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Audrey Hepburn mawiała: „Piękno 
kobiety widoczne jest w oczach, po-
nieważ są one drzwiami do jej serca – 
miejsca, gdzie mieszka miłość”. Miłość 
Katarzyny do świata i ludzi była nieogra-
niczona. Zawsze uśmiechnięta, pełna 
energii. Spotkania z nią były obietnicą 
przyjemności i doskonałego samopoczu-
cia. Katarzyna to kobieta niezwykła, po-
dobnie jak jazda rowerem, która pozwa-
la dostrzec, jak piękny jest ten świat, ile 
w nim przyrody, drzew, chrząszczy… 
Niezwykłe mogą być także okoliczno-
ści jazdy na „dwóch kółkach”. Ślub Kasi 
z olimpijczykiem Markiem Konwą jest 
tego doskonałym dowodem. Pod klasz-
tor franciszkanów w Osiecznej narzecze-
ni przyjechali jednośladami w otoczeniu 
licznej grupy cyklistów. Barwny koro-
wód wyglądał imponująco.
„RittRide” to projekt kolarski skierowa-

ny do każdego, kto ma ochotę na dobrą 
zabawę, przemierzając podbeskidzkie 

szosy. Projekt przekonujący, że rowero-
wy łańcuch daje wolność. Projekt gwa-
rantujący oczyszczenie, wzmacniający 
umysł, pozwalający odpocząć od co-
dziennych trosk. Jego inicjatorką była 
przyjaciółka Kasi, Rita Malinkiewicz. To 
właśnie na trening w ramach tego pro-
jektu kolarki wybierały się w czerwcowe 
popołudnie. Inicjatywa zachęcająca do 
wspólnego i aktywnego spędzania czasu 
nie została niestety zrealizowana.
Jazda rowerem, którą propagowała 

Katarzyna, jest idealnym narzędziem re-
kreacyjnym dla osób w każdym wieku ze 
względu na niską urazowość. Dostarcza 
zbawiennego ruchu, zapewnia ukrwie-
nie oraz odciążenie stawów kolano-
wych i biodrowych. Ta statystyczna, ni-
ska urazowość nie uwzględnia jednak 
zachowania innych uczestników drogi. 
Poruszając się prawidłowo, Kasia i Rita 
zostały dosłownie staranowane przez 
jadące z naprzeciwka auto. Wypadek 

był koszmarny. To cud, że przeżyły. 
Wielonarządowe obrażenia i złamania, 
jakich doznały, są bardzo poważne. 
Teraz Dziewczyny potrzebują naszej 

pomocy. 
W wielu miejscach organizowane są 

zbiórki krwi. Można ją także oddać 
w każdym punkcie krwiodawstwa, po-
dając cel: „Kasia Konwa Wojewódzki 
Szpital w Bielsku-Białej”. Na Facebooku 
powstała grupa z licytacjami: Licytacje 
dla Kasi i Rity „Wyścig po życie”. 
Wszystkie środki zebrane z licytacji 
przekazane zostaną na rehabilitację. 
Redakcja Leszczyniaka nie pozostała 
obojętna i błyskawicznie przyłączyła się 
do pomocy, do czego zachęcamy także 
naszych czytelników.

TEKST: MATEUSZ GOŁEMBKA

ZDJĘCIE: ARCHIWUM PRYWATNE

# PRZYJEMNEJ LEKTURY!

Podano do stołu
Lato wszędzie: w kalendarzu, za oknem, w naszych duszach i na naszych twarzach. Również w „Leszczyniaku” sporo ciepłych słów 

i rekreacyjnych materiałów. Mówimy „dzień dobry” i zapraszamy do lektury. Co w numerze?

Przed posiłkiem, jak co miesiąc, piguł-
ka wiedzy na temat tego, co w ostatnim 
czasie wydarzyło się w Lesznie i regio-
nie. Na szczęście wirus (wiemy, że macie 
już dość tego tematu, więc obiecujemy 
wspominać o nim tylko w razie koniecz-
ności) nie zatrzymał inwestycyjnej ma-
chiny. Trybiki działają jak należy, a na-
sza okolica nieustannie zmienia się na 
lepsze. Poza tym Waszej uwadze pole-
camy ciekawą akcję Centrum Informacji 
Turystycznej w Lesznie okraszoną pięk-
nymi fotografi ami (str. 11), a także pro-
jekt zainicjowany przez grupę aktyw-
nych leszczynianek, w ramach którego 
zamierzają opisać to, co dotąd pozosta-
wało nieodkryte (str. 18).
Na przystawkę porady specjalistów 

