznie zareagowali. Na podstawie 
informacji od rodziny oraz osób postronnych odnaleziono kobietę, która próbo-
wała wyrwać się funkcjonariuszom. Nie była to pierwsza próba odebrania so-
bie życia przez tę osobę. Na miejsce wezwano karetkę pogotowia ratunkowego. 
Kobieta została poddana opiece medyków i zabrana do szpitala.

Taką kwotę przywłaszczyła sobie pracownica jednego z lesz-

czyńskich punktów medycznych. Pieniądze pochodziły od pa-

cjentów za wykonanie usług medycznych. Oskarżona, zamiast 

zaksięgować pieniądze, zabierała je dla siebie.

Z ustaleń policjantów zajmujących się przestępczością gospodarczą wynika, że 
trudniła się procederem od wiosny 2019 roku do lata 2020 roku. 
- Na początku października podejrzana usłyszała 53 zarzuty popełnienia prze-

stępstw polegających na przywłaszczeniu powierzonych pieniędzy. W drugiej po-
łowie października do Prokuratury Rejonowej w Lesznie trafił akt oskarżenia 
przeciwko byłej już pracownicy przychodni, która dobrowolnie poddała się karze 
– mówi Monika Żymełka z KMP w Lesznie.

Dzwoniąc pod numer alarmowy 998 nie połączymy się już 

z  dyżurnym strażakiem. Telefon zostanie odebrany przez 

Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Co to oznacza 

w praktyce?

Docelowo połączenie ma być odbierane przez CPR w Poznaniu, jednak w wy-
padku przeciążenia linii może to być inne miasto, mniej lub bardziej odległe od 
Leszna. Dlatego niezwykle ważne będzie udzielanie dokładnych odpowiedzi, aby 
określić zagrożenie i lokalizację. W przypadku kiedy pojawi się problem z precy-
zyjnym określeniem miejsca zdarzenia, dyżurny będzie mógł posłużyć się syste-
mem lokalizacji użytego telefonu. Warto zaznaczyć, że dyspozytor będzie mógł
namierzyć telefon, nawet jeśli dane lokalizacji nie będą włączone.

W  drugiej połowie października przez Polskę przetoczył się 

wiatr o  sile huraganu. Nie inaczej było w  Lesznie. Wichura ła-

mała drzewa oraz uszkadzała dachy budynków.

Tylko w czwartek, 21 października do Stanowiska Kierowania Komendanta 
Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie wpłynęło 56 zgłoszeń. 
Zdecydowana większość z nich dotyczyła wywróconych czy pochylonych drzew 
blokujących przejazd. Utrudnienia miały miejsce m.in. przy ulicy 17 Stycznia 
w Lesznie. Zgłaszane były także uszkodzenia poszyć dachowych. Usuwanie luź-
nego opierzenia zagrażającego bezpieczeństwu miało miejsce choćby przy placu 
Metziga.
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W Sądzie Rejonowym w Lesznie rozpoczął się proces 

Wojciecha P. W kwietniu br. mężczyzna w jednym z leszczyń-

skich marketów, czekając w kolejce do kasy, uderzył kilkukrot-

nie kobietę w twarz. 

Przybyła na miejsce incydentu policja ukarała napastnika mandatem w wyso-
kości 500 zł za brak założonej maseczki. Z kolei prokuratura postawiła zarzu-
ty dokonania przestępstw. Akty oskarżenia dotyczyły znieważenia klientki skle-
pu słowami wulgarnymi, naruszenia jej nietykalności cielesnej poprzez uderzenie 
otwartą dłonią w tył głowy i spowodowania lekkiego uszkodzenia ciała poprzez 
uderzenie pięścią w twarz. Mężczyźnie grozi do 2 lat pozbawienia wolności.

# Z POLICJI

Poszukiwany wpadł na Mickiewicza

Proces rozpoczęty 

Śmiertelny wypadek

REKLAMA

Ukrywał się przez ponad dwa lata, wpadł podczas kontroli za 

przekroczenie prędkości, jadąc ulicą Mickiewicza w Lesznie.

Mowa o 41-latku zatrzymanym przez policjantów leszczyńskiej drogówki 5 paź-
dziernika tuż przed południem. 
- Był poszukiwany od wiosny 2019 r. do odbycia kary pozbawienia wolności za 

dokonane w przeszłości oszustwa. Sąd Rejonowy w Lesznie wydał za nim list 
gończy, a następnie Sąd Okręgowy w Poznaniu Europejski Nakaz Aresztowania. 
Mężczyzna od dłuższego czasu przebywał za granicą, a do Polski wrócił przed 
kilkoma miesiącami – mówi Monika Żymełka, Ofi cer Prasowy Komendy 
Miejskiej Policji w Lesznie.
Kierowca po zatrzymaniu trafił został przetransportowany do policyjnego aresz-

tu, skąd na półtora roku trafi  do zakładu karnego.

Do tragedii doszło w  drugiej połowie października między 

Bojanowem a Rojęczynem. W zderzeniu brał udział ciągnik rol-

niczy i dwa auta osobowe.

W wypadku zginęła kierująca fordem c-max 64-letnia kobieta. Ze wstępnych 
ustaleń wynika, że rozpoczęła manewr wyprzedzania ciągnika w miejscu nie-
dozwolonym. Nie ukończyła manewru i chcąc wrócić na prawy pas, zahaczyła 
w tylne koło ciągnika. Po odbiciu się od ciągnika zderzyła się z nadjeżdżającą
toyotą yaris. Mimo prowadzenia reanimacji 64-latki nie udało się uratować. Do 
szpitala trafi li pasażerowie toyoty. Na miejscu interweniowali strażacy ochotnicy 
z Bojanowa i Rydzyny oraz zawodowi strażacy z Rawicza i Leszna.
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Gdy świat zmienia kolor…
W końcu mamy czas na czytanie książek w wygodnym fotelu, przeglądanie za-

legających od wiosny czasopism, przesłuchiwanie płyt winylowych ulubionych 
artystów, a także wejrzenie w głąb siebie. Temperatura spada, a świat spowal-
nia. Ciągły pośpiech przestaje nas przytłaczać. Herbata nigdy nie smakuje tak do-
brze, jak po spacerze wśród kolorowych liści, a najlepsza zupa grzybowa jest ta 
zrobiona z własnoręcznie nazbieranych prawdziwków. Ostatnie ciepłe promie-
nie słońca, które łapczywie chwytamy i za którymi będziemy tęsknić przez zimę, 
blask świec zapachowych wypalanych w długie wieczory, odwiedzanie bajko-
wych miasteczek dyniowych, gorąca czekolada wypijana podczas oglądania wy-
czekiwanej premiery fi lmowej, bliskość drugiej osoby…
Jesień jest magiczna.

TEKST I ZDJĘCIA: MAGDALENA WOŹNA / 
@FOTOGRAFICZNA_PODROZNICZKA
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Sport, który rozwija skrzydła
„Modelarstwo lotnicze w  pierwszej linii, budzi uśpione zdolności młodzieży do wiedzy technicznej, poza tym zwycięsko szybujący 

model daje tyle wzruszeń młodemu konstruktorowi, że nie zastąpi tego nawet mistrzostwo foot-ball’owe”. Ten cytat z przedwojen-

nego podręcznika o budowie modeli latających idealnie oddaje ducha tego sportu. 

Modelarnia lotnicza przy ul. Zamenhofa 
99 w Lesznie działa już od ponad 20 lat. 
W tym czasie jej członkowie zdobyli 18 
medali Mistrzostw Polski oraz wielo-
krotnie stawali na podium w zawodach 
Pucharu Polski. Sekcja modelarska to 
miejsce dla wszystkich zainteresowa-
nych statkami powietrznymi, którzy chcą
poznać tajniki ich lotu oraz nauczyć się
budować własne konstrukcje. 10-let-
ni adepci zaczynają naukę od najprost-
szych modeli halowych, tzw. „rzutków”. 
Dopiero po mniej więcej roku przecho-
dzą do tworzenia modeli, którymi będą
mogli wystartować w zawodach na świe-
żym powietrzu, czyli szybowców i tych 

z napędem gumowym. Głównym celem 
zajęć jest poznanie podstaw aerodyna-
miki, budowy konstrukcji lotniczych 
i modelarskich, materiałoznawstwo 
i wreszcie doskonalenie umiejętności 
manualnych. Budowa modeli znako-
micie kształtuje zmysł techniczny i po-
zwala zrozumieć, jak ważna jest precy-
zja, cierpliwość i dbałość o szczegóły. 
Najmniejsza pomyłka w obliczeniach 
może spowodować, że model nie wzbi-
je się w powietrze. 
Nad wykonywaniem modeli swobod-

nie latających czuwa Leszek Stawecki, 
dyplomowany instruktor, który lotni-
czej pasji dał się porwać już ponad 50 

lat temu. Pan Leszek jest znany z cierp-
liwości i wyrozumiałości. Jego niezwy-
kły kontakt z podopiecznymi potwierdza 
fakt, że po latach jego wychowankowie 
przyprowadzają własne pociechy do 
pracowni na osiedlu Przylesie. Mimo że 
zapał do lotniczej pasji w oczach pana 
Leszka nie gaśnie, to niestety od kilku lat 
nie bardzo ma nim kogo zarażać. 
- Kiedyś ten sport cieszył się o wiele 

większym zainteresowaniem. Pamiętam 
czasy, gdy było więcej chętnych niż
miejsc przy biurkach w modelarni. Do 
tego pandemia zrobiła swoje i obecnie 
na moje zajęcia przychodzi tylko czte-
rech chłopców. Wielka szkoda, ponieważ
techniczna wiedza zdobyta na tych zaję-
ciach bardzo przydaje się potem w ży-
ciu. Modelarze to ludzie, którzy z nicze-
go potrafią zrobić coś - mówi Leszek 
Stawecki. - Ostatnio odwiedził mnie mój 
były podopieczny, który przychodził na 
zajęcia przez kilka lat, a teraz jest pi-
lotem linii Qatar Airways. Tomek, któ-
ry przyprowadza na moje zajęcia syna 
Filipa, również jest idealnym przykładem 
tego, jak ten sport rozwija wyobraźnię, 
a nierzadko determinuje życiowe wybo-
ry – dodaje.
Jeszcze kilkanaście lat temu w Lesznie 

prężnie działały trzy modelarnie. 
Obecnie klub przy ul. Zamenhofa jest 
jedyną tego typu placówką w mieście. 
Wspomniany przez pana Leszka Tomek 
Włudarczyk na zajęcia uczęszczał do 
modelarni działającej przy Miejskim 
Ośrodku Kultury, która siedzibę miała 

na lotnisku. Na stworzonym przez siebie 
modelu, do zrobienia którego użył in-
nowacyjnego jak na tamte czasy karbo-
nu, ulatał Mistrzostwo Europy Juniorów. 
Po tym wyczynie wyjechał na studia, co 
uniemożliwiło mu dalsze przychodze-
nie na zajęcia, jednak swoją pasję do 
tworzenia kontynuował w inny sposób. 
Włókno węglowe, które dało mu zwy-
cięstwo, zainspirowało go do ruszenia 
z własnym biznesem. Z karbonu wytwa-
rzał elementy wnętrz samochodu, siodeł-
ka do motocykli żużlowych, błotniki do 
sportowych wózków inwalidzkich, śmi-
gła do przydomowych elektrowni wia-
trowych.  Zwieńczeniem połączenia wie-
dzy zdobytej na studiach i umiejętności 
konstrukcyjno-materiałowych nabytych 
w modelarni, było stworzenie własnej 
linii produkcyjnej wytwarzającej pane-
le ścienne. 
- Ten sport wymagał ode mnie bycia do-

ciekliwym i poszukiwania coraz nowo-
cześniejszych rozwiązań, by konstruo-
wać coraz lepsze modele. W pracowni 
były dostępne tylko podstawowe ma-
teriały, takie jak sklejka i balsa, dlate-
go zacząłem wytwarzać części modelu 
z użyciem karbonu. Dzięki mojej pasji 
nauczyłem się procesowego podejścia 
do pracy. Budowanie modelu to wręcz 
rytuał polegający na skrupulatnym wy-
konywaniu każdej czynności w odpo-
wiedni sposób, by na końcu powstał sa-
molot, który wzniesie się w powietrze. 
Analizowanie poszczególnych etapów 
powstawania przedmiotów wyzwoliło we 
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Samochód? Nie, dziękuję – wybieram zdrowie!
Mieszkając w mieście, które rowerem z jednego końca na drugi można przejechać w mniej więcej 20-30 minut, ograniczenie ko-

rzystania z samochodu nie wydaje się być wyjątkowo trudnym wyzwaniem.

Czy nie denerwuje was stanie w korkach 
w godzinach szczytu i długie krążenie 
po mieście w celu znalezienia wolnego 
miejsca parkingowego? Czy nie przera-
żają was wciąż rosnące ceny paliwa, czę-
ste wizyty u mechanika czy brak części 
wymiennych na rynku? Odpowiedź jest 
oczywista. Może zatem najwyższy czas 
odstawić pojazd, który nie tylko pozba-
wia was odpowiedniej ilości ruchu w cią-
gu dnia, ale także zanieczyszcza powie-
trze, którym wszyscy oddychamy - także 
ci, którzy od dawna przyjmują proekolo-
giczną postawę. Ostatecznie kwestia po-
wietrza pozbawionego smogu jest naszą
wspólną sprawą. Sęk w tym, że na popra-
wę jego jakości możemy liczyć dopiero 
wówczas, gdy wszyscy zmienimy swoje 
przyzwyczajenia.
Jeżeli przed odstawieniem auta do gara-
żu i przerzuceniem się na bardziej eko-
logiczne środki transportu powstrzymu-
je was wygoda – zastanówcie się, czy 
jest ona dla was ważniejsza niż zdro-
wie? Rower, komunikacja miejska czy 
chodzenie pieszo to alternatywy, któ-
re zapewnią wam ruch, niezbędny 
zwłaszcza wtedy, jeżeli spędzacie przed 

komputerem długie godziny w pracy. 
Przemieszczanie się po mieście do pra-
cy, szkoły czy na spotkanie ze znajomy-
mi można wykorzystać jako czas na ak-
tywność. Montując do roweru koszyk 
lub torbę jesteście w stanie przewieźć
spore zakupy. Coraz gęstsza i dłuższa 
sieć ścieżek rowerowych przeplatają-
cych Leszno na pewno ułatwi wam bez-
pieczne i sprawne dotarcie do domu bez 
szkody dla waszych sprawunków. Do 
waszej dyspozycji pozostają setki stoja-
ków rowerowych (dość powiedzieć, że 
tylko przy tych stanowiących własność
Urzędu Miasta Leszna dostępnych jest 
aż 599 miejsc!). Na pewno nie będziecie 
mieli problemu z zaparkowaniem jedno-
śladu. Poza tym rowerzystom w Lesznie 
nie straszna awaria na trasie – na tere-
nie miasta znajdują się 4 samoobsługowe 
stacje naprawy rowerów, które wyposa-
żone są w pompkę oraz komplet niezbęd-
nych narzędzi. 
Cieszy fakt, że na ulicach naszego mia-

sta można zauważyć coraz większą liczbę
rowerzystów, ale jednocześnie martwi, 
że tereny zielone na osiedlach zalewa-
ne są betonem, by zwiększyć liczbę
miejsc parkingowych dla samochodów. 
A przecież jazda rowerem ma tyle zalet 
dla naszego zdrowia fi zycznego i psy-
chicznego. Korzystając z tego rodzaju 
komunikacji przez cały rok, hartujemy 

organizm. Dzięki temu rzadziej choruje-
my i nie wydajemy pieniędzy na lekar-
stwa. Wzmacniamy serce i poprawiamy 
pracę układu krążenia. Spalamy kalorie 
i kształtujemy mięśnie. To wszystko zda-
je się być szczególnie istotne w dobie 
pandemii. Co więcej, poznajemy miejsca 
niedostępne zmotoryzowanym i odkry-
wamy miasto na nowo. Dzięki codzien-
nemu pedałowaniu otrzymujemy sporą
dawkę relaksu i satysfakcji. Nasz orga-
nizm wyzwala endorfi ny, dzięki którym 
czujemy się szczęśliwsi. Wpływa to na 
poprawę naszych relacji z otoczeniem, 
a przede wszystkim na poziom samoak-
ceptacji. Przemieszczając się po mieście 
rowerem, oszczędzamy czas i pieniądze, 
a co najważniejsze - zmniejszamy emi-
sję spalin.
Jeżeli wymówką do przesiadki z samo-

chodu na rower jest dla was pogoda, to 
musicie poznać pewne przysłowie: „Nie 
ma złej pogody na jazdę rowerem – są
tylko źle ubrani rowerzyści”. Wiem coś
o tym, ponieważ sama jeżdżę rowerem 
przez cały rok (do pracy z Gronowa 
na ul. Geodetów, około 7 kilometrów). 
I uwierzcie - da się. Deszczowych dni 
wcale nie ma w Polsce tak dużo, jak-
by się wydawało. A jeżeli już się zdarzą, 
to zawsze można skorzystać z usług ko-
munikacji miejskiej. Po Lesznie jeździ 
aż 12 linii autobusowych, więc nie ma 

problemu z dostaniem się nawet w naj-
dalsze zakątki miasta. Warto wspomnieć, 
że Leszno dysponuje przyjaznymi dla 
środowiska autobusami hybrydowymi, 
które są wyposażone m.in. w ładowar-
ki do telefonów komórkowych, wej-
ścia USB i WiFi. Zawsze możemy tak-
że chwycić parasol w rękę i przejść dany 
odcinek piechotą. Chodzenie ma również
zbawienne korzyści dla naszego zdrowia. 
W internecie modne są ostatnio wyzwa-
nia polegające na zbieraniu jak najwięk-
szej liczby kroków w ciągu dnia, tygo-
dnia, miesiąca. Warto dołączyć do takiej 
zdrowej rywalizacji, zwłaszcza jeżeli po-
trzebujecie dodatkowej motywacji. 
Czujecie się wystarczająco zmotywo-

wani? Zatem nie marnujcie czasu i zo-
stańcie „eko bez wykrętów”, nie tylko tej 
zimy. I pamiętajcie: do proekologicznej 
postawy wystarczy jeden krok!

MAGDALENA WOŹNA

***
Materiał zrealizowany w ramach kam-

panii „Eko bez wykrętów" będącej ele-
mentem projektu pn. „Inwestycje Miasta 
Leszna wspierające strategie niskoe-
misyjne”, współfi nansowanego w ra-
mach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 
2014-2020.

mnie ogromną ciekawość świata. Jestem 
pewien, że gdyby nie moja pasja, to nie 
osiągnąłbym tego wszystkiego – wspo-
mina Tomek Włudarczyk.
Od późnej jesieni do wczesnej wios-

ny modelarnia jest najbardziej eksplo-
atowana. Członkowie sekcji konstruują, 
budują, rzeźbią w drewnie, opracowują
odporne na ściskanie, zgniatanie i łama-
nie konstrukcje. Gdy nadejdą cieplejsze 
dni, uczestnicy zajęć wychodzą w teren, 
by w praktyce sprawdzić dopieszczane 
w zaciszu modelarni maszyny. 
- Wychodząc na lotnisko, musimy być nie 

tylko konstruktorami, ale także meteo-
rologami. Uprawiając ten sport trzeba 
mieć prawie taką wiedzę, jak pilot szy-
bowca, bo zasada lotu modelu polega 
na tym samym, co zasada lotu każdego 
statku powietrznego. Trzeba wyczuć wa-
runki i wiedzieć, kiedy są noszenia, by 
wystartować w odpowiednim momencie. 
Tą wiedzę nabywa się z czasem, a na po-
czątku jestem od tego ja, by podpowie-
dzieć i wesprzeć swoim doświadczeniem. 
Należy również podkreślić, że istotna jest 
także dobra kondycja fi zyczna, ponieważ
model potrafi  oddalić się od nas nawet 

o dwa kilometry i trzeba po niego biec 
kilkakrotnie w trakcie zawodów – wyjaś-
nia Leszek Stawecki.
Szlifowanie, klejenie, frezowanie, cię-

cie. Techniki obróbki wymagają dużego 
skupienia. 
- Lubię przychodzić do modelarni, po-

nieważ podczas pracy nad kolejną kon-
strukcją uspokajam się i porządkuję
swoje myśli. Wolę się odstresować w ten 
sposób niż spędzając czas przed kom-
puterem. Żałuję, że obecnie jest nas tak 
mało, ponieważ fajnie, gdy jest z kim 
powymieniać uwagi, przegadać pewne 
kwestie techniczne czy po prostu pośmiać
się – mówi Jakub Gejgał, który na zajęcia 
do modelarni przychodzi od 7 lat.
Pan Leszek oraz Tomek dokładają

wszelkich starań, by fascynujący sport 
nie poszedł w zapomnienie. By na nowo 
rozpropagować go wśród dzieci, wydru-
kowali plakaty i porozwieszali je w szko-
łach. Liczą, że już niebawem w każdy 
wtorek i piątek w modelarni znów będzie 
gwarno i kreatywnie.

TEKST I ZDJĘCIA: 
MAGDALENA WOŹNA
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W kuchni ze smokiem
Przełom lat 80. i 90. ubiegłego wieku to czas wielu zmian. Okres ten bywa nazywany nowym porządkiem. Zmiany polityczne 

i gospodarcze swym zasięgiem objęły także Leszno. Można zatem zaryzykować stwierdzenie, że i w mieście nastał nowy porzą-

dek. A z pewnością porządek przez żołądek. Uwaga, w tej historii pojawią się smoki. 

Nie mogę tego pamiętać, ale mogę to so-
bie spróbować wyobrazić. Jest rok 1990. 
Józef Wybicki zostaje zatrudniony jako 
patron ulicy na leszczyńskim Zatorzu, 
zajmując miejsce Róży Luksemburg. 
Władze Leszna wyznaczają nowe miej-
sce na miejskie targowisko (późniejszy 
Manhattan), zakazując handlowania 
przy Spółdzielczym Domu Handlowym. 
Mark Zuckerberg założy Facebooka za 
czternaście lat, Robert Lewandowski jest 
dwuletnim brzdącem, a w Lesznie działa 
pierwsza chińska restauracja.
Słynną w ówczesnym Lesznie re-

staurację Tiencin mogliśmy znaleźć
przy reprezentacyjnym deptaku -ulicy 
Słowiańskiej. Nazwa nawiązywała do 
miasta Tiencin w Chinach (w którym 
przebywali właściciele), a sam lokal od-
zwierciedlał najlepsze cechy jego właś-
cicieli: kreatywność, otwartość na nowe 

doświadczenia i przyjazne nastawienie. 
Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę.
Serwowane dania kuchni chińskiej 

szybko podbiły serca mieszkańców i tu-
rystów. W restauracji panował nadzwy-
czajny porządek, a obsługę cechował
profesjonalizm i nienaganna prezencja. 
Należy dodać, że restaurację odwiedza-
ły wielkie gwiazdy sceny muzycznej 
czy kabaretowej, ale nie tylko. W księ-
dze pamiątkowej swój ślad pozostawili 
m.in.: Kabaret OT.TO, Tadeusz Drozda, 
Stanisław Tym, Edyta Geppert, Tony 
Halik czy uczestnicy zawodów szy-
bowcowych. Dowodzi to, że serwowana 
kuchnia była naprawdę wysokich lotów. 
Nic dziwnego, że o miejsce przy stoli-
ku nie było łatwo. Szczególnie w week-
end, kiedy oczekiwało się nawet po kil-
ka godzin. 
Lokal bazował na azjatyckich produk-

tach, które sprowadzane były z Berlina 
Zachodniego. Dziś często w osiedlo-
wym sklepie mamy półki wypełnione 

najróżniejszymi przyprawami i zdobycie 
ich nie wymaga tak dużego nakładu pra-
cy. Zza granicy na specjalne zamówie-
nie przygotowane zostało wyposażenie 
obiektu. Wyjątkowe były też uniformy 
obsługi. Na wspomnianych uniformach 

oraz wyposażeniu dominowały chińskie 
motywy ze smokami na czele. 
W kuchni pierwsze skrzypce odgrywał

wok. Przygotowanie posiłków z jego 
użyciem wymagało nie tylko odpo-
wiedniej znajomości kuchni chińskiej, 
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Szczerze mówiąc w Lesznie bywam rzadko, jako że mieszkam pod 
Suwałkami. Kawał to drogi. Ale po dzisiejszej wizycie w „Tiencin” czuję, 
że coś będę musiał wymyślić, żeby tu przyjeżdżać przynajmniej kilka razy 
w roku.
  Stanisław Tym

18 września 1994

ale i siły. Wok zaskakiwał obsługę swo-
ją wagą, natomiast klientów tym, co naj-
lepsze: smakiem! A atrakcyjne wizualnie 
i apetyczne dania powodowały, że re-
stauracja była wielokrotnie nagradzana.
Tiencin stanowiło doskonałą alternaty-

wę. Oferował wybranie się w kulinarną
podróż bez wsiadania do samolotu. Ja 
niestety nie miałem okazji do wybrania 

się w taką podróż. Miałem jednak nie-
zwykłą przyjemność odbyć rozmowę
z szefem kuchni oraz właścicielem, któ-
ry udostępnił mi wspomnianą księgę pa-
miątkową, za co serdecznie dziękuję!

TEKST I ZDJĘCIA: 

MATEUSZ GOŁEMBKA
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Minimalistka lubi
Paulina Szczepaniak pierwszą sukienkę zaprojektowała dla siebie, na bal maturalny. Dziś reprezentuje nowe pokolenie projek-

tantów, którzy działając w przemyśle modowym uwzględniają troskę o środowisko naturalne.

Paulina pochodzi z Leszna, jednak na 
studia wybrała się do Warszawy. W sto-
licy zamierzała odważnie i z determina-
cją wejść w świat mody i spełnić swoje 
marzenia. W zeszłym roku została ab-
solwentką Szkoły Wyższej Viamoda na 
kierunku Projektowanie i Zarządzanie 
Technologią. Przez okres prawie 4 lat 
szlifowała modową wrażliwość i kształ-
towała własny styl. Niestety, przez pan-
demię koronawirusa, dopiero niedawno 
mogła zaprezentować szerszej publicz-
ności autorską kolekcję, która stanowiła 
jej pracę dyplomową. Wydarzenie prze-
ciągnęło się w czasie, ale za to gdy już
doszło do skutku, ubrania z jej kolekcji 
mogły podziwiać tysiące osób. Telewizja 
TVN, w ramach cyklu o młodych pro-
jektantach, wyreżyserowała pokaz mini 
kolekcji autorstwa Pauliny.
- Do tego projektu zaprosiła mnie sty-

listka związana z moją uczelnią. Pokaz 
zbiegł się z odbywającymi się na całym 
świecie tygodniami mody, a do tego odbył

się w przepięknych okolicznościach przy-
rody - ogrodach Zamku Królewskiego. 
To dla mnie szczególny moment, ponie-
waż przygotowywałam się do niego przez 
cały okres studiów. Tworzenie kolekcji 
dyplomowej to najlepszy czas dla stu-
denta, ponieważ może poszaleć, wyżyć
się i zaprezentować swoją wizję, która 
nie jest ograniczona ceną czy koncepcją
danej marki – wspomina Paulina.
Paulina stworzyła mini kolekcję kapsu-
łową, co oznacza, że wszystkie jej ele-
menty są wymienne i można je dowolnie 
ze sobą zestawiać, ponieważ wszystkie 
do siebie świetnie pasują. 

- Chciałam tą kolekcją przypomnieć ko-
bietom, że w modzie nie liczy się ilość, 
lecz jakość. Powinnyśmy mieć w sza-
fi e ubrania bazowe, które zestawione 
w umiejętny sposób, będą nadawać się
na każdą okazję. Ważne było dla mnie 
również to, by były to rzeczy dobrej jako-
ści, które posłużą nam przez lata, dzięki 

czemu będziemy mniej kupować i w ten 
sposób przysłużymy się środowisku – tłu-
maczy Paulina.

Pandemia znacznie wpłynęła na nasze 
podejście do mody i świadomość konsu-
mencką. Główną tendencją, którą widać
w modzie oraz w designie jest miękkość
i wygoda. Chcemy, żeby ubrania nas otu-
lały i były schronieniem w tym trudnym 
czasie. Jednocześnie chcemy się wy-
zwolić z domowych dresów i wyjść do 
świata, tylko już niekoniecznie w niewy-
godnych, szorstkich, nieprzyjemnych, 
cisnących nas ubraniach. Chcemy, żeby 
nadal było nam miękko i wygodnie, ale 
by ubrania miały bardziej artystyczny 
charakter. 

- Do stworzenia kolekcji wykorzystałam 
przede wszystkim materiały naturalne, 
np. wełnę, która doskonale sprawdza 
się jesienią i zimą. Użyłam także su-
rowej przędzy, którą udrapowałam na 

rękawach, dzięki czemu użytkową ko-
lekcję ożywiłam awangardowymi ele-
mentami. Lubię minimalizm w modzie, 
który jest podkręcony mocnym detalem. 
Inspirowałam się formą kokonu, ponie-
waż zależało mi, aby ubrania te można 
było nosić warstwowo, wręcz schować
się w nie. Tworząc kolekcję, opierałam 
się na skandynawskiej fi lozofi i życia - 
hygge, opisującej chwile szczęścia, cie-
pła i bliskości, które możemy odnaleźć
w najzwyklejszych sytuacjach. Natomiast 
w doborze kolorów, które użyłam w mojej 
kolekcji, inspirowałam się krajobrazami 
Islandii – wyjaśnia Paulina.

Spodnie, kamizelki, płaszcz, swetry, 
bluzki, golfy, sukienka, spódnice i ża-
kiet, czyli ubrania, z których składa się
jej kolekcja, tworzą razem siedem odręb-
nych stylizacji. Paulina ma w planie za-
projektować także drugą cześć kolekcji, 
bazując na tych samych konstrukcjach, 
lecz użyć tym razem innych materiałów 

Paulina na tle modelek prezentujących jej kolekcję.
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ąca detal
i pobawić się ich fakturami. Jej marze-
niem jest odbyć staż u swojej modowej 
guru Iris van Herpen, holenderskiej pro-
jektantki, którą ceni za innowatorskie po-
dejście do mody. Własna marka tworząca 
ubrania dla kobiet to cel, który także ma 
nadzieję kiedyś zrealizować. 
- Od zawsze czułam modę, przeglądałam 

kolorowe gazety z kolekcjami, oglądałam 
pokazy mody i szkicowałam swoje pro-
jekty. Moi rodzice byli związani z bran-
żą modową, dlatego miałam możliwość
poznać ten świat bliżej. Potem stworzy-
łam swoją wymarzoną sukienkę na bal 
maturalny i poczułam, że to jest to, czym 
chcę się zajmować w życiu. Teraz ma-
rzę o własnej marce, jednak zdaję sobie 
sprawę, że to bardzo odpowiedzialne za-
jęcie, ponieważ nie chciałabym, by było 

to bezmyślne produkowanie ubrań tylko 
dla pieniędzy. Chciałabym, żeby moda 
miała znaczenie i reprezentowała coś
więcej niż tylko hedonistyczne wartości
– objaśnia Paulina.
Póki co jest dumna, że mimo pandemii, 

która odcisnęła piętno na branży modo-
wej, od razu po studiach znalazła pracę
w zawodzie.
- Obecnie projektuję ubrania dla pol-

skiej marki dziecięcej. To dla mnie zupeł-
nie nowe, ale zarazem bardzo rozwijają-
ce wyzwanie, ponieważ całkiem inaczej 
trzeba myśleć o konstrukcji ubrania – 
mówi Paulina.