(str. 12) newsy z policji i straży pożar-
nej (str. 14-17), nowinki technologiczne 
(str. 38) i ciekawostki ze świata (str. 34). 
Na Waszą prośbę wracamy też do wycin-
ków starych gazet (str. 22-23). Już jest 

syto, ale mamy nadzieję, że głód Waszej 
wiedzy pozostał niezaspokojony...
...bo oto na stół wjeżdża danie główne, 

czyli to co miśki lubią najbardziej – in-
teresujące reportaże naszej niezawodnej 
brygady. Magda poruszyła temat adopcji 
czworonogów i pięknej miłości, jaką po-
trafi ą obdarzyć swoich aniołów w ludz-
kiej skórze (str. 20-21). Zainteresowała 
się również działaniami DJ’ów Taste The 
Music, którzy swoimi dźwiękami posta-
nowili rozbujać internautów (str. 24-25). 
Kamil, jak to ma w zwyczaju, zabierze 
Was w podróż. Ale tym razem będzie 
nietypowo – najwięcej czasu spędzicie 
na lotnisku (str. 30-31). Łukasz opowie 
o niezwykłej, ptasiej enklawie (str. 32). 
A komu ćwierkania będzie mało, tego 
ucieszy informacja o niespodziewanym, 
skrzydlatym gościu, który zadomowił się 
we włoszakowickich lasach (str. 35). 
Z kolei Mateusz zaproponuje Wam sze-
roką gamę tematów: od młodych aktywi-
stek działających na rzecz przyrody (str. 

26), przez 16-letniego Wiktora śmiało 
poczynającego sobie na boiskach Lecha 
Poznań (str. 40), po przedstawicielki płci 
pięknej, które – każda na swój sposób – 
są niezwykłe (str. 43-45).
Na deser potrawy prosto z Francji - kon-

tynuujemy cykl materiałów w języku ob-
cym – bonżur i bon apetit! (str. 36). A kto 
po naszym posiłku postanowi spalić nie-
co kalorii, niech najpierw poczyta, jak 
robią to inni – oczywiście w rubryce 
„sport” (str. 41).
Jak powszechnie wiadomo, szczegól-

nie w krajach południa, po sytym po-
siłku należy się czas na trawienie. Więc 
my, ponieważ południowe słońce bardzo 
cenimy, zapraszamy do kącika relaksu. 
Tradycyjnie przygotowaliśmy dla Was 
humor, sudoku i horoskop. A jak śmiechu 
będzie mało, pochylcie głowy nad ma-
teriałem o naszym redakcyjnym koledze 
Tomku, którym inaugurujemy publika-
cję naszych wizytówek – po to, abyście 
mogli nas poznać nieco lepiej (str. 46).

Czekacie dobrych kilka minut, czas za-
tem podać do stołu. Miłej lektury!

MICHAŁ DUDKA
REDAKTOR NACZELNY

PS żeby nie było, że ja nic nie napisa-
łem, no to… właśnie napisałem.

Uwaga - pomagamy!
Katarzyna Konwa to pochodząca z Leszna miłośniczka jazdy rowerem. Od kilku lat mieszka wraz z mężem i dwójką dzieci w oko-

licach Bielska-Białej. 1 czerwca wybierała się z przyjaciółką na trening w ramach otwartej inicjatywy. Na miejsce zbiórki jednak 

nie dotarła…

Kasia Konwa z  mężem Markiem. 
Rowerowa pasja dała jej szczęście, 
miłość i rodzinę. Nie pozwólmy, aby 
odebrała życie.
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REMONT W ZABOROWIE 

LESZNO >  Trwają prace na Zaborowskim Rynku związane z adaptacją dawnego bu-
dynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Lesznie na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej. 
Budynki należące do Miasta Leszna użyczono Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Nasz Dom – Nasz Świat”. Miasto przeznaczyło ok. 2 mln zł dotacji 
celowej na przeprowadzenie niezbędnego remontu, kolejne ponad 500 tys. zł stowa-
rzyszenie wraz z leszczyńskim MOPR-em pozyskało z PFRON-u. Remont obiektu powi-
nien zakończyć się jeszcze latem. 

WYBRALIŚMY?

REGION  >  W niedzielę, 28 czerwca, oddawaliśmy głosy w wyborach prezydenckich 
2020. Gdy wysyłaliśmy niniejsze wydanie „Leszczyniaka” do druku, nie znaliśmy jeszcze 
ich wyników. Nie wiemy zatem, czy prezydent został już wybrany w I turze, czy też nie 
(Wy, drodzy Czytelnicy, już zapewne to wiecie...). Jeśli nie, zachęcamy do głosowania 
w II turze wyborów, 12 lipca.

UTRUDNIENIA NA ESTKOWSKIEGO

LESZNO > 22 czerwca ruszyły roboty związane z przebudową ulicy Estkowskiego. 
Zamknięto północną część jezdni od Ronda Roszarnia do skrzyżowania z Al. Konstytucji 
3 Maja, czyli po stronie Osiedla Przyjaźni. Na czas budowy wykonawca umożliwił wjazd 
w Osiedle Przyjaźni, a także wyjazd z niego, ale wyłącznie w lewo. Wyłączony z ruchu jest 
także ciąg pieszo-rowerowy po remontowanej stronie ulicy. Prace mają potrwać mniej 
więcej dwa miesiące, po czym przeniosą się na nitkę południową. Wykonawcą robót 
jest firma Strabag.

WYSOKO W RANKINGU

POWIAT > Powiat leszczyński zajął wysokie, szóste miejsce w kraju w trzeciej edycji 
Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego 2019 w Polsce, opracowanego przez 
Fundację Instytut Studiów Wschodnich. Ekonomiści przeanalizowali finanse 2790 pol-
skich gmin, miast i powiatów (tych było 314). W rankingu uwzględniono takie czynniki, 
jak: udział dochodów własnych w dochodach ogółem, relację nadwyżki operacyjnej do 
dochodów ogółem czy udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem.

UWAGA NA ASF

REGION > W powiecie leszczyńskim już u 22 padłych dzików stwierdzono zakażenie 
afrykańskim pomorem świń ASF. W połowie miesiąca w Ratowicach w gminie Lipno 
potwierdzono pierwsze w powiecie leszczyńskim i drugie w Wielkopolsce ognisko ASF 
wśród świń. Całe stado liczące 24 osobniki zostało uśmiercone. Dodajmy, że w samych 
tylko gminach Lipno i Osieczna znajduje się 385 stad trzody chlewnej liczących w sumie 
ponad 52 tys. świń.

MOŻNA KORZYSTAĆ

REGION > Epidemia wymusiła na włodarzach miast i gmin wyłączenie z użytku miejsc 
odpoczynku i rekreacji, takich jak place zabaw czy siłownie zewnętrzne. Te restrykcje 
już zniesiono. Place zabaw, siłownie zewnętrzne itp. są ponownie w pełni dostępne dla 
mieszkańców.

WIĘCEJ DRZEW W RYDZYNIE

RYDZYNA > Samorząd Województwa Wielkopolskiego przyznał Gminie Rydzyna 20 
tys. zł na zakup sadzonek drzew miododajnych. O nowe nasadzenia wzbogacą się ul. 
Wierzbowa w Dąbczu, ciąg dalszy alei Sułkowskiego w Rydzynie, teren zielony pomię-
dzy tzw. „czerwoną szkołą” a halą sportową w Rydzynie oraz Kaczkowo od drogi S5 w kie-
runku Jabłonny.

Fot. leszno.pl

WRÓBLEWSKIEGO W BIELI I CZERWIENI 

LESZNO > Na łamach poprzedniego wydania prezentowaliśmy kolorowe parasolki zdo-
biące ul. Bracką. Tym razem prezentujemy ulicę Wróblewskiego, nad którą rozpościerają 
się biało-czerwone barwy. To z okazli stulecia powrotu Leszna do granic Polski. Warto za-
znaczyć, że zakup i montaż biało-czerwonych parasolek sfinansowali mieszkańcy Leszna: 
właściciele firmy Conperio Sp. z o.o. Sp.k. oraz Lepus 2 Marian Zając.