TEKST: MAGDALENA WOŹNA
ZDJĘCIA: ARCHIWUM PRYWATNE 

PAULINY SZCZEPANIAK
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Survival uczy życia i kształtuje charakter
Rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady? A może po prostu wystarczy pójść do pobliskiego lasu i tykanie zegarka choć na chwi-

lę zastąpić rytmem natury? Mówi się, że aby gatunek ludzki nie wyginął, powinniśmy wrócić na jej łono. Żyjąc w erze cyfrowej 

przepełnionej nowoczesną technologią zatracamy umiejętności korzystania z prostych narzędzi pomocnych w przetrwaniu. 

Tymczasem warto raz po raz wyrwać się z cywilizacyjnych szponów i nauczyć się technik survivalowych przydatnych także w co-

dziennym życiu. 

Przez niewłaściwy przekaz medialny 
ludzie kojarzą survival z tarzaniem się
w błocie, żywieniem robakami, ekstre-
malnym wysiłkiem czy upokarzaniem 
młodych adeptów tej sztuki przez bar-
dziej doświadczonych. W rzeczywisto-
ści survival to nie tylko koczowanie na 
dziko w lesie, lecz przede wszystkim 
ogromna dawka wiedzy o człowieku 
z zakresu jego fi zjologii i psychiki.
- Survival to szkoła, w której stosując 

realne techniki przetrwania nabywa się
praktycznych umiejętności umożliwia-
jących zapanowanie nad stresem i sa-
mym sobą oraz radzenie sobie w trud-
nych warunkach mogących stanowić
zagrożenie dla życia i zdrowia. To także 
sposób na uwolnienie się od własnych 
ograniczeń, co w konsekwencji prowa-
dzi do podniesienia własnej wartości
– wyjaśnia Dariusz Mitręga, który od 
2005 roku organizuje kursy survivalowe, 

udowadniając innym, że przyroda może 
być ich sprzymierzeńcem.
Survival jest dla Dariusza najpiękniej-

szą życiową przygodą. Pasja narodziła 
się 50 lat temu. Miłość do natury została 
zdeterminowana przez miejsce urodze-
nia. Darek pochodzi z Sierakowa, czyli 
małej miejscowości otoczonej licznymi 
jeziorami, położonej na skraju Puszczy 
Noteckiej. Poza tym wiele lat służby 
w harcerstwie dało mu umiejętności, któ-
re postanowił rozwijać w dorosłym ży-
ciu. Na swoim koncie ma między innymi 
tydzień spędzony w lesie przy minimal-
nym wyposażeniu, 11 dni marszu wzdłuż
linii brzegowej Bałtyku od Świnoujścia 
po Hel, przejście zimą Puszczy Noteckiej 
na dystansie 152 kilometrów czy wypra-
wy trekingowe do Arktyki i Skandynawii 
oraz na Mont Blanc. Przekraczanie włas-
nych granic to cel, który nadaje sens jego 
życiu. Dlatego w planach ma także mię-
dzy innymi spłynąć kajakiem Odrą od 

granicy Czech do ujścia Bałtyku na dy-
stansie 740 kilometrów. 
- Nie wyobrażam sobie żyć w inny spo-

sób. Przez wiele lat survival pomagał
mi niwelować stres wynikający z mojej 
pracy zawodowej. Dzięki niemu jestem 
w dobrej formie zarówno fi zycznej, jak 
i psychicznej – mówi Dariusz.
Zamknięcie się w czterech ścianach, 

przesiadywanie przed ekranem i korzy-
stanie z wyręczających nas technologii 
zabijają ludzką kreatywność. Survival 
stanowi idealną odskocznię od tej no-
woczesnej codzienności.
- Survival to idea, którą chcę zarażać

innych. Zależy mi przede wszystkim na 
edukowaniu najmłodszych, ponieważ
survival jest doskonałym narzędziem 
wychowawczym. Nie da się wytrenować
sztuki przetrwania grając w strzelankę
na komputerze. Na kursach uczę dzie-
ci i młodzież podstawowych czynności 
survivalowych, takich jak budowanie 
schronienia, pozyskiwanie wody w tere-
nie i uzdatnianie jej do picia, technik po-
zyskiwania ognia i żywności, orientacji 
w terenie, budowania instalacji, która 
pozwoli na powiadomienie służb ratun-
kowych gdzie się znajdujemy, a także ele-
mentów pierwszej pomocy przedmedycz-
nej w warunkach terenowych. Pokazuję
im również jak wykorzystać otoczenie 
lasu jako sprzymierzeńca, a nie zagro-
żenie oraz podkreślam, że trzeba po sobie 
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sprzątać - wychodząc z lasu nie powin-
niśmy zostawiać po sobie żadnego śladu
– wymienia Dariusz.
Programy survivalowe dla dzieci opra-

cowywane są przez psychologów dzie-
cięcych, którzy biorą pod uwagę roz-
wój psycho-motoryczny dziecka. Nie 
stanowią zatem zagrożenia na żadnym 
etapie realizacji, a co najważniejsze nie 
zawierają elementów przemocy, czyli 
tego, o co najczęściej obawiają się ro-
dzice przed wysłaniem swoje pociechy 
na kurs. 
-  Nie przerabiamy na kursach dzieci na 

komandosów. To mit wynikający z fałszy-
wego przekazu medialnego. Staramy się
jednak pobudzić ich wyobraźnię i stwo-
rzyć z nich zgrany team, w którym każ-
dy będzie miał do odegrania swoją rolę. 
Zdobyte doświadczenia, oprócz znako-
mitej zabawy, będą nieocenione pod-
czas startu w dorosłe życie – objaśnia 
Dariusz.
Aby rozpocząć przygodę z survivalem 

potrzebne są tylko chęci. Nie trzeba mieć
szczególnych predyspozycji fi zycznych 
czy psychicznych. Kolejnym mitem jest 
to, że trzeba na początek zainwestować
w odpowiedni sprzęt i ubrania.
- Wystarczy otworzyć szafkę z kuchenny-

mi nożami i wybrać z nich ten najostrzej-
szy. W najzwyklejszy plecak spakować
plastikową butelkę z wodą, zapałki lub 
syntetyczne krzesiwo, najprostszą ka-
rimatę, sznurek o długości 10 metrów, 
latarkę czołową za kilkanaście złotych, 
plandekę budowlaną, rękawiczki, kubek 
metalowy i apteczkę. Ubrania polecam 
kupić w lumpeksie, żeby nie było nam żal 
ich zniszczyć. Co do obuwia, to najlepiej, 
aby nie było sportowe, bo nasiąka wilgo-
cią, której potem ciężko się pozbyć. Ten 
cały ekwipunek wyniesie nas niecałe 200 
złotych - wymienia Dariusz.
Oczywiście warto przy sobie mieć rów-

nież telefon z nawigacją, aczkolwiek 

survivalowcy najczęściej korzysta-
ją z map papierowych oraz busoli. 
Klasyczne narzędzia są nieocenione 
w miejscach o słabym zasięgu GSM lub 
po rozładowaniu baterii w telefonie. Nie 
zaszkodzi także przeczytać kilku ksią-
żek i obejrzeć parę fi lmów na ten te-
mat. Jednak najważniejsza w surviva-
lu jest praktyka, dlatego wybierzcie się
do lasu, by przeżyć przygodę w realiach 
gwarantujących pojawienie się natural-
nych przeszkód, które należy pokonać
i sprawdzić czy macie to, co najważniej-
sze w survivalu, czyli wolę przetrwania. 
Ze względu na czyhające na ludzkość

zagrożenia cywilizacyjne oraz zmiany 
klimatyczne survivalowe umiejętności 
mogą okazać się niezbędne. 
- Nie zapominajmy, że rozwój tech-

nologii oparty jest o źródła zasilania. 
Pierwszym krokiem w konfl iktach zbroj-
nych jest wyłączenie masztów anteno-
wych, co oznacza, że telefony stają się
bezużyteczne. Odcięcie od internetu 
uniemożliwi nam również to, do czego 
przyzwyczailiśmy się w ostatnim cza-
sie, czyli szukania pomocy na serwisie 
YouTube. Survival ma przede wszystkim 
nauczyć odpowiedniego zachowania 
i przygotować nas na sytuacje kryzyso-
we. Mogą one nastąpić w każdych wa-
runkach, również w naszym domu, gdy 
nastąpi odcięcie dostaw gazu czy inny 
poważny wypadek losowy. Ostatnim ta-
kim zdarzeniem była pandemia korona-
wirusa. Ludzie dzwonili do nas po pora-
dy o charakterze prepersowskim, czyli 
pytali o to, jakie produkty zgromadzić, 
by zadbać o bezpieczeństwo swojej ro-
dziny – wspomina Dariusz.

TEKST: MAGDALENA WOŹNA
ZDJĘCIA: ARCHIWUM PRYWATNE 

DARIUSZA MITRĘGI
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W  Krzycku Wielkim

Rodzina i biznes w jednej idą parze
Mawiają, że z rodziną dobrze wychodzi się tylko na zdjęciach. Sęk w tym, że jedna z największych i najprężniej działających fi rm 

w naszym regionie raz za razem przeczy temu twierdzeniu. W skutecznym prowadzeniu biznesu w oparciu o wartości rodzinne 

nie przeszkadza jej zatrudnienie na poziomie 1800 osób czy miano krajowego lidera branży. To bezsprzecznie wzór do naślado-

wania, co potwierdzili niezależni eksperci z Instytutu Biznesu Rodzinnego.

Firmy rodzinne, jak wszystkie inne, aby 
odnieść gospodarczy sukces muszą za-
dbać o należytą jakość świadczonych 
usług i oferowanych produktów, a przy 
tym być konkurencyjne i rozwinąć „pier-
wiastek X”, który wyróżni je na tle kon-
kurencji. Widmo ewentualnych proble-
mów czy konfl iktów rodzinnych nie jest 
sprzymierzeńcem trzeźwego i obiektyw-
nego spojrzenia na działalność gospo-
darczą. Z drugiej strony, fi rmy rodzinne 
dysponują potężną siłą, której konkuren-
cja może pozazdrościć. Nic nie zastąpi 
bowiem wsparcia ze strony najbliższych 
oraz ogromnej motywacji mającej źród-
ło w pracy na rzecz wspólnego dobra. 
Jeśli dodać do tego nastawienie nie tylko 
na przetrwanie, ale i rozwój fi rmy, która 
w założeniu ma działać przez wiele po-
koleń, mamy przepis na sukces. Firmy 
rodzinne z czasem przestają być postrze-
gane jedynie jako źródło zarobku – stają
się sposobem na życie pielęgnowanym 
solidarnie przez bliskie sobie osoby.
I właśnie taka sytuacja ma miejsce w fi r-

mie Werner Kenkel z siedzibą w Krzycku 
Wielkim. W 1979 roku zakładał ją Werner 
Kenkel, we Włoszakowicach. Z biegiem 
lat rozwój przedsiębiorstwa przybierał na 
sile. W 2004 roku, po śmierci założycie-
la, właścicielami fi rmy zostali jego syno-
wie - Adam i Damian, którzy z powodze-
niem kontynuują dzieło ojca.
Firma Werner Kenkel ma na koncie 

wiele wyróżnień i sukcesów, ale nie 
zmienia to faktu, że ostatnia nagroda 

smakuje wyjątkowo. Niezależni eks-
perci z Instytutu Biznesu Rodzinnego 
przyznali fi rmie tytuł Firma Rodzinna 

Roku – Kreator Odpowiedzialności 
Biznesowej i Społecznej. Nagrodę, 
w trakcie Międzynarodowego Kongresu 
Biznesu Rodzinnego w Poznaniu, osobi-
ście odebrali właściciele przedsiębiorstwa.
Na rynku działa wiele fi rm rodzinnych, 

ale niewiele jest tak bardzo rozwiniętych 
i charakteryzuje się tak dużym zatrudnie-
niem. Większość fi rm rodzinnych to fi r-
my małe, kilkuosobowe. Nie ulega wąt-
pliwości, że niełatwo pogodzić charakter 
rodzinny z działaniem na tak dużą skalę. 
W Werner Kenkel znaleźli na to sposób. 
Przepis na sukces tkwi w konsekwencji 
w działaniu oraz pracy według określo-
nych wartości, takich jak nowoczesność, 
odpowiedzialność, partnerstwo, przej-
rzystość i rodzinność - wartości te funk-
cjonują w Krzycku Wielkim od zawsze.
Warto zaznaczyć, że Werner Kenkel to 
fi rma rodzinna nie tylko z perspektywy 
własności, ale również rodzin, które pra-
cują w fi rmie. Jest wiele przykładów pra-
cy kilku osób z jednej rodziny, a bywa 
i tak, że pracują jednocześnie nawet 

trzy pokolenia. Fakt ten ma nieoceniony 
wpływ na dobrą atmosferę. Co więcej, 
efektywność pracy też jest większa, gdyż
wielu pracowników bardzo dobrze zna 
swoich współpracowników, wie na co 
ich stać oraz w jakich obszarach i komu 
trzeba pomóc. W efekcie zespół osiąga 
lepsze wyniki.
W/w nagroda została przyznana przez 

grono niezależnych ekspertów, ale zda-
je się, że gdyby głos oddać załodze fi r-
my Werner Kenkel, decyzja byłaby 
identyczna. Przez lata wokół przedsię-
biorstwa wytworzyła się swoista otocz-
ka złożona z pozytywnych opinii na 
temat jego działań, napływających z róż-
nych stron: od klientów, partnerów, pra-
cowników czy użytkowników mediów 
społecznościowych.

Firmie z Krzycka Wielkiego pozostaje 
życzyć dalszych sukcesów i wytrwało-
ści w rodzinnym prowadzeniu biznesu. 
A nagrody gratulujemy!

Adam Kenkel (drugi z prawej) i Damian Kenkel (pierwszy z prawej) odebrali nagrodę w trakcie 
Międzynarodowego Kongresu Biznesu Rodzinnego w Poznaniu. 

Fot. ibrpolska.pl
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PRACA
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ 

SP. Z O.O. W LESZNIE 
POSZUKUJE SPECJALISTÓW NA STANOWISKA:

- PALACZ CO
- ELEKTRYK - AUTOMATYK

Dołączając do naszego zespołu zyskujesz:
- możliwość rozwoju osobistego, 

- doskonalenie umiejętności, 
- wsparcie w uzyskaniu odpowiednich kwalifi kacji zawodowych.

CV z dołączoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych prosimy wysy-
łać na adres mailowy: mpec@mpec.leszno.pl

INWESTYCJE 
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lesznie od lat podejmuje działania zmie-

rzające do jak największego ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Oparcie go-
spodarki cieplnej o odnawialne źródła energii, a co za tym idzie zmniejszenie emisji zanie-
czyszczeń do powietrza i dostosowanie się do wymogów krajowych i unijnych w zakresie 
ochrony środowiska, jest priorytetem Spółki. MPEC od kilku lat przygotowywał się do budo-
wy biomasowej jednostki kogeneracyjnej. Koncepcja budowy kotła na biomasę nie zostanie 
zrealizowana. Procedura dotycząca planu inwestycji zakończyła się ze względu na brak moż-
liwości pozyskania funduszy z Unii Europejskiej oraz z uwagi na rosnące koszty realizacji 
projektu. Niemniej, wychodząc naprzeciw potrzebom XXI wieku, MPEC przygotowuje się do 
inwestycji dotyczącej budowy dwóch kotłów wykorzystujących paliwo gazowe. Technologia 
kotłowni gazowej o mocy cieplnej 40 MW będzie wytwarzać gorącą wodę na potrzeby zasila-
nia miejskiej sieci ciepłowniczej. Nowa kotłownia będzie współpracować z istniejącą już cie-
płownią węglową oraz instalacją kogeneracyjną, ale jeden z kotłów węglowych zostanie wy-
łączony. W celu zapewnienia wymaganego zapotrzebowania na moc cieplną, kotłownia ma 
zostać wyposażona w dwa kotły o mocy cieplnej 19 MW i maksymalnym dopuszczalnym ciś-
nieniu 16 bar. Budowa nowej instalacji oznacza ograniczenie emisji CO2, o co najmniej 22 
tysiące ton rocznie, co wpłynie korzystnie nie tylko na jakość powietrza, którym oddychamy, 
ale także będzie miało znaczący wpływ na stabilizację cenową za ciepło. Pieniądze na sfi nan-
sowanie inwestycji pochodzić będą z Narodowego lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA
W ramach corocznych dni otwartych w MPEC odwiedzający mieli moż-

liwość poznać złożony proces technologiczny. Powstawanie ekologiczne-
go ciepła systemowego oraz istota kogeneracji, która pozwala na jedno-
czesne wytwarzanie energii elektrycznej oraz ciepła, to zagadnienia, które 
były objaśniane podczas wycieczek edukacyjnych. Celem spotkań było 
podniesienie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców. Uczniowie 
z zaciekawieniem przyswajali informacje dotyczące poszczególnych eta-
pów produkcji ciepła. Dowodem na to są trafne odpowiedzi na zadawane 
przez przewodników pytania. Dodatkową atrakcją była możliwość wcie-
lenia się w rolę operatora maszyny budowlanej podczas wizyty na dziale 
logistyki.
Od wielu lat MPEC bierze czynny udział w Festynie organizacji pozarzą-

dowych, leszczyńskich instytucji i fi rm zaangażowanych społecznie, któ-
ry jest częścią akcji Aktywne Obywatelskie Leszno. Podczas plenerowej 
imprezy mieszkańcy mają okazję zapoznać się z działalnością ciepłowni 
poprzez ciekawe konkursy, zabawy, prezentacje i wykłady. Festyn aktyw-
ności jest doskonałą okazją do zaprezentowania usług Spółki oraz do roz-
mów na tematy dotyczące zagadnień związanych z ekologią i kierunkiem 
rozwoju przedsiębiorstwa.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul.  Spółdzielcza 12, 64-100  Leszno

Telefon / Fax
65  525-60-00 /  65  525-60-73

mpec.leszno.pl
mpec@mpec.leszno.pl
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Poznajmy się w Lesznie
Przyjezdni, mieszkańcy na chwilę. Przemierzają ziemską nieskończoność i trafi ają prosto do Leszna. Kim są, jakie są ich potrze-

by, jak patrzą na Leszno? Co im się podoba, co ich zaskakuje? 

W związku z realizacją dużych inwesty-
cji, jak choćby modernizacji przebiegają-
cej przez Leszno linii kolejowej E59, na-
sze miasto poznało sporo osób. Do tego 
grona możemy zaliczyć Karolinę Żurak 
i Przemysława Krawczyka.
- Do Leszna trafi liśmy ze względu na 

pracę. Mój partner, Przemek, postano-
wił przenieść się tutaj w związku z prze-
budową linii E59. Moja pierwsza stycz-
ność z miastem to rozmowy o pracę. 
Zaskoczyły mnie stosunkowo niskie pła-
ce w porównaniu z miejscami, w któ-
rych mieszkałam i pracowałam wcześ-
niej. Podjęliśmy decyzję, że zacznę
szukać pracy trochę dalej, w okolicach 
Wrocławia i że zrezygnujemy z mieszka-
nia w Lesznie, a Przemek będzie dojeż-
dżał do biura w Lesznie. W międzyczasie 
trafi liśmy na ofertę wynajmu mieszka-
nia na Zaborowie, które od razu nam się
spodobało. I jednocześnie okazało się, 
że może i pensje nie są najwyższe, ale 
wynajem mieszkań także. Wynajęliśmy 
to mieszkanie, mimo że praktycznie 
już zostałam zatrudniona w fi rmie pod 
Wrocławiem. Moje poszukiwania pracy 
ruszyły się na nowo – mówi Karolina.
Historia Karoliny może być dowodem 

na to, że nie odkrywa się nowych lądów 
bez pogodzenia się z utratą z oczu wy-
brzeża na długi czas. Okazało się, że 
Karolina z Przemkiem i Leszno to uda-
ne połączenie. 
- Zaborowo bardzo mile mnie zaskoczy-
ło. Te małe, niskie domki i ukryte w głębi 

cygańskie mini-pałace. Do tego bliskość
lasu i... w ogóle wszystko – dodaje.
Wspólnie uważają Zaborowo za maga-

zyn dobrych wspomnień, choć zgodnie 
przyznają, że zaglądanie w okna niskich 
parterów, gdzie sami mieszkali, bywało 
męczące. 
Nasi goście oczywiście nie przebywali 

tylko na Zaborowie, lecz czerpali z uro-
ków całego miasta. 
- Kolejną rzeczą, która mnie bardzo 

pozytywnie zaskoczyła, były balony na 
leszczyńskim niebie. Kilka dni po prze-
prowadzce rozpoczęły się balonowe za-
wody. W życiu nie widziałam czegoś tak 
fantastycznego! Imprezy odbywające 
się na leszczyńskim lotnisku podoba-
ły mi się bardziej niż podniebne poka-
zy w Poznaniu. A co do Poznania, jak 
i Wrocławia, to też jest jedna z zalet 
Leszna - wystarczy godzina drogi, aby 
znaleźć się w wymienionych miastach. 
Do tego z Leszna można pojechać na 
narty i wrócić tego samego dnia. Dla 
osoby uwielbiającej narty i pochodzą-
cej z Pomorza Zachodniego to fanta-
styczna opcja. Brakowało mi natomiast 
jeziora z kąpieliskiem w obrębie mia-
sta, gdzie można by się dostać na pie-
chotę. Trochę to wynagradza ilość je-
zior w okolicy, do których można szybko 
się dostać. W Lesznie zaskoczył mnie też
oczywiście żużel. Nigdy nie interesowa-
łam się tym sportem i nie miałam poję-
cia, że wzbudza tyle emocji. Po przepro-
wadzce, zwiedzając Leszno w pierwszych 

dniach, zauważyłam sporo osób zbiera-
jących się pod stadionem. Postanowiłam 
zapytać panią w kasie, co tutaj się dzie-
je. Powiedzieć, że pani była zaskoczona 
moim pytaniem to nic nie powiedzieć. 
Mimo wszystko grzecznie odpowiedzia-
ła, że to żużel i spontanicznie kupiliśmy 
bilety, pierwszy raz oglądając żużel.
Karolina przyznaje, że urzekł ją lesz-

czyński rynek, natomiast w centrum 
mniej przyjemnym akcentem była obec-
ność bezdomnych, niekoniecznie przy-
jaźnie nastawionych. Pozytywnie ode-
brała brak zakorkowanych ulic. Samo 
miasto odebrała jako małomiastecz-
kowe, gdzie wszyscy się znają (ma ra-
cję?). Czas spędzony w Lesznie nie po-
legał jedynie na pracy i zwiedzaniu. 
Karolina wzięła udział w biegu z prze-
szkodami Tortura. Poznała także całe 
mnóstwo ludzi i z wieloma z nich dalej 
utrzymuje kontakt.  Docenia kulinarną
stronę Leszna i tęskni za leszczyńskimi 
restauracjami. 
A mi pozostaje zaprosić do kolejnego 

wybrania się w smakowitą, a zarazem 
odprężającą podróż do Leszna!

***
Może się to wydać zaskakujące, ale 

są osoby, dla których jedną z najwięk-
szych atrakcji Leszna jest hala Trapez. 
Obok Trapezu (bądź też Trapeza, jak 
mówi mój interlokutor) do ulubionych 
miejsc zalicza budynek na lotnisku 
oraz budynek urzędu miasta przy ulicy 
Karasia. Wynika to z zainteresowania 
architekturą.
- Nie pamiętam, kiedy rozpoczęła się

moja pasja, ale z pewnością zaczęło się
od zdjęć bloków. Od trzech lat publiku-
ję zdjęcia na instagramie, a zaintere-
sowanie profi lem rośnie, jednocześnie 
z moim zainteresowaniem socmoderni-
zmem i modernizmem. Cenię w tych sty-
lach prostotę, surowość i ukierunkowa-
nie na człowieka. Przy okazji to także 
chęć zatrzymania w kadrach dawnych lat 
młodzieńczych, miejsca mojego wycho-
wania. Było to typowe osiedle z wielkiej 
płyty na Dolnym Śląsku. I przy wszyst-
kich wadach był to ciekawy świat, ze 
złym ustrojem, ale kreatywnymi ludźmi. 
Prostota tamtych projektów i ich wyko-
nanie mają w sobie coś uroczego - mówi 

Leszno w obiektywie Karoliny.

Karolina Żurak i Przemysław Krawczyk, fot. Archiwum prywatne.



31# JAK CIĘ WIDZĄ...

REKLAMA

„Prspctiv_”, bo pod takim tajemniczym 
pseudonimem mój rozmówca widnieje 
na instagramie. 
Prspctiv_ szczególną sympatią darzy 

czcionkę „Społem”. 
- Przejeżdżając przez Leszno, przy-

padkowo ukazało się przede mną logo 
„Społem Lux”. Nie mogło obyć się bez 
zrobienia zdjęcia. Czasem jest tak, że 
w danym mieście umawiam się z przy-
jaciółmi i wspólnie wybieramy się poro-
bić zdjęcia. Innym razem, jak w Lesznie, 
jest tak, że jadę autem, szybkie zdjęcie 
i jadę dalej.
Publikowane w social mediach zdjęcia 

są także doskonałą okazją do wymiany 
opinii, doświadczeń czy poznania hi-
storii tajemniczych zakątków polskich 

miast. Samo rozeznanie przed wyjazdem 
to nie tylko internet. To także książki, 
stare fotografi e czy rozmowy ze starszy-
mi osobami pamiętającymi dawne czasy.  
Prspctiv_ ciągle ma nadzieję na nowe od-
krycia w Lesznie i obiecuje tutaj wracać. 
- Chcę przekazać mieszkańcom, żeby od-

krywali lokalną historię, doceniali z po-
zoru brzydkie miejsca i pamiętali, że pa-
stelowe kolory na blokach wcale nie są
najlepsze – dodaje z uśmiechem.
Pozostaje zaciskać kciuki, bo czy jest 

coś większego niż małe odkrycia?

I pamiętajcie, zwiedzać Leszno każ-
dy może! 

TEKST: MATEUSZ GOŁEMBKA

Fot. Instagram Prspctiv_

Fot. Instagram Prspctiv_
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Alpaka to nie żywa maskotka!
Wesoła gromadka: Companiero, Elfi k, Silky i Rimel to bliscy przyjaciele Karoliny Grys, która na pielęgnowanie przyjaźni z nimi 

poświęca większą część dnia. Jednak dla niej to żadne wyrzeczenie. Miłością do alpak, czyli zwierząt z rodziny wielbłądowatych,

które do Europy zostały sprowadzone z Ameryki Południowej, zaraziła się już w 2011 roku. Swoimi kumplami dzieli się z innymi 

ludźmi, goszcząc ich w zagrodzie, prowadząc zajęcia edukacyjne oraz alpakoterapię.

Karolina po raz pierwszy usłyszała 
o tych niesamowitych zwierzętach pod-
czas jednego z wykładów na uczelni, gdy 
studiowała zootechnikę. Temat bardzo ją
zainteresował, ponieważ w jej rodzinie 
było dziecko z podejrzeniem autyzmu, 
a wykładowczyni opowiadała o alpakach 
właśnie w kontekście terapii dotyczącej 
tego zaburzenia.
- Po zajęciach wykładowczyni skontak-

towała mnie z dziewczyną, która jako 
pierwsza w Polsce prowadziła alpako-
terapię. Pojechałam do niej, by na żywo 
zobaczyć zwierzęta, o których tyle słysza-
łam i... przepadłam. Od tamtego czasu 
robiłam wszystko, by mieć własną zagro-
dę. Moje marzenie spełniło się w 2015 
roku. Cztery lata zajęły mi przygotowa-
nia do tego nowego, ale jakże fascynu-
jącego etapu w moim życiu – wspomina 
Karolina.
Skończyła studia, uzyskała tytuł tech-

nika weterynarii, została alpako i kyno-
terapeutą z uprawnieniami pedagogicz-
nymi. Wstąpiła również do Polskiego 
Towarzystwa Alpakoterapeutycznego 
i uczestniczyła w wielu kursach pogłę-
biających wiedzę o wielbłądowatych. 
Wszystko po to, by móc pracować w to-
warzystwie, które sobie wymarzyła.  
W Polsce alpaki są popularne od nie-

dawna, ale zdążyły już podbić wiele serc. 
W księgarniach możemy znaleźć pozycje 
z poradami o ich hodowli, a media spo-
łecznościowe zasypywane są przez inter-
nautów zdjęciami z tymi słodkimi zwie-
rzętami o wyglądzie puchatej maskotki. 
- Ludzie często nazywają je żywymi ma-

skotkami, ponieważ mają duże oczy, pu-
chate włosie i są przyjemne w dotyku, ale 
na tym podobieństwa się kończą. Alpaki 
to nie odpowiednik psa domowego, który 
przybiega do nas, bo chce być głaskany 
i potrzebuje naszej uwagi. One z natury 
nie potrzebują kontaktu z człowiekiem, 
trzeba ich tego nauczyć. Każda alpaka 
ma też inny charakter, jedne są bardziej 
towarzyskie, drugie mniej – tłumaczy 
Karolina.
Doskonale to widać na przykładzie stad-

ka Karoliny. Companiero – najstarszy 
z całej gromadki, to skrajnie towarzyska 
alpaka, która ma doskonałe predyspozy-
cje do pracy z ludźmi. Chętnie rozdaje 
buziaczki, zwłaszcza w zamian za mar-
chewkę, za którą przepada. Jego najlep-
szym kumplem jest Elfi k – inteligentny 
indywidualista. Z powodu lekko wysu-
niętej szczęki, rozbraja wszystkich swo-
im uśmiechem. Karolina mówi o nim, że 

jest wyjątkowy zarówno pod względem 
wyglądu, jak i charakteru. Silky i Rimel 
dołączyły do stada nieco później. Mają
niecałe 3 lata i Karolina nazywa ich ma-
luszkami. Silky (z ang. silk - jedwab) 
jest, jak samo imię wskazuje, jedwabisty 
w dotyku... w przeciwieństwie do swo-
jego usposobienia. 
- To niesforny maminsynek. Czasami 

jeszcze za dużo sobie pozwala, przez co 
obrywa mu się od starszych kolegów – 
mówi Karolina.
Rimel jest dumny i dostojny. Lubi ludzi, 

ale na swoich zasadach. Nie przepada za 
tym, jak ktoś go dotyka. 
- Nie toczę z nim walki, żeby na siłę przy-

zwyczaić go do ludzkiego dotyku. Rimel 
ma za to inne predyspozycje, które mogę
wykorzystać w alpakoterapii. 
Karolina czuje się bardzo związa-