Fot. M. Woźna
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MUZEUM ZAPRASZA

LESZNO > Sporo dzieje się w Muzeum Okręgowym w Lesznie. W efekcie otrzymanych 
dotacji, w okresie od czerwca do października, realizowanych będzie kilka interesujących 
projektów. Od 14 lipca czynna będzie wystawa „Z głowy prababci- czepce-kopki, klapi-
ce” odnosząca się do kobiecych tiulowych nakryć głowy charakterystycznych dla wielko-
polskiej wsi w XIX i pierwszej połowie XX wieku. Wystawie towarzyszyć będzie wydanie 
katalogu. W ramach projektu „Muzeum Jutra. Nasze Muzeum” zorganizowany zosta-
nie cykl edukacyjnych działań wokół wystaw stałych Muzeum Okręgowego w Lesznie, 
w tym warsztaty z użyciem techniki animacji poklatkowej oraz warsztaty opowieści dla 
najmłodszych. Projekt „Etno trop” to z kolei rodzinne, letnie warsztaty, dla których źród-
łem inspiracji jest dziedzictwo kulturowe Bukówca Górnego. W ramach zadania odbędą 
się wyjazdy pomiędzy Lesznem i Bukówcem, które będą okazją zarówno dla społeczno-
ści wsi, jak i muzealnej publiczności z Leszna, do aktywnego poznawania regionalnego 
dziedzictwa kulturowego. 
Z kolei dzięki wsparciu Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Okręgowego w Lesznie pla-
nowane są m.in.: konkursy wiedzy o Lesznie skierowane do uczniów szkół, gry miejskie 
skierowane dla rodzin oraz dla uczniów szkół średnich, wydanie Informatora Edukacji 
Muzealnej, lekcje muzealne, spacery edukacyjne, trzydniowe warsztaty street'art, a tak-
że konferencja pt. „Muzeum i sztuka w mieście".

Szczegółowe informacje dostępne na stronie www.muzeum.leszno.pl

KOLEJOWA SZANSA DLA REGIONU

POWIAT LESZCZYŃSKI > Modernizacja linii kolejowej Poznań-Wrocław, powrót prze-
wozów pasażerskich na trasie Leszno-Głogów, a teraz jeszcze idea reaktywacji połą-
czenia kolejowego z Gostynia do Poznania przez Leszno. Najnowszy pomysł miałby 
być realizowany w ramach rządowego programu Kolej Plus przy współudziale Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Ten ostatni miałby partycypować 
w kosztach na poziomie 15 procent. Problem w tym, że linia kolejowa na odcinku od 
Gostynia do Kąkolewa jest zdegradowana i wymaga niemałych nakładów finansowych. 
Docelowo miałaby jednak być obsługiwana przez szybkie pociągi, na czym mogliby 
skorzystać mieszkańcy gmin Krzemieniewo i Osieczna, a dalej również Leszna czy Lipna. 
Wedle założeń modernizacja trasy miałaby zostać przeprowadzona do 2028 roku.

NIECH SPOCZYWA W POKOJU

JERKA > Zmarł ksiądz Krzysztof Królik, wieloletni proboszcz parafii pw. św. Kazimierza 
w  Jerce. Lokalna społeczność okryła się żałobą. Decyzją arcybiskupa Stanisława 
Gądeckiego obowiązki proboszcza objął ksiądz Dawid Kawała, ojciec duchowny 
z Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu.

PIECE DO WYMIANY

LESZNO > Zgodnie z decyzją Sejmiku Wielkopolskiego 1 stycznia 2024 minie termin wy-
miany bezklasowych kotłów na węgiel i drewno na inne źródła ciepła. Obowiązek ten 
dotyczy wszystkich mieszkańców województwa, w tym Leszna i regionu. Owa wymia-
na z pewnością będzie dla wielu trudnym i kosztownym przedsięwzięciem, w związku 
z czym radni Koalicji Obywatelskiej wyszli z inicjatywą opracowania programu poprawy 
jakości powietrza, mającego pomóc mieszkańcom w przeprowadzeniu zmian. Program 
ma być gotowy do końca roku.

Z GOŁANIC DO JEZIERZYC

POWIAT > Droga powiatowa z Gołanic do Jezierzyc Kościelnych do końca listopada ma 
zostać przebudowana. Prace wykona spółka Drogbud Gostyń, która wygrała konkurs. 
Przebudowa odcinka o długości 4,2 km będzie kosztowała ponad 3,1 mln zł. Inwestycja 
w 50 procentach będzie dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych. Projekt prze-
widuje m.in.: poszerzenie jezdni do sześciu metrów, przebudowę odwodnienia drogo-
wego i wyprofilowanie rowów drogowych, wykonanie oznakowania poziomego oraz 
pionowego, oświetlenie solarne przejścia dla pieszych, oznakowanie aktywne przejść 
dla pieszych i montaż radaru informującego o prędkości ruchu pojazdu.