na ze swoimi zwierzętami. Nic w tym 

dziwnego, skoro spędza z nimi mnóstwo 
czasu. Karmi je, poi, pielęgnuje, zmienia 
ściółkę, uczy chodzić na smyczy. Można 
powiedzieć, że nawet z nimi zasypia, po-
nieważ kołdra, pod którą śpi, zrobiona 
jest z ich wełny. Zabiera je na zajęcia 
edukacyjne do przedszkoli, organizuje 
spacery z alpakami, a także pomaga oso-
bom z różnymi niepełnosprawnościami, 
ponieważ kontakt ze zwierzętami ma po-
zytywny wpływ na człowieka. 
- Terapia z udziałem alpak sprawia, że 

jej uczestnicy chętniej biorą udział w za-
jęciach, są bardziej aktywni i zaanga-
żowani, a ich koncentracja na zadaniu 
utrzymuje się dłużej niż przy wykony-
waniu zadań bez obecności zwierzęcia. 
Kontakt ze zwierzęciem pomaga w prze-
łamywaniu barier psychospołecznych, 
co przekłada się na poprawę zdolno-
ści komunikacyjnych, rozwój mowy, 

a także funkcji poznawczych – wyjaśnia 
Karolina.
Zwierzęta nie oceniają nas, lecz akcep-

tują takimi, jakimi jesteśmy. Dlatego 
w ich otoczeniu zachowujemy się natu-
ralnie i łatwiej jest nam się zrelaksować. 
Bardzo ważną rolę w alpakoterapii od-
grywa dotyk, który powoduje wydzie-
lanie endorfi n - hormonów szczęścia. 
Terapia ta polecana jest w szczególno-
ści osobom z zburzeniami lękowymi, 
depresją, autyzmem, ADHD, zespołem 
Aspergera, zespołem Downa oraz trud-
nościami w uczeniu się, a także ludziom 
starszym.
Alpaki są zwierzętami stadnymi, dlate-

go najlepiej czują się w większym gro-
nie, w którym mogą zbudować układ hie-
rarchiczny. Mając to na uwadze Karolina 
w najbliższym czasie ma w planach do-
kupić kolejne dwa osobniki. Także dla-
tego, że coraz więcej osób jest zaintere-
sowanych kontaktem z tymi ciekawymi 
zwierzętami. Obecnie rzadko zdarza się, 
że ludzie mylą je z lamami tak jak na po-
czątku. Aczkolwiek alpaki mają z lama-
mi trochę wspólnego. Tak samo jak lamy 
należą do rodziny wielbłądowatych i tak 
samo plują na siebie, gdy mają sobie coś
do wyjaśnienia. Jednak bez obaw, oswo-
jone alpaki nie plują na ludzi. To inte-
ligentne zwierzęta dlatego można je ze 
spokojem wprowadzać do przedszkoli 
lub szpitali. Potrzeby fi zjologiczne zała-
twiają podobnie jak udomowione koty, 
czyli w wyznaczonym miejscu, zatem 
nie ma obawy, że nie zachowają higie-
ny w miejscach publicznych. Uwielbiają
kąpiele piaskowe, które je odstresowują. 
W naturalnym środowisku w ten sposób 
radzą sobie również z zanieczyszczenia-
mi i pasożytami skóry. 
- Miewają dziwne pomysły i potrafią

nabroić, ale to na szczęście rzadko się
zdarza. Czasami im się czegoś nie chce, 
dlatego na przykład podczas spaceru po-
trafią położyć się na środku drogi, by wy-
grzać się chwilę w słońcu. Wtedy musi-
my to uszanować i przeczekać, ponieważ
w spędzaniu czasu ze zwierzętami cho-
dzi o to, żeby po prostu z nimi być, a nie 
żeby im coś narzucać – podsumowuje 
Karolina.

TEKST: MAGDALENA WOŹNA

ZDJĘCIA: NATALIA KOŁODZIEJ 

ORAZ ARCHIWUM PRYWATNE 

KAROLINY GRYS.
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„ZMW” w lokalnej społeczności zna-
ne jest niemal każdemu. Ich główną
grupą odbiorców są dzieci i młodzież. 
Organizacja rokrocznie realizuje wie-
le projektów o charakterze edukacyj-
nym, kulturalnym i sportowym, a tak-
że podejmuje liczne działania mające na 
celu promocję wolontariatu oraz rozwój 
społeczeństwa obywatelskiego. Jednym 
z takich działań jest wspomniany pro-
jekt, którzy otrzymał dofi nansowa-
nie w ramach Konkursu Mikrodotacji 
Wielkopolska Wiara 2021. 
- Dzięki otrzymanemu wsparciu możemy 

kompleksowo wspierać młodzież angażu-
jącą się w działania wolontariackie. To 
właśnie dla nich przygotowaliśmy war-
sztaty z zakresu samorealizacji, pracy 
w zespole, autoprezentacji oraz warszta-
ty przybliżające wiedzę na temat ekono-
mii i przedsiębiorczości społecznej, moż-
liwości zatrudnienia w organizacjach 
pozarządowych, partycypacji i współ-
pracy międzysektorowej oraz tworze-
nia projektów społecznych – podkreśla 

Michalina Leciejewska, koordynatorka 
projektu.
Znaczna część wydarzeń w projek-
cie już za uczestnikami. We wrześniu 
wzięli oni także udział w wizycie stu-
dyjnej w Poznaniu, gdzie m.in. odwie-
dzili i poznali bliżej funkcjonowanie 
Stowarzyszenia Młodych Animatorów 
Kultury oraz uczestniczyli w zajęciach 
integracyjnych.
W październiku tego roku 

Stowarzyszenie ZMW obchodziło jubi-
leusz ćwierćwiecza. Przez 25 lat pod-
jęto przeszło 100 rozmaitych inicjatyw, 
takich jak stworzenie w Lasocicach lo-
kalnej świetlicy „Kuźnia Marzeń” czy 
zorganizowanie dziesiątek wydarzeń, 
głównie dla dzieci i młodzieży. Nie dzi-
wi zatem, że decyzją Rady Gminy sto-
warzyszeniu przyznano zaszczytny tytuł
„Zasłużony dla Gminy Święciechowa”.
- Organizacja, którą przed 25 laty za-

kładali Remigiusz Leciejewski oraz 
Dariusz Matuszewski przy wsparciu 
Adama Wasiołki, dzisiaj jest jak po-
ciąg, który cały czas się rozpędza i nic 

nie wskazuje na to, by miał się zatrzy-
mać – zaznaczał podczas gali jubileu-
szowej Mikołaj Kostaniak, obecny pre-
zes stowarzyszenia.
Stowarzyszenie skupia 30 osób. To mło-

dzież w wieku 13-25 lat, której przy-
świeca hasło „Razem możemy więcej”. 
Z okazji 25. urodzin „ZMW” działacze 
ze stowarzyszenia, poza zorganizowa-
niem uroczystej gali, zasadzili przed klu-
bem młodzieżowym w Przybyszewie 

symboliczne drzewko, wkopali kapsułę
czasu oraz postawili podarowaną przez 
sołectwa w prezencie ławeczkę.
- Młodzież jest obecna w społeczeń-

stwie każdego dnia, potrafi  i chce jej się
działać razem z innymi na rzecz dobra 
wspólnego. Należy tylko wyposażyć  mło-
dych ludzi w odpowiednie narzędzia, a tą
skrzynkę z narzędziami można odnaleźć
właśnie w Stowarzyszeniu ZMW – zazna-
cza Michalina Leciejewska.
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Kreatywność, działanie, inspiracja.. przygoda!
„Kuźnia Młodzieżowego Wolontariatu” to nie tylko nazwa projektu realizowanego obecnie przez młodzież z Przybyszewa, ale 

także trafne określenie Stowarzyszenia ZMW, czyli organizacji zrzeszającej młodych obywateli gminy Święciechowa.

Projekt „Kuźnia Młodzieżowego Wolontariatu” współfi nansowa-
ny przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
NOWEFIO na lata 2021–2030.

Młodzież ze Stowarzyszenia ZMW podczas gali jubileuszowej.

Wizyta studyjna, w której wzięli udział uczestnicy projektu „Kuźnia 
Młodzieżowego Wolontariatu” była okazją do sprawdzenia jak działają 
organizacje społeczne.

(8
1/

20
21

)
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Nowa siedziba, wierni pacjenci 
W tym roku mija 8 lat, od kiedy Anna Rochmankowska otworzyła Gabinet Rehabilitacji „Kinezis”. Dzięki zaufaniu Pacjentów, którzy

to właśnie ją wybrali na swojego fi zjoterapeutę, a także jej ogromnemu zaangażowaniu w pracę na rzecz zdrowia innych, od tylu 

lat działa w swoim ukochanym zawodzie. Z kolejną rocznicą działalności zbiegło się przeniesienie gabinetu do miejsca, w którym 

jej Pacjenci czują się jeszcze bardziej komfortowo.  

- Jestem bardzo wdzięczna moim 
Pacjentom, bo gdyby nie oni nie była-
bym dzisiaj tu, gdzie jestem. Przez lata 
przeszliśmy razem bardzo dużo. Zawsze 
mogłam liczyć na ich wsparcie tak jak 
oni na moją pomoc. Niektórzy z nich są
ze mną od samego początku mojej dzia-
łalności. Uwielbiam swoją pracę i mam 
ogromną satysfakcję, gdy widzę postępy, 
które razem osiągamy. To właśnie dla 
moich pacjentów postanowiłam zmienić
i unowocześnić swój gabinet - wspomina 
Anna Rochmankowska.
Anna ukończyła Państwową Wyższą

Szkołę Zawodowa w Lesznie na kierun-
ku Wychowanie Fizyczne z gimnastyką
korekcyjno-kompensacyjną, Akademię
Wychowania Fizycznego w Poznaniu, 
a także Państwową Wyższą Szkołę
Zawodową w Kaliszu na kierunku fi zjo-
terapia. Obecnie jest w trakcie kończe-
nia studiów magisterskich na kierunku 
fi zjoterapia w sporcie. Systematycznie 
doszkala się uczęszczając na liczne kur-
sy, ponieważ praktyka w tym zawodzie 
jest najważniejsza. Na równi z doświad-
czeniem, które przez 6 lat po skończe-
niu studiów zbierała pracując w gabi-
necie rehabilitacji w Poznaniu, a także 
współpracując z koszykarskimi klubami 
sportowymi.
-  Zawód fi zjoterapeuta, to profesja, któ-

ra wymaga od nas ciągłego poszerzania 
wachlarza pracy oraz pogłębienia wie-
dzy w sektorze, w którym się specjalizuje-
my. Od wielu lat pracuję ze sportowcami, 
z osobami po urazach i operacjach or-
topedycznych, specjalizuje się w ostrych 
bólach kręgosłupa,  jak również w pro-
fi laktyce i rehabilitacji dzieci z wadami 
postawy – tłumaczy Anna. 
Większość jej pacjentów stanowią oso-

by z ostrymi bólami kręgosłupa. Na 
pierwszym spotkaniu określa dla nich 
cele terapii i dobiera właściwą rehabili-
tację. Dokonuje tego na podstawie wni-
kliwego wywiadu na temat stanu ich 
zdrowia. 
- Moje podejście do pacjenta ma cha-

rakter holistyczny. Na co dzień współpra-
cuję z lekarzami, konsultując poszcze-
gólne przypadki, dzięki czemu praca 
z pacjentami i przebieg rehabilitacji są
na najwyższym poziomie – mówi Anna. 
Dorośli, których bolą stawy i kręgo-

słup i którzy chcą poprawić swoje sa-
mopoczucie oraz wydolność fi zyczną, 
mogą skorzystać z treningu medyczne-
go. W ramach zajęć pacjenci wzmacniają

osłabione mięśnie, poprawiają rucho-
mość kręgosłupa, a także rozciągają
przykurczone grupy mięśniowe. 
W ostatnim czasie wśród jej pacjen-

tów jest niestety wiele dzieci z wadami 
postawy.
Anna ma misję, by uświadamiać rodzi-

ców w jaki sposób nowa pandemiczna 
rzeczywistość i obostrzenia z nią związa-
ne w postaci nauki zdalnej i zmniejszo-
nej aktywności ruchowej, mają wpływ na 
nieprawidłową postawę ciała ich dzieci. 
W związku z tym zaprasza rodziców na 
konsultacje z zakresu wad postawy, któ-
re są skierowane dla dzieci w wieku od 
7 roku życia.
-  Wady postawy stają się obecnie jed-

ną z najpoważniejszych chorób cywili-

zacyjnych. Współcześnie dzieci coraz 
więcej czasu spędzają, siedząc przed te-
lewizorem i komputerem. Niedostatek 
ruchu oraz czynniki psychiczne (trema, 
lęk, przygnębienie), wady wzroku i słu-
chu powodują, że dzieci nie zawsze rosną
i rozwijają się prawidłowo. Początki po-
wstawania wad postawy często są trud-
ne do zauważenia. Jest to przeważnie 
proces długi, ujawniający się w miarę
rozwoju dziecka. Początkowo nie daje 
żadnych niepokojących objawów. W mo-
mencie, kiedy pojawiają się dolegliwości 
(m, in. bóle, mniejsza sprawność fi zycz-
na, gorsze funkcjonowanie układu odde-
chowego i krążenia) zmiany bywają już

dość mocno utrwalone i wymagają dłu-
gotrwałego i systematycznego leczenia
– mówi Anna. 
W nowej siedzibie gabinetu „Kinezis” 

raz w tygodniu można skorzystać z porad 
dietetyka, którego pomoc jest również
w wielu przypadkach niezbędna przy ni-
welowaniu wad postawy. Otyłość wśród 
dzieci spowodowana ograniczeniem spę-
dzenia czasu na świeżym powietrzu to 
również ogromny problem.
Gabinet Rehabilitacji „Kinezis” zapra-

sza dzieci na gimnastykę korekcyjną. 
Dzięki tej formie ruchu również moż-
na niwelować mniejsze wady postawy, 
wzmacniać grupy mięśniowe czy kory-
gować postawę ciała. To doskonały spo-

sób na rozwój intelektualny i ruchowy 
dziecka. Zajęcia odbywają się w gru-
pach, a także indywidualnie. 
Badania stóp na macie tensometrycz-

nej to kolejna usługa z oferty gabinetu. 
Badanie przeznaczone jest między in-
nymi dla dzieci z płaskostopiem, kośla-
wością lub szpotawością stóp. Dla osób 
starszych, u których występują modzele 
lub haluksy, a także dla sportowców- za-
wodowców, jak i amatorów. Mata ten-
sometryczna to nowoczesne i profesjo-
nalne urządzenie do diagnostyki stóp, 
dzięki któremu można między innymi 
przeanalizować środek ciężkości ciała 

i na tej podstawie dobrać odpowiednie 
wkładki ortopedyczne. 
Niewielu z nas wie, że wpływ na nie-

prawidłową postawę ciała ma również
krzywy zgryz. Gabinet „Kinezis” ma 
w swojej ofercie rehabilitację stomato-
logiczną, która pomaga uporać się z tą
dolegliwością.
- Wada postawy może być także wyni-

kiem problemów ze stawem skroniowo – 
żuchwowym. Nieprawidłowe ustawienie 
płaszczyzny szczęki może powodować złe 
ustawienie naszego ciała. Jeżeli u dzie-
cka występują do tego problemy ze sta-
wami biodrowymi i kolanowymi, może 
wówczas występować zaburzenie w bio-
mechanice chodu. Dziecko w momencie 
unikania bólu ustawia ciało nienatural-
nie. Wtedy często dochodzi do powstawa-
nia wad postawy, czy też wadliwej posta-
wy takich jak garb żebrowy, brzuch do 
przodu czy pupa do tyłu. Dziecko z taką
wadą postawy może mieć problemy z od-
dychaniem, a także szybciej się męczyć
i mieć bóle głowy – wyjaśnia Anna.