STRACILI PRACĘ

LESZNO > Leszczyński oddział Leithäuser Polska Sp. z o.o. zostanie zlikwidowany, pra-
cownicy zostaną zwolnieni. Przypomnijmy, że problemy w zakładzie szwalniczym po-
jawiły się w kwietniu. W maju pracowników wysłano na tzw. postojowe, nie otrzyma-
li wynagrodzeń za kwiecień ani wyjaśnień od pracodawcy. Dowiedzieli się jedynie, że 
firma, na skutek pandemii, przeżywa kryzys i nie jest w stanie uregulować należności 
wobec pracowników. Pomoc zaoferował im poseł Lewicy Wiesław Szczepański. W jego 
biurze poselskim mecenas Tomasz Kusior pomagał pisać pozwy do sądu pracy, w sumie 
powstało blisko 100 takich dokumentów. W efekcie Szczepański zapowiedział złożenie 
w leszczyńskiej prokuraturze zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 
przez władze spółki Leithäuser.

NASTĘPNA CZĘŚĆ ZAMKU ZOSTANIE 

ODRESTAUROWANA

RYDZYNA > To dobry moment dla Zamku w Rydzynie. Jakiś czas temu w wywiadzie 
z jego dyrektorem Zbigniewem Szukalskim rozmawialiśmy o modernizacji schodów po 
stronie wschodniej. Zapowiadana wówczas inwestycja została ukończona, ciesząc oczy 
przyjeżdżających do Rydzyny. Jednak to jeszcze nie koniec działań, które w zamierzeniu 
mają odmienić oblicze jednego z najważniejszych zabytków regionu. Tym razem Zamek 
w Rydzynie pozyskał dofinansowanie na prace konserwatorsko-restauratorskie balkonu 
nad głównym wejściem do budynku. Dokumentacja w tej sprawie została złożona w lu-
tym tego roku. Balkon jest wyjątkowym elementem zamkowej architektury. Przetrwał 
do dziś od połowy XVIII wieku w stanie właściwie niezmienionym. Nie został również 
zniszczony na skutek pożaru. Głównym problemem balkonu jest degradacja będąca 
następstwem długoletniego oddziaływania zmiennych warunków atmosferycznych. 
Chodzi przede wszystkim o wodę, która zalewa płytę balkonu, a następnie spływa na 
poniżej usytuowane schody. Balkon zostanie odrestaurowany i zabezpieczony, a woda 
z niego będzie odprowadzana dwoma odpływami.

Fot. Ł. Domagała
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ZMIANY POŚRÓD REGAŁÓW

BOJANOWO > Niemal 100 tys. zł kosztowały prace związane z poprawą infrastruktury 
w bojanowskiej bibliotece. Wyremontowano pomieszczenia, zakupiono meble i sprzęt 
multimedialny, z myślą o osobach poruszających się na wózkach inwalidzkich zainwe-
stowano w schodołaz. Poza tym, w pomieszczeniach po księgarni, stworzono „Strefę 
małego czytelnika” - kolorowe miejsce przyjazne dla najmłodszych użytkowników, z wy-
strojem i z wyposażeniem dostosowanym do tej grupy. Wartość dofinansowania, jakie 
na wymienione zadania otrzymała gmina, to ok. 73 tys. zł.

Fot. gminabojanowo.pl

NIEMAL GOTOWE

LESZNO > Leszczyńskie Centrum Usług Senioralnych jest już niemal gotowe, prace prze-
biegają zgodnie z harmonogramem. Obiekt prezentuje się okazale. Wewnątrz wydzielo-
ne zostaną 2 strefy: jedna z mieszkaniami wytchnieniowymi, druga z pomieszczeniami 
wspólnymi domu opieki medycznej. Wykonywane będą tutaj podstawowe świadcze-
nia zdrowotne, takie jak: opieka pielęgniarska, doradztwo w doborze odpowiednich 
wyrobów medycznych, usprawnianie ruchowe, stymulacja procesów poznawczych, 
terapia zajęciowa czy przygotowanie rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji 
opieki (działania edukacyjne). Pacjentami centrum będą osoby zależne, niesamodziel-
ne, w tym starsze (w szczególności powyżej 65 roku życia). Z Leszczyńskiego Centrum 
Usług Senioralnych jednocześnie będzie mogło korzystać ok. 30 osób

Fot. leszno.pl

JONSTONA W NOWYM BLASKU

LESZNO > Park Jonstona w  nowej odsłonie jest już dostępny dla mieszkańców. 
Przypomnijmy, modernizację parku zrealizowano w ramach projektu „Zielone Leszno”. 
Kosztowała ok. 1,1 mln zł, miasto pozyskało na jej realizację dofinansowanie unijne. 
W parku, oprócz nowych nasadzeń, pojawiły się nowe alejki, ławki, elementy oświetle-
nia, tablice dydaktyczne, tablice złudzeń, hotele dla owadów oraz karmniki dla motyli.

Fot. leszno.pl

WSPARCIE DLA SAMORZĄDÓW 

REGION > Jak poinformował poseł PiS Jan Mosiński, pokaźne kwoty mają otrzymać 
nasze lokalne samorządy w ramach rządowej Tarczy dla Samorządów, czyli wsparcia 
związanego z kryzysem będącym wynikiem epidemii koronawirusa. Gminy, powiaty 
i miasta mogą otrzymać dotacje od 0,5 mln zł do 93,5 mln zł. W naszym regionie po-
ziom dofinansowania kształtuje się następująco: Leszno 9.900.611 zł, powiat leszczyński 
1.700.925 zł, gmina Krzemieniewo 1.415.531 zł, gmina Lipno 1.013.287 zł, gmina Osieczna 
1.735.074 zł, gmina Rydzyna 719.822 zł, gmina Święciechowa 1.517.623 zł, gmina Wijewo 
592.754 zł, gmina Włoszakowice 509.472 zł, gmina Poniec 500.000 zł, gmina Krzywiń 
797.044 zł, gmina Bojanowo 500.000 zł.

BLISKO KOŃCA

POWIAT > Dobiega końca przebudowa drogi powiatowej z Lipna do Smyczyny wraz 
z budową ścieżki rowerowej. W związku z pracami występują pewne utrudnienia w ru-
chu. Inwestycja zostanie w 60 proc. dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych, 
pozostałe koszty pokryją powiat leszczyński i gmina Lipno. Termin zakończenia prac wy-
znaczono na 30 sierpnia.

Fot. powiat-leszczynski.pl



9# KRÓTKO I NA TEMAT O TYM, CO W CZERWCU

KĄPIELISKO NA PUDEŁKOWIE 

BOSZKOWO > Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszakowicach po raz pierw-
szy w historii jest organizatorem kąpieliska na terenie gminy. Kąpielisko funkcjonuje 
w Boszkowie, na popularnym „Pudełkowie”. Zostało podzielone na 3 strefy: brodzik dla 
dzieci, strefę dla nieumiejących pływać oraz strefę dla potrafiących pływać. Długość linii 
brzegowej kąpieliska wynosi 50 m, na plaży zamontowane zostaną dwie przebieralnie 
i regulamin kąpieliska. To jedyne strzeżone kąpielisko w tym roku na terenie Boszkowa-
Letniska.

BASEN NIECZYNNY

LESZNO > W tym roku basen odkryty w Parku 1000-lecia pozostanie zamknięty. 
Przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lesznie tłumaczą decyzję sta-
nem epidemii i odgórnymi obostrzeniami związanymi z korzystaniem z basenów.

Fot. Facebook MOSiR Leszno
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ALE ZMALOWAŁ!

LESZNO > Władze Leszna domagają się, aby wandal, który oszpecił kilkadziesiąt, a może 
nawet kilkaset obiektów na terenie miasta, pisząc na nich swój pseudonim „ZERO”, przy-
wrócił tym obiektom stan pierwotny. Stosowne pismo w tej sprawie zostało złożone na 
Komendzie Miejskiej Policji w Lesznie. Sprawca został ujęty. Przyznał, że to on jest auto-
rem malunków. Jak wyjaśnia wiceprezydent Piotr Jóźwiak: - Podjęliśmy decyzję o przystą-
pieniu do toczącego się postępowania przygotowawczego jako pokrzywdzony. Nie chodzi 
o stosowanie surowych kar (rozumiemy: młoda osoba itd.), ale liczba naruszeń w tym przy-
padku jest ogromna. Dlatego wnioskujemy o orzeczenie obowiązku przywrócenia stanu po-
przedniego, a więc mówiąc wprost: posprzątania i umycia tych miejsc przez sprawcę. Trochę 
pracy z tym będzie, ale może wtedy uda się osiągnąć to, co nazywamy szumnie prewencją 
i wychowaniem.