Gabinet Rehabilitacji Kinezis
Ul. Poplińskiego 5a/2

64-100 Leszno
Tel: 697 989 723
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Świat w pigułce
Teleportacja?

Rzecz miała miejsce w Szwecji, w miej-
scowości Dalby. Johan Knutsson posta-
nowił kupić 13-letniemu synowi rower. 
Uważał, że będzie to piękny i symbolicz-
ny prezent. W końcu od zawsze jeździli 
na wspólne wycieczki rowerowe. Oliver 
był zachwycony upominkiem. Pewnego 
dnia pojechał na dworzec autobusowy 
i właśnie tam rower przypiął do ogro-
dzenia. Po powrocie okazało się, że jed-
nośladu już nie ma. W pobliżu nie było 
kamer, jednak przezorny ojciec zamon-
tował nadajnik GPS. Wnet okazało się, 
że o 12:00 (czyli po dwóch godzinach 
od kradzieży) rower znalazł się w porcie 
w Ystad. Policja bardzo dokładnie prze-
szukała okolicę, ale prezentu nie odnale-
ziono. O 20:00 nadajnik podał nową lo-
kalizację - Świnoujście. Na drugi dzień
był już w Warszawie, aż ostatecznie do-
tarł do Dębowej Kłody.

Nauka zdalna
Dzieci oraz chętni dorośli, którzy prze-

bywają w obozie dla uchodźców w Al-
Haul, otrzymały możliwość zdalnej edu-
kacji w fińskich szkołach. Są to osoby, 
które czekają na przyjazd do Finlandii, 
ale z różnych powodów nie mogą tego 
jeszcze uczynić. Zgodnie z fińską kon-
stytucją państwo jest zobowiązane, aby 
zapewnić wszystkim swoim obywate-
lom dostęp do edukacji. Jako że uchodź-
cy wkrótce otrzymają obywatelstwa fiń-
skie, to również oni, zdaniem fińskich 
władz, zasługują na dostęp do nauki. 
Program cieszy się dużym zaintereso-
waniem wśród lokalnej ludności.

Światowy wzór
Rok temu pisałem o nastolatce, któ-

ra na jeden dzień została premierem 
Finlandii. Z kolei w tym roku 16-letnia 
Nella Salminen objęła na kilka godzin 
stanowisko prezydenta kraju. Te zaska-
kujące rotacje są częścią międzynarodo-
wej kampanii #GirlsTakeOver. Ma ona 
na celu promowanie obecności młodych 
kobiet w polityce, prawie oraz biznesie. 
Salminen wykorzystała swoją kadencję
na przedstawienie problemu nierówno-
ści wśród kobiet i mężczyzn. Nawiasem 
mówiąc, Finlandia może stanowić wzór 
dla reszty świata. Na czele każdej z pię-
ciu największych partii politycznych stoi 
kobieta, natomiast udział kobiet w rzą-
dzie jest najwyższy na świecie.

Trenerka
Tvoeroyrar Bóltfelag to ostatnia druży-

na najwyższej klasy rozgrywkowej na 
Wyspach Owczych. Sytuacja sportowa 

zespołu jest tragiczna. Klub zdołał tylko 
trzy razy zremisować i odnieść aż dwa-
dzieścia porażek. Włodarze w końcu 
zdecydowali się zwolnić trenera i zatrud-
nić Helen Nkwocha. Była to historyczna 
decyzja, ponieważ jest to pierwsza ko-
bieta, która poprowadzi męską druży-
nę na najwyższym poziomie rozgryw-
kowym w Europie. A przy okazji to 
kolejny powód, aby śledzić piłkę nożną
na Wyspach Owczych. 

Szwajcarzy zdecydowali
W niedzielę, na początku październi-

ka, odbyło się w Szwajcarii referendum. 
Mieszkańcy mieli zdecydować, czy pary 
jednopłciowe otrzymają prawo do za-
wierania związków małżeńskich. Oprócz 
tego zapytano również, czy osoby po-
zostające w takich związkach będą mo-
gły adoptować dzieci. Okazało się, że aż
64,1% Szwajcarów zgodziło się na taką
możliwość.

Tragiczny koniec modlitwy
W połowie października doszło do 
kolejnej tragedii w regionie Tillaberi 
w Nigrze. To teren zamieszkały w głów-
nej mierze przez muzułmanów. Mieści 
się tu stosunkowo dużo szkół oraz bu-
dynków użyteczności publicznej. Od 
pewnego czasu miasta i wsie tego re-
gionu są nawiedzane przez kataklizmy 
pogodowe, panuje głód oraz zagraża ter-
roryzm. 11 października w wyniku za-
machu na meczet zginęło co najmniej 
10 osób (niektórzy mówią nawet o 30). 
Terroryści pochodzili najprawdopodob-
niej z organizacji Boko Haram. Do ataku 
użyto ręcznych wyrzutni rakiet, karabi-
nów maszynowych, maczet oraz siekier.

Klub z Neapolu
Z pewnością każdy miłośnik piłki noż-

nej kojarzy SSC Napoli i jego ekscen-
trycznego właściciela. Okazuje się jed-
nak, że klub mógł przejść w ręce… mafi i. 
Raff aele Imperiale to jeden z najwięk-
szych bossów narkotykowych na świe-
cie. Ostatnie lata na wolności spędził
w Dubaju. W swojej rezydencji posia-
dał nawet skradzione dzieła sztuki o nie-
wyobrażalnej wartości. Podczas procesu 
wyszło na jaw, że boss poważnie przy-
mierzał się do zakupu neapolitańskie-
go klubu. News nie byłby ciekawy, gdy-
by nie fakt, że już od dawna mówi się
o pewnych powiązaniach SSC Napoli 
z mafią. Na ile są prawdziwe? Tego nie 
wiemy. 

Prezydent przed trybunałem
Jair Bolsonaro może wkrótce stanąć

przed Międzynarodowym Trybunałem 

Karnym, czyli przed słynnym MTK. To 
pokłosie skargi, którą złożyła organiza-
cja społeczna AllRise w związku z udzia-
łem prezydenta w wylesianiu Amazonii. 
Ich zdaniem jest to działanie, które przy-
czyni się do katastrofy ekologicznej na 
całym świecie. O dalszych losach po-
stępowania z pewnością napiszę w ko-
lejnych miesiącach.

Ruchomy cennik
Salvatore Buzzi to włoski gangster, któ-

ry był skazywany m.in. za zabójstwo, 
wymuszenia, kradzieże oraz udział
w związku przestępczym. W ostatnim 
czasie postanowił się jednak zmienić
i prowadzić uczciwy biznes. W tym 
celu założył restaurację Buzzi’s Burgers. 
Można tu zjeść dania o dość osobli-
wych nazwach związanych z mafią. 
Interesujący jest cennik. Członkowie 
jego dawnej grupy mogą liczyć na zniż-
ki, natomiast prokuratorzy płacą podwój-
nie. Jak jednak podkreśla Buzzi - każdy 
może liczyć na smaczny posiłek. 

Łagodniejsze kary
Prezydent Sierra Leone, Julius Maada 

Bio, przypieczętował ofi cjalnie zniesie-
nie kary śmierci w Sierra Leone, a tak-
że podpisał ustawę obniżającą wysokość
niektórych kar. Dotychczas groziła ona 
za morderstwo, napad z bronią w ręku, 
zdradę oraz bunt (w przypadku mundu-
rowych). W rzeczywistości jednak nie 
była ona wykonywana od 1998 roku. 
Sądy oczywiście ją zasądzały, jednak 
ostatecznie w drugiej instancji praktycz-
nie zawsze zamieniano ją na karę do-
żywotniego pozbawienia wolności lub 
obóz pracy. 

Niezapomniany pobyt
Pewien naukowiec z Wielkiej Brytanii 

przybył do Kijowa na konferencję na-
ukową. Ponadto miał spotkać się z kilko-
ma znajomymi. Jako że stolica Ukrainy 
jest rozległa, to mężczyzna zgubił dro-
gę. Wkrótce trafił na stację metra. Tam 
spędził aż trzy dni. Spał na ławkach, 
a jedzenie kupował w okolicznych skle-
pach. W pewnym momencie zoriento-
wał się, że stracił telefon komórkowy. 
Zainteresowali się nim policjanci, któ-
rzy po kontakcie z brytyjską ambasadą
ustalili jego tożsamość. Kilka dni póź-
niej naukowiec wrócił wraz z synem do 
Wielkiej Brytanii. 

Metalowy żołądek
Na początku października w Szpitalu 

Uniwersyteckim w Kłajpedzie odbyła 
się skomplikowana operacja pewnego 
mężczyzny. W jego żołądku znajdowało 

się ponad kilogram gwoździ, śrub, nakrę-
tek oraz wkrętów do drewna. Na szczęś-
cie każdy element udało się operacyjnie 
usunąć. Jak się tam znalazły? Pacjent 
przyznał, że miesiąc wcześniej zerwał
z nałogiem alkoholowym, jednak nie do 
końca mógł sobie poradzić z trzeźwoś-
cią, dlatego połykał przedmioty, które 
miał pod ręką. 

Historyczna zmiana
Prezydent Tunezji dwa miesiące temu 

zdymisjonował premiera po tym, jak 
w kraju nasilił się kryzys ekonomicz-
ny. Kais Saied przejął wówczas władzę
wykonawczą. Na początku października 
postanowił ją przekazać Najli Bouden 
Romdhane. To pierwsza kobieta, która 
obejmie stanowisko premiera w Tunezji. 
63-latka posiada tytuł inżynierki i do-
tychczas współpracowała z Bankiem 
Światowym. Prezydent Kais Saied po-
wiedział podczas nominacji, że jest za-
chwycony, że rządem będzie kierowała 
tunezyjska, silna kobieta.

Nieproszony pasażer
Opóźnienia samolotów w Japonii to 

rzecz nieznana, dlatego wydarzenie 
z portu lotniczego Narita jest niezwykłe. 
Około godziny 11:30 do startu przygoto-
wywał się samolot lecący do Okinawy. 
Nagle okazało się, że na pasie starto-
wym znajduje się żółw. Był dość złośli-
wy, ponieważ zatrzymał się dokładnie na 
środku. Lot musiał zostać wstrzymany, 
a żółw wyprowadzony z terenu lotniska. 
Nie jest jasne, czy otrzymał za ten wy-
bryk mandat.

Zabójczy arbuz
Pewnego, słonecznego, wrześniowego 

dnia babcia wybrała się do sklepu spo-
żywczego w Moskwie. Oprócz kilku pro-
duktów podstawowych kupiła również
arbuzy. Wyglądały tak smacznie, że na 
ucztę postanowiła zaprosić swoją córkę
oraz wnuczkę. Zięć został wykluczony - 
biorąc pod uwagę dalszy przebieg spra-
wy - nie była to raczej złośliwość. Wnet 
okazało się, że z arbuzem jest coś nie tak. 
Biesiadnicy natychmiast trafi li do szpita-
la z objawami zatrucia. Wkrótce później 
babcia i wnuczka zmarły. Stan córki się
ustabilizował. Okazało się również, że 
na tej samej ulicy podobne objawy miał
11-letni chłopiec, który również musiał
trafić pod opiekę lekarzy. Lokalne wła-
dze natychmiast skonfi skowały wszyst-
kie pozostałe arbuzy, a także zleciły po-
szukiwanie pozostałych klientów, którzy 
zdążyli je zakupić. 

KAMIL DUDKA
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ŻUŻEL
W zakończonym sezonie zabrakło miejsca dla „Byków” na ekstraligowym podium. 
Unistów zabrakło także wśród nagrodzonych podczas październikowej Gali PGE 
Ekstraligi. Niezwykłe wyróżnienie otrzymał natomiast Damian Ratajczak. „Mierz wy-
soko”, fundacja Marcina Gortata przyznała juniorowi biało-niebieskich stypendium. 
Współpraca ma polegać na pomocy fi nansowej oraz marketingowej. 

O sporym pechu w Speedway of Nations mogą mówić Biało-Czerwoni. W zawodach 
SoN po rozegraniu rudny zasadniczej Polacy byli liderami. W wyścigu fi nałowym upa-
dek zanotował Maciej Janowski, w efekcie czego złoty medal przypadł żużlowcom 
z Wielkiej Brytanii. Brązowy krążek zdobyli Duńczycy.

Sportowa ciekawostka

Andy Smith, fi ligranowy żużlowiec z Wysp Brytyjskich, który w swojej karierze repre-
zentował także barwy leszczyńskiej Unii, zapisał się w wyjątkowy sposób w histo-
rii czarnego sportu. Jak tego dokonał? Jako pierwszy brytyjski zawodnik (do 1974 r. 
w mistrzostwach występowali także Australijczycy i Nowozelandczycy) trzy razy z rzę-
du został indywidualnym mistrzem Wielkiej Brytanii. Tego wyczynu dokonał w latach 
1993-1995 pozostawiając w pokonanym polu mistrzów świata: Joe Screena czy Gary 
Havelocka (notabene mistrza Wielkiej Brytanii z 1991 i 1992 r.). Podobnym wyczynem 
może pochwalić się tylko Tai Woffi  nden (złoto w sezonach 2013 – 2015).

FUTSAL
Bardzo gościnni dla drużyny Piasta Gliwice okazali się leszczyńscy futsalowcy. Zawody 
zakończyły się przegraną GI Malepszy Futsal Leszno w stosunku 1:5. W meczu wyjaz-
dowym z Górnikiem Polkowice wszystko od początku układało się jak papierowy ła-
będź origami. Leszczyniacy prowadzili już 3:0, by ostatecznie wyjechać zaledwie z re-
misem 4:4. Przełamanie nastąpiło podczas meczu z MOKS Słoneczny Stok Białystok 
wygranym przez leszczynian 7:3. Zwycięska passa została utrzymana także podczas 
wyprawy na Wybrzeże. Futsalowcy pokonali gdańszczan aż 8:1! 

PIŁKA RĘCZNA
Trudną przeprawę w pierwszych październikowych spotkaniach miał Real Astromal 
Leszno. Mimo udanego początku uległ ostatecznie na wyjeździe w Gorzycach Wielkich 
z miejscowym Szczypiorniakiem w stosunku 15:26. Pechowa okazała się także ha-
la Trzynastka podczas rywalizacji w eliminacjach Pucharu Polski. Leszczyńscy szczy-
piorniści przegrali z drużyną z Ostrowa Wielkopolskiego 17:32. Zdecydowanie lepiej 
prezentowali się w drugiej połowie miesiąca. Pokonali na własnym parkiecie druży-
nę KU AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego 28:23. Pełen emocji był mecz wyjazdowy 
w Świdnicy. O wyniku spotkania na Dolnym Śląsku zadecydowały rzuty karne, w któ-
rych lepsi okazali się gospodarze.

KOSZYKÓWKA MĘŻCZYZN
To był bardzo pracowity październik dla rydzyńskich koszykarzy. Rycerze mieli do ro-
zegrania aż sześć spotkań. W mistrzowskim stylu zakończyli pięć z nich (szósty od-
był się po oddaniu numeru do druku) notując same zwycięstwa. W pokonanym polu 
pozostawili: Nysę 87:69, Kąty Wrocławskie 86:90, Wrocław 94:73, Kościan 79:87 oraz 
Zieloną Górę 65:98. Doskonałe wyniki sprawiły, że Rycerze awansowali na drugą po-
zycję w ligowej tabeli.

KOSZYKÓWKA KOBIET
Udane rozpoczęcie sezonu zaliczyły koszykarki leszczyńskiej Tęczy. Pokonały na włas-
nym parkiecie zawodniczki z Dijo Maximus Kąty Wrocławskie 65:59. Mecz odbył się na 
hali w Zaborowie, gdzie w tym sezonie leszczynianki będą rozgrywać domowe spotka-
nia. Mniej szczęścia koszykarki miały w Łodzi, gdzie uległy miejscowemu Widzewowi. 
Bardziej udane były kolejne spotkania. Wygrana z TS Basket Gniezno 68:58 na własnym 
parkiecie oraz wyjazdowe w Rybniku w stosunku 69:48. Oby tak dalej!