TO JUŻ 30 LAT

LESZNO > Archiwum Państwowe w Lesznie, z okazji obchodzonego w tym roku 30-lecia 
samorządności w Polsce, zaprasza do obejrzenia wirtualnej wystawy związanej z działal-
nością samorządu miejskiego. Przygotowano prezentację z wieloma archiwalnymi foto-
grafiami. Poświęcona jest wyborom radnych i prezydenta miasta na kolejne kadencje. 
Prezentacja dostępna jest na stronie www.archiwum.leszno.pl

Radni Rady Miejskiej Leszna
w kadencji 1990-1994 oraz w kadencji 2002-2006. 

Fot. archiwum.leszno.pl

DZIKIE SPACERY PO LESZNIE 

LESZNO > Coraz śmielej poczynają sobie dziki odwiedzające miejskie zakamarki w po-
szukiwaniu jedzenia. Mieszkańcy spotykali je w różnych miejscach, wielokrotnie. Z inicja-
tywy prezydenta Łukasza Borowiaka odbyło się spotkanie kilku służb, które miało na celu 
wymianę doświadczeń i informacji oraz wypracowanie wspólnych procedur, które po-
zwolą na skuteczne odstraszenie dzikich zwierząt pojawiających się w rejonach zamiesz-
kałych Leszna. W spotkaniu udział wzięli: Powiatowy Lekarz Weterynarii, Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Karczma Borowa, Łowczy Okręgowy oraz przedstawiciele urzędu miasta. 
Okazuje się, że możliwości działań prewencyjnych mających na celu ograniczenie wizyt 
dzików na terenach zamieszkałych są mocno ograniczone. Odstrzał zwierząt w pasie lasu 
graniczącym z terenem miasta jest niemożliwy z uwagi na bezpieczeństwo osób odwie-
dzających las. Z kolei z uwagi na panujący w okolicy Afrykański Pomór Świń (ASF) korzy-
stanie z odłowni i wywóz dzików poza granice miasta jest zakazany. Mogłoby to bowiem 
skutkować rozprzestrzenieniem się choroby. Ostatecznie uzgodniono, że Straż Miejska 
w Lesznie oraz służby miejskie podejmą działania zmierzające do tego, aby w jak naj-
większym stopniu spróbować odstraszyć dziką zwierzynę w inny sposób. Rozważane są 
m.in.: zastosowanie urządzeń emitujących ultradźwięki nieprzyjemne dla dzikich zwie-
rząt oraz zakup i rozpylenie preparatów zapachowych.
Na stronie leszno.pl czytamy: (…) Apelujemy do wszystkich mieszkańców Leszna o niedo-
karmianie ŻADNYCH dzikich zwierząt. Prosimy także o dbanie o porządek przy śmietnikach 
w taki sposób, aby żadne resztki pożywienia nie znajdowały się poza pojemnikami, a pojem-
niki na odpady BIO były szczelnie zamykane. Wierzymy, że zmiana zachowania niezdyscy-
plinowanych mieszkańców Leszna wraz z dodatkowymi zabiegami, które planuje podjąć 
Miasto Leszno, pozwolą rozwiązać problem dzikich zwierząt na osiedlach lub przynajmniej 
zmniejszą skalę tego zjawiska.

Fot. wikipedia.org

NOWA DYREKTOR

LESZNO / POWIAT > Anna Szyszka wygrała konkurs na Dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy w Lesznie. W PUP Leszno pracuje od czerwca 2004 roku, przez ostatnich 
kilka tygodni pełniła obowiązki dyrektora placówki. Na stanowisku zastąpiła Wiesława 
Szczechowiaka.
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Do zobaczenia w Lesznie!
Leszno jest pięknym miastem z wieloma atrakcjami. To bezsprzeczny fakt, niemniej warto o nim co jakiś czas przypominać – 

zarówno mieszkańcom, jak i turystom. Zdają sobie z tego sprawę pracownicy Centrum Informacji Turystycznej w Lesznie, którzy 

podbijają internetowe czeluści akcją #LESZNOseeUsoon i jej kontynuacją #LESZNOseeUnow.