PIŁKA NOŻNA
Piłkarze Polonii dzielnie bronią swych barw, a pierwsze październikowe spotkanie 
było kontynuacją super-serii. Mecz z Piastem Czekanów był siódmym meczem i jed-
nocześnie siódmą wygraną. Poloniści zwyciężyli 3:1. Niestety, doskonała passa zosta-
ła przerwana w meczu wyjazdowym w Ostrowie Wielkopolskim. Miejscowa Ostrovia 
wygrała 2:1. Niezwykle cenne punkty piłkarze przywieźli z kolei z Gostynia, pokonu-
jąc miejscową Kanię 1:0. Bezbramkowym remisem natomiast zakończył się pojedy-
nek z Krobianką Krobia.
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Na południe od Kijowa
Humań to średniej wielkości miasto. Ma 

charakter przemysłowy. W przewodniku 
czytamy, że mieszczą się tu dwie szkoły 
wyższe oraz muzeum. Niektórzy wspo-
minają jeszcze o nieco zaniedbanym pa-
łacyku. Czy w takim razie warto tu przy-
jeżdżać? Być może was zaskoczę, ale 
mieści się tu jeden z najromantyczniej-
szych i najpiękniejszych parków miej-
skich na świecie. Park Zofi ówka powstał
w 1802 roku. Był prezentem dla trzeciej 
żony Stanisława Szczęsnego Potockiego. 
Od tamtego czasu uległ tylko niewiel-
kim zmianom. Park Zofi ówka to prze-
de wszystkim ogrom roślin, ale również
dwa stawy, wodospady oraz podziem-
na rzeka. Miejsce zachwyca tak bar-
dzo, że odbywają się tu czasami pokazy 
mody oraz sesje zdjęciowe najznako-
mitszych osób. W Humaniu znajduje się
kilka ciekawych miejsc noclegowych, 
jednak osobiście polecam przejazd do 
Winnicy. Nie tylko po to, aby skoszto-
wać pysznej kuchni ukraińskiej lub za-
trzymać się w eleganckim hotelu, lecz 
także aby zobaczyć największą na świe-
cie pływającą fontannę. Winnica na kar-
tach historii pojawiła się wiele razy. 
Mieści się tu pewna pozostałość kwate-
ry Adolfa Hitlera. Przez miasto prawdo-
podobnie przechodził również Napoleon 
Bonaparte, a także Karol XII. Poza tym 
warto odwiedzić kościół oraz kolegium 
jezuitów. Na północ od Winnicy znaj-
duje się Berdyczów, czyli odpowiednik 

polskiej Częstochowy. Humań, Winnica 
oraz Berdyczów nie pojawiają się czę-
sto w przewodnikach, jednak mimo to 
warto tu przyjechać. Droga jest bardzo 
prosta, wystarczy najpierw dojechać lub 
dolecieć do Kijowa, a następnie kiero-
wać się na południe. W przypadku bra-
ku samochodu można zdecydować się na 
pociąg do Winnicy, a następnie dojazd 
marszrutką (nazwa malutkich busów) do 
Humania i Berdyczowa. 

Na południe od Rygi
Tuż nad granicą z Litwą mieści się dzie-
ło życia znakomitego włoskiego archi-
tekta Bartolomeo Rastrilliego. Chodzi 
o pałac w Rundale, czyli łotewski wer-
sal. Budynek jest wręcz oszałamiają-
cy. Sprawia wrażenie, jakby każdego 
dnia zjeżdżały się tu rzesze architek-
tów i artystów tylko po to, aby dopiesz-
czać najdrobniejszy szczegół budowli. 
Jednocześnie wydaje się, że pracują tu 
najbardziej intrygujący przewodnicy na 
świecie. Pałac w Rundale to jedno z naj-
piękniejszych miejsc w Europie, szcze-
gólnie gdy dodamy do niego okoliczny 
ogród różany. Po zwiedzaniu koniecz-
nie trzeba skosztować pysznych, pa-
łacowych ciast i tortów. Opuszczając 
Rundale warto skierować się na pół-
noc. Niedaleko od Rygi położona jest 
Sigulda. Miejsce wymarzone dla histo-
ryków, ale nie tylko. Znajdują się tu dwie 
monumentalne budowle. Jedna pocho-
dzi z XI wieku i obecnie jest już raczej 

ruiną. To pozostałości jednego z naj-
większych zamków w Europie. O jego 
potędze świadczy fakt, że został zdoby-
ty dopiero po ósmym ataku szwedzkich 
wojsk w XVIII wieku. Tuż obok, w XIX 
wieku, powstał Nowy Zamek. Obecnie 
pełni funkcję ratusza, ale również punk-
tu widokowego. Do kolejnych dwóch 
mniejszych zamków można dostać się
kolejką gondolową. Magiczne widoki 
gwarantowane. W Siguldzie warto jesz-
cze odwiedzić Jaskinię Gutmana. To naj-
ważniejsza atrakcja Łotwy. Natomiast 
zimą koniecznie trzeba złożyć wizy-
tę na torze… bobslejowym. Dlaczego? 
Przekonajcie się sami. 

Na wschód od Bratysławy
Bańska Szczawnica to dawne mia-
sto górnicze. Wydobywano tu przede 
wszystkim srebro, złoto oraz jeszcze kil-
ka innych kamieni szlachetnych. Łatwo 
się domyślić, że w takim razie miasto 
w okresie prosperity musiało być niezwy-
kle bogate. W XIX wieku złoża zaczęły 
się wyczerpywać. Stopniowo zamykano 
kopalnie, a ośrodek miejski przechodził

w stan wegetacji. Dzięki temu Bańska 
Szczawnica uległa swoistemu zakon-
serwowaniu. Dzisiaj mieści się tu ponad 
360 zabytkowych obiektów, a atmosfera 
miasta z powodzeniem pozwala cofnąć
się o kilkaset lat. Największą atrakcją
jest sztolnia Glanzenberg. Wydaje się, 
że zarząd robi wszystko, aby było to naj-
bardziej fascynujące miejsce na świe-
cie. Na zwiedzanie lepiej umówić się
z wyprzedzeniem na stronie interneto-
wej. Poza tym należy również wstąpić
do Starego i Nowego Zamku, choćby dla 
przepięknych obrazów. Dodam, że mia-
sto zostało wpisane na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. Divna Pani 
Luxury Gallery Rooms to jeden z naj-
bardziej luksusowych słowackich hote-
li. Utrzymany w XIX-wiecznym stylu 
zdobywa uznanie najbardziej wymaga-
jących gości.

Na południe od Berlina
31 października 1517 roku Marcin Luter 

ogłosił 95 tez, które zapoczątkowały re-
formację Kościoła chrześcijańskiego. Na 
kanwie tych wydarzeń powstał Kościół

# PODRÓŻE

Ukryte perły
O tych miejscach nie przeczytacie na pierwszych stronach 

przewodników. Znajdują się najczęściej w nieciekawym oto-

czeniu - w pobliżu nudnego, przemysłowego miasta, pośród 

gór lub pasów przygranicznych. Mimo to budzą zachwyt. Tak 

wielki, że zapadają w pamięć na całe życie. 

Niebieskie budynki, to jedna z charakterystycznych cech ukraińskiej 
architektury.

Bańska Szczawnica i jej krajobrazy.

Colmar, czyli stolica najpiękniejszych uliczek.
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Przepisy z początku 

XX wieku

CIASTA
(w oryginalnej pisowni; nadesłał Waldemar Hajnsz)

Ciastka anyżowe
Bić przez godzinę pół funta cukru z czterema jajami, dosypując po trochu pół

funta mąki pszennej, pół łyżeczki utłuczonego anyżu, wymięszać doskona-
le i kłaść kupki wielkości orzecha włoskiego na blachę wysmarowaną woskiem 
(wosk pszczeli). Piec w miernie gorącym piecu.

Bezy
Doskonale ubitą pianę na bezy, umięszać z bardzo miałkiem cukrem, którego nie 

trzeba za wiele brać (na dwa białka łyżkę cukru); kłaść na blachę posypaną mąką
zgrabne kupeczki, piec w ciepłym dobrze piecu po obiedzie i zostawić je aż do 
drugiego dnia, żeby dobrze wyschły. Na drugi dzień odjąć nożem, kłaść do za-
chowania w torbę papierową i powiesić w suchem miejscu. Daje się z bitą śmie-
taną z wanilią i cukrem zmięszaną.

Ciastka z wiśniami
Takie samo ciasto jak na kruche ciastka. Na wykrajane ciastka kładzie się wydrą-
żonych wiśni bez soku i posypuje cukrem suto. Można rozpostrzeć ciasto na całą
blaszkę i wiśnie poutykać a po upieczeniu pokrajać, to wygodniej. Piec muszą się
dość długo.

Pierniki doskonałe
Pół funta lub litra miodu, pół funta cukru, pięć całych jaj, łyżeczkę potażu (wę-

glan potasu do spulchniania ciast) używanego do ciast, pół łyżeczki sody czysz-
czonej miałkiej, pełną łyżeczkę tartego cynamonu, pełną łyżeczkę goździków 
miałko utartych, drobniutko usiekaną skórkę z jednej dużej pomarańczy, umię-
szać wszystko razem i ubijać przez pół godziny, wsypać dwa litry mąki pszennej 
luż żannej (pełnoziarnistej) i dobrze umięszać, wyłożyć na blachę posmarowaną
woskiem (wosk pszczeli), ugładzić łyżką mokrą lub ciepłą, ubrać migdałami ca-
łemi, wstawić w piec dobrze ciepły. Gdy suche, pokrajać w paski jakie kto chce 
i wyłożyć można na półmisek.

Legumina czekoladowa
Ubić do białości 8 żółtek z 4 łyżkami cukru, wsypać ¼ funta czekolady, domie-

szać 5 łyżek pszennej mąki, rozprowadzić ½ litrem słodkiej śmietanki, białka 
ubić na pianę i wymięszać razem lekko, włożyć do formy masłem wysmarowa-
nej, bułką wysypanej i wstawić w piec na pół godziny.

Ewangelicko-Augsburski (w skrócie: 
kościół luterański), czyli największy 
kościół protestancki. Wspominam o tych 
wydarzeniach, aby naświetlić znaczenie 
Wittenbergi. Miasto powstało w X wieku 
i już wtedy było ośrodkiem nauki oraz 
przemysłu. W kolejnych wiekach roz-
wijał się handel, a wraz z nim miesz-
kańcy stawali się coraz bogatsi. Wkrótce 
wybudowano kościół pw. Wszystkich 
Świętych. To monumentalna budowla, 
która wręcz zachęca do refl eksji nad ge-
niuszem architektów i budowniczych, 
którzy ją stworzyli. Najsłynniejsze są
drzwi, do których Marcin Luter przybił
95 tez. Tuż obok znajduje się Dąb Lutra. 
Tu z kolei reformator spalił bullę z pa-
pieską klątwą. Miłośnicy sztuki powin-
ni natomiast odnaleźć dom Cranachów. 
Znajdą tam drukarnię, ale również wy-
stawę z dziełami Lucasa Cranacha 
Starszego. Wittenbergę można zwiedzać
na dwa sposoby. Niektórzy podążają śla-
dami księdza doktora Marcina Lutra, na-
tomiast inni po prostu delektują się za-
bytkowym klimatem miasta. 

Na zachód od Paryża
Colmar to stolica Alzacji. Obecnie leży 

we Francji, jednak nie zawsze tak było. 
Jest to wyjątkowe miasto z tego powo-
du, że najpiękniejsze jest właśnie w li-
stopadzie. Dlaczego? Wyobraźcie sobie 
piątkowy wieczór. Pada lekki deszcz, 
jest chłodno. Zmuszeni okolicznoś-
ciami wstępujecie do jednej z kawiar-
ni. Już na wejściu atakuje was zapach 
pierników i świeczek. Tych ostatnich 
jest tak dużo, że żarówki i lampy nie są
potrzebne. Pojawia się kelner, który od-
biera wasz wełniany płaszcz i proponuje 
stolik w rogu. Tuż nad XVIII-wiecznym 
obrazem na wprost pianina, do którego 
zbliża się już muzyk. Wnet zamawiacie 
francuską szarlotkę i kawę po alzacku. 
Kelner, wracając od waszego stołu, do-
rzuca jeszcze kilka drewienek do komin-
ka. W końcu musi być jak w domu... albo 
jak w Colmarze. Tutaj nie znajdziecie 
monumentalnych zabytków - tutaj przy-
jeżdża się po spokój oraz harmonię. 

KAMIL DUDKA

Pałac w Rundale.

Wittenberga. Tu praktycznie wszystko jest związane z Marcinem Lutrem.
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Koniec roku 2021. Na stację benzynową 
podjeżdża samochód. Wysiada z niego 
przeciętnie ubrany mężczyzna i mówi 
do pracownika:
- Do pełna poproszę.
- O! Pan to chyba w lotto wygrał!

:)

Żona, o siódmej rano, podaje mężowi 
śniadanie, kawę i gazetę. Jedzą śniada-
nie, on czyta gazetę, milczą. Trzy godzi-
ny później mąż przysypia nad gazetą. 
Nagle żona pyta:
- Dzisiaj idziesz do biura później?
- O Boże, myślałem, że już jestem 
w pracy. 

:)

Pracownik dzwoni do szefa:
- Szefi e, spóźnię się do pracy. Mam prob-
lem z oczami.
- Jaki?
- Niedawno je otworzyłem. 

:)

Mąż do żony:
- Dlaczego nie uprasowałaś mi 
marynarki?
- Uprasowałam.
- Kłamiesz! W kieszeni nadal jest 100 
złotych!

:)

Przychodzi mężczyzna z psem do wete-
rynarza i mówi:
- Panie doktorze, proszę mu obciąć 
ogon najkrócej, jak się da.
- Ale po co?
- Przyjeżdża do nas teściowa! Nie ma 
być żadnych oznak radości! 

:)

Przychodzi baba do lekarza:
- Co panią najbardziej boli?
- Cała ta nasza polityka, ale przychodzę 
z powodu wątroby.

:)

Rozmawia dwóch kolegów:
- Tyle głosów, że maseczki nie pomaga-
ją, a to nieprawda.
- Tobie pomagają?
- Tak, spotkałem wczoraj kilku wierzycie-
li i mnie nie poznali.

:)

- Kupiłem taboret w sklepie on-line. 
Teraz Google wyświetla mi reklamy 
sznurów.

:)

Szef do pracownika:
- Dlaczego spóźnił się pan do pracy?
- Bo ostatnio mówił pan, że gazetę to 
mogę sobie w domu poczytać. 

:)

Rozmawiają dwie koleżanki:
- Wczoraj w restauracji musieliśmy długo 
czekać na stolik.
- Ja z tym nie mam problemu. Wyjmuję 
telefon i głośno mówię do słuchawki: 
„Kochana, przyjdź szybko, twój mąż tu 
siedzi z jakąś babą!”. Zawsze zwalnia się 
kilka stolików.

:)

Mama pyta Jasia:
- Co będziesz robić, gdy mnie nie 
będzie?
- Będę bawić się kolejką albo z nianią.
- Od czego to zależy?
- Od tego, co wybierze tata. 

:)

Do biura wchodzi szef i mówi do 
sekretarki:
- Dla mnie herbata, a dla tych trzech za-
granicznych dupków kawa.
Po chwili zza drzwi dobiega głos:
- Dla dwóch dupków i jednego 
tłumacza...

:)

Żona do męża:
- Wydajesz pieniądze tylko na głupoty.
- Najwięcej na ciebie.

:)

W szpitalu:
- Panie doktorze, co się dzieje po 
śmierci?
- Zmieniamy pościel. 

:)

Na rozmowie rekrutacyjnej pada 
pytanie:
- Proszę opowiedzieć coś o sobie.
- Lepiej nie. Chcę dostać tę pracę. 
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głośny
wyraz
zasko-
czenia

eicęipu
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TEKST: MAGDALENA WOŹNA

Z wykształcenia jest dietetykiem klinicznym i psychodiete-

tykiem, z pasji blogerką i instagramerką, z powołania mamą 

dwójki dzieci. Helena i Romek stanowią źródło jej motywacji 

i nieopisanego szczęścia. Pokazując część swojego życia w me-

diach społecznościowych, udowadnia, że można być spełnio-

ną żoną i mamą, a do tego prowadzić własny biznes i realizo-

wać swoje pasje. Oprócz prowadzenia własnej śniadaniowni 

i wspierania męża w prowadzeniu piekarni, posiada także 

własną markę odzieżową przeznaczoną dla dzieci. Łączenie 

macierzyństwa i pracy jest dla niej czymś naturalnym, po-

nieważ takie wzorce wyniosła z rodzinnego domu. Pochodzi 

z Jarocina, lecz od 7 lat mieszka w Lesznie. Pokochała je za 

piękną starówkę, którą chętnie promuje w sieci. Nazwa jej 

instagramowego konta @rodzinneokruszki nie jest przypad-

kowa. Agnieszka jest wielbicielką tradycyjnych receptur pie-

czywa z rodzinnej piekarni i często pokazuje swoim widzom 

proces jego powstawania. Jak sama przyznaje: „piekarnia to 

magiczne miejsce, wypełnione wspomnieniami”.

Agniesz ka 
Gawlicka

Moje miejsce na ziemi…  

… jest wszędzie tam, gdzie są moi bliscy.

Moim ostatnim sukcesem jest…

…spełnianie marzeń i podążanie za swoimi potrzebami pomimo trudności. 
Ostatnim osiągnięciem okupionym wielomiesięczną pracą jest stworzenie własnej 
marki odzieżowej „Okruszki”, która jest dedykowana dzieciom.

Gdy mam chwilę tylko dla siebie… 

… jeżeli w gąszczu obowiązków wygospodaruję czas dla siebie, to najchęt-
niej czytam książki. 

Marzę o… 

… własnym ogrodzie.

Najbardziej lubię siebie za to, że…

… jestem dobrze zorganizowana i kreatywna. 

Gdybym mogła być kimkolwiek bym 
chciała, to byłabym…  

… taka opcja mnie nie interesuje.

Moje ulubione miejsce w Lesznie to… 

… Starówka i oczywiście nasza rodzinna piekarnia. Pieczenie chleba ma 
w sobie coś z magii. Zdaję sobie sprawę, że to wyjątkowe miejsce i tak je 
też postrzegam. 

Inspirują mnie…  

… przedsiębiorcze kobiety, które są mamami. To duża umiejętność łączyć 
pracę z macierzyństwem. Moja mama jest dla mnie autorytetem w tej kwe-
stii. Wychowując trójkę dzieci realizowała się zawodowo. Jest dla mnie 
przyjaciółką, wsparciem i najlepszą babcią dla swoich wnuków. 

Główna zasada, którą kieruję się w życiu… 

… rodzina na pierwszym miejscu.

Być szczęśliwą oznacza dla mnie…

… znajdować szczęście w drobnych, codziennych rzeczach. W moim prze-
konaniu - drobne radości to główna składowa spełnionego życia.
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HOROSKOP
Baran (21.03-19.04)

Drogie Barany, czy przypadkiem w ostatnim czasie nie wzięłyście na swoje barki zbyt wielu obo-
wiązków? A może po prostu wasz grafi k pęka w szwach, a wy same nie wiecie jak do tego doszło, 
że niedosypiacie i  jesteście coraz bardziej sfrustrowane brakiem czasu? Niech listopad będzie dla 
was czasem przeanalizowania wszystkich podejmowanych przez was działań i  usunięcia z  wa-
szych planerów tego, co w żaden sposób was ani nie wzbogaca, ani nie wpływa na poprawę jako-
ści waszego życia. W ten sposób odzyskacie nieco czasu na relaks i drobne przyjemności. 

Byk (20.04 - 20.05)
Drogie Byki, w tym miesiącu warto znaleźć czas na relaks i wypoczynek w cieple domowego ogni-
ska. Jesienna aura i długie wieczory sprzyjają zadbaniu o zdrowie i wprowadzeniu w życie rytua-
łów pielęgnacyjnych, za które wasze ciało, a  przede wszystkim skóra wam się odwdzięczy pro-
miennym, zdrowym wyglądem. Nie zapominajcie także o  waszych potrzebach duchowych 
– sprawdźcie jakie korzystne efekty dla waszej psychiki może przynieść weekend bez mediów spo-
łecznościowych lub bez telefonu.

Bliźnięta (21.05-20.06)
Drogie Bliźnięta, warto teraz działać w  sposób bardzo przemyślany. Niech każdy plan jaki teraz 
będziecie wdrażały w  życie zakłada nie tylko najlepszy i  najgorszy możliwy scenariusz, ale także 
wszystkie pośrednie wersje zdarzeń. Przygotowanie się na wiele możliwości pozwoli wam 
zmniejszyć stres związany z pojawieniem się nieprzewidzianych zdarzeń. Dzięki takiemu podejściu 
nie pozwolicie także, by ktokolwiek podważał słuszność waszych opinii lub co gorsza waszą 
pozycję, zwłaszcza w pracy.

Rak (21.06 - 22.07)
Drogie Raki, nadszedł czas cierpliwego oczekiwania na owoce podjętych przez was w poprzednich 
miesiącach działań. Nie dajcie się jednak omamić bezruchowi i  lenistwu. To, że ćwiczycie 
cierpliwość, nie oznacza, że możecie usiąść z  założonymi rękoma. Wręcz przeciwnie, pracujcie 
wytrwale i skrupulatnie wypatrując pierwszych efektów swoich działań. Jeśli pracujecie nad utratą 
wagi, nie pozwalajcie sobie na drobne odstępstwa od diety, gdyż mogą one całkowicie odwieść 
was od raz obranej ścieżki. 

Lew (23.07 - 22.08)
Drogie Lwy, w  listopadzie niektóre z  was mogą być zmuszone do stanowczego wyznaczania 
granic swojej tolerancji na zachowanie innych ludzi. Pewne osoby mogą chcieć wykorzystać 
waszą hojność i  dobre serce – uważajcie, by nie dać się zwieść pozorom. Pamiętajcie, że to wy 
i  tylko wy decydujecie o  tym, w  jaki sposób dystrybujecie wasze względy i  tak jak możecie nimi 
kogoś obdarzyć, tak i  możecie ich kogoś pozbawić bez podawania przyczyny. Jeśli będziecie 
borykać się z  nawracającymi bólami głowy, nie lekceważcie ich i  udajcie się bezzwłocznie do 
odpowiedniego specjalisty po pomoc. 

Panna (23.08 - 22.09)
Drogie Panny, listopad może być dla was miesiącem wytężonej pracy nad zdobywaniem 
bezpieczeństwa fi nansowego. Pamiętajcie jednak, że co dwie głowy to nie jedna i czasami warto 
poprosić kogoś o  pomoc lub radę, by szybciej uporać się z  palącymi problemami. Pracujcie 
systematycznie i  wytrwale i  nie poddawajcie się przy pierwszych niepowodzeniach. Prędzej czy 
później zobaczycie efekty swoich działań.

Waga (23.09 - 22.10)
Drogie Wagi, listopad zdecydowanie może być waszym miesiącem, jeśli tylko uwierzycie w to, że 
marzenia można spełniać przy odrobinie pracy i dobrych chęci. Nie bójcie się mierzyć wysoko, bo 
w  tym miesiącu gwiazdy wam sprzyjają. Podchodząc do starych spraw i  problemów w  zupełnie 
nowy sposób możecie uzyskać zaskakująco dobre rezultaty, zarówno w  kwestiach związanych 
z karierą zawodową, jak i relacjami międzyludzkimi. Niech teraz przyświeca wam dewiza „chcieć to 
móc!”. Nie bójcie się sięgać gwiazd!

Skorpion (23.10 - 21.11)
Drogie Skorpiony, możecie teraz odczuwać duże znużenie i  zmęczenie otaczającym was światem 
i ludźmi z waszego najbliższego kręgu. Uważajcie jednak, by ten marazm nie przysłonił wam nada-
rzających się okazji na polepszenie waszej sytuacji. Nawet jeśli los ześle wam teraz oczekiwaną 
gwiazdę z nieba, to będzie trzeba po nią sięgnąć w sposób bardzo stanowczy. Nie przegapcie szans 
i możliwości. Bądźcie czujne i miejcie oczy szeroko otwarte, gdyż szczęściu trzeba pomagać, a przyj-
mując pasywną postawę, tylko je od siebie oddalacie. 

Strzelec (22.11 - 21. 12)
Drogie Strzelce, zwracajcie teraz szczególną uwagę na to co jecie. Zdrowa, zbalansowana dieta to 
podstawa prawidłowego funkcjonowania każdego organizmu. Dlatego unikajcie wysoko 
przetworzonej żywności, fast foodów i  wszelkiego rodzaju substancji mogących w  jakikolwiek 
sposób wpłynąć negatywnie na wasze funkcjonowanie. W listopadzie zadbajcie o wasze zdrowie 
w  sposób bardziej holistyczny niż zazwyczaj. Inwestycja w  wasze zdrowie zwróci się z  nawiązką, 
dlatego nie szczędźcie na nie środków.

Koziorożec (22.12 - 19. 01)
Drogie Koziorożce, nadmiar zajęć i obowiązków może wymagać od was umiejętnego żonglowania 
rolami i  waszym czasem. Pamiętajcie jednak, by w  natłoku wszystkich pilnych spraw znajdować 
chwile dla siebie. Niektórzy z  was mogą teraz zapragnąć podreperować domowy budżet lub 
zgromadzić jakieś dodatkowe środki przed zbliżającymi się świętami. Być może warto zastanowić 
się nad podjęciem jakiegoś dodatkowego zajęcia lub działalności po godzinach, która mogłaby 
przynieść dodatkowy zastrzyk gotówki?

Wodnik (20.01 - 18. 02)
Drogie Wodniki, czy macie poduszkę fi nansową, z  której mogłybyście skorzystać w  momencie 
pojawienia się jakichś nieprzewidzianych wydatków? Jeśli nie, już teraz zacznijcie gromadzić 
środki na ten cel. W  listopadzie lepiej nie podejmować żadnych zobowiązań fi nansowych, gdyż 
mogą one tylko wypompować gotówkę z waszego portfela. Każdą inwestycję przeanalizujcie po 
wielokroć, a każdą złotówkę przed wydaniem obejrzyjcie przynajmniej pięciokrotnie. Umiejętność 
gospodarowania zasobami będzie teraz nie do przecenienia. 

Ryby (19.02 - 20.03)
Drogie Ryby, jesteście wreszcie gotowe, by w sposób jasny i klarowny mówić o swoich uczuciach. 
Ryby single, które do tej pory tylko spotykały się z  potencjalnymi partnerami, mogą zapragnąć 
przenieść te relacje na wyższy poziom. Niezależnie od waszej sytuacji związkowej będzie to dla 
was czas przyznawania się przed sobą i przed innymi do waszych uczuć i czerpania z nich energii. 
Wielu z was wystąpi teraz w obronie słabych i pokrzywdzonych, gdyż znajdziecie w sobie wystar-
czająco dużo siły i mocy, by ich bronić. 
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DATA NAZWA WYDARZENIA

3 listopada, godz. 17 Spotkanie z autorem książek dla dzieci i młodzieży Grzegorzem Kasdepke, Biblioteka Ratuszowa w Lesznie

3 listopada, godz. 18 Konsultacje społeczne dotyczące ul. Święciechowskiej, Szkoła Podstawowa nr 9 w Lesznie (wejście od ul. Szczepanowskiego) 

3 listopada, godz. 18 Spotkanie Koła Gospodyń Miejskich, Stacja Biznes, pl. Metziga 1 w Lesznie

4 listopada, godz. 17 Tomek Michniewicz - Sprawa dla Czytelnika, Biblioteka Ratuszowa w Lesznie 

5 listopada, godz. 10 44. Międzynarodowy Listopad Poetycki, Biblioteka Ratuszowa w Lesznie

5 listopada, godz. 18 Spotkanie autorskie z Maciejem Szymanowiczem „Dokumentalne cykle Zofi i Rydet”, Galeria MBWA Leszno, ul. Leszczyńskich 5

5 listopada, godz. 18 Spotkanie autorskie z Katarzyną Janus, Gminne Centrum Folkloru w Bukówcu Górnym

6 listopada, godz. 12     XXX Konkurs Kapel Dudziarskich, Sala Wiejska w Bukówcu Górnym 

8 listopada, godz. 11    Wykład „Lepsza połowa” –  kobiety w cieniu wybitnych artystów, Galeria MBWA Leszno,  ul. Leszczyńskich 5

8 listopada, godz. 16.30  Moi rodzice się rozstają - warsztat edukacyjny, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie, ul. Słowiańska 59b

10 listopada, godz. 9 Rogaliki Marcińskie dla chorej na SMA Marysi z Brenna, ul. Strzelecka w Święciechowie

11 listopada, godz. 11 IX Rydzyński Bieg Niepodległości

11 listopada, godz. 18 Koncert chóru Novum, Zamek w Rydzynie

11 listopada, godz. 18 Koncert piosenki poetyckiej, sala wiejska w Krzycku Wielkim 

14 listopada, godz. 15 XXV Konkurs „Mówimy Gwarą”, sala Wiejskiego Domu Kultury w Bukówcu Górnym 

16 listopada, godz. 9 Wolontariat w pracy z młodzieżą, Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie, ul. Chrobrego 3 

18 listopada, godz. 18 „Zapis. Fotografi a i odkrywanie nowej rzeczywistości wizualnej”- spotkanie autorskie z Jarosławem Klupsiem, Galeria MBWA Leszno, ul. Leszczyńskich 5

19 listopada, godz. 15 Szkolenie dla wolontariuszy - wizyta studyjna, Stowarzyszeniu ZMW Przybyszewo

22 listopada, godz. 10 Szkolenie „Jak łączyć pracę opiekuna wolontariatu i pracownika oświaty?”, Biblioteka Ratuszowa w Lesznie

22 listopada, godz. 14 Wolontariat z osobami z niepełnosprawnością, Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie, ul. Chrobrego 3

26 listopada, godz. 18   Spotkanie autorskie ze Sławkiem Skrobałą  „Wobec fotografów. Społeczne role fotografi i”, Galeria MBWA Leszno,  ul. Leszczyńskich 5

WYSTAWY CZASOWE W LESZNIE

do 15 listopada Samo Życie – wystawa prac Henryka Derwicha, Biblioteka przy ul. Dworcowej 1 w Lesznie oraz Stacja Biznes przy pl. Metziga 1 w Lesznie

do 16 listopada „Interakcje” - wystawa malarstwa, grafi ki i rysunku, Galeria w Ratuszu w Lesznie

do 27 listopada Zofi a Rydet, Idę dobrą drogą - wystawa fotografi i w Galerii MBWA Leszno, ul. Leszczyńskich 5

do 31 listopada  
„PomalujMY KULTURĄ naszą gminę” - wystawa malarskich prac mieszkańców gminy Święciechowa, Samorządowy Ośrodek Kultury, ul. Śmigielska 1A 

w Święciechowie

REKLAMA