Gdy wybuchła pandemia, wszystkich zachęcano do 
pozostania w domach. Zdrowie, zarówno jednostki jak 
i całego społeczeństwa, przedłożono nad wszystkie inne 
potrzeby. Zaryglowane drzwi i puste ulice nie sprawiły 
jednak, że to co było piękne, pięknym być przestało…
- Ruszyliśmy z akcją #LESZNOseeUsoon, która mia-
ła przypominać mieszkańcom o atrakcyjności Leszna, 
promować najciekawsze miejsca, zabytki i atrak-
cje turystyczne. Turystów natomiast chcieliśmy za-
chęcić do odwiedzin miasta w niedalekiej przyszło-
ści. #LESZNOseeUsoon było swoistą obietnicą dla 
mieszkańców i zachętą dla turystów, że Leszno jest 
przygotowane na zniesienie ograniczeń i powrót do 

„normalności” - tłumaczy Konrad Andrzejewski, kie-
rownik Centrum Informacji Turystycznej.
W ramach akcji, poprzez udostępnianie on-line zdjęć, 

wydarzeń i fi lmów, promowano atrakcje i oferty tury-
styczno-kulturalne w mieście. Wszystko oznaczone 
było hashtagiem #LESZNOseeUsoon. Akcja była ot-
warta dla innych podmiotów, które mogły się do niej 
przyłączyć. 
- „Normalność” krok po kroku wraca. #LESZNOseeUsoon 

zastąpiło #LESZNOseeUnow. Jesteśmy przygotowani na 
odwiedziny przez turystów - zaznacza Andrzejewski. 
- Miasto jest gotowe na bezpieczne przyjęcie gości. 
Po zniesieniu wielu restrykcji, w tym dotyczących 

hotelarstwa, gastronomii i turystki, bezpiecznego pod-
różowania i otwarcia granic, promujemy atrakcje tu-
rystyczne i te formy spędzenia wolnego czasu, które są 
bezpieczne z punktu widzenia zagrożenia epidemiczne-
go. Zapraszamy do Centrum Informacji Turystycznej, 
gdzie podpowiemy, jak spędzić czas wolny w Lesznie 
i okolicy, zaopatrzymy w materiały promocyjne, powie-
my jak dojechać i gdzie zjeść. Zachęcamy też do sko-
rzystania z naszego sklepu z pamiątkami.
Więcej informacji na temat akcji, a także przepięk-

ne zdjęcia i rozmaite materiały promocyjne, znaleźć 
można na profi lu Centrum Informacji Turystycznej na 
Facebooku oraz Instagramie. Polecamy!

#LESZNOseeUnow
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PODOlove Leszno, gabinet podolo-

giczny, od 1 lipca 2020 roku mieści 

się w nowym miejscu. 

Dotychczasowa siedziba przy Królowej 
Jadwigi 4 dała się poznać od przyjem-
nej strony, cenionej ze względu na wy-
godną lokalizację, parking, jako spo-
kojne zacisze w dostępnym centrum 
naszego pięknego miasta Leszna. 
W trosce o trwający dotychczas kom-
fort moich Pacjentów związany z
powyższymi dogodnościami, nowa lo-
kalizacja zmienia się o… zaledwie 100 
metrów. :)

Ze względu na duże zapotrzebowa-
nie na moje usługi i związany z tym 
coraz dłuższy czas oczekiwania na wi-
zyty, podjęłam decyzję o przeniesie-
niu gabinetu do większego lokalu, 

dzięki któremu otwieram furtkę na 
dalszy rozwój, a przy okazji udostęp-
niam swoim Pacjentom miejsce wy-
godniejsze, bo większe, przyjemniejsze 
ze względu na nowoczesne wnętrza 
oraz jeszcze bardziej dostępne w kon-
tekście dojazdu z uwagi na lokalizację 
przy znanej każdemu Leszczyniakowi 
ulicę Niepodległości.

Korzystając z nietypowego w moim 
wydaniu artykułu, przybliżę zarys hi-
storii mojego gabinetu, przedstawia-
jąc się ponownie Osobom, które mnie 
znają dłużej lub po raz pierwszy z przy-
jemnością Osobom nowym.

Życie zawodowe w  Gabinecie po-
dologicznym PODOlove Leszno 
rozpoczęłam prawie 5 lat temu. 
Rozpoznawalność miejsca w  pierw-
szych miesiącach pracy udało mi się 
zyskać głównie dzięki wprowadzeniu 
innowacyjnej Metody Arkady, służącej 
do korekcji wrastających paznokci oraz 
wielu zakończonych z sukcesem tera-
pii. Zadowoleni Pacjenci polecali moje 
usługi kolejnym Osobom, co pozwala-
ło mi pozytywnie patrzeć w przyszłość 
i zauważać dużą potrzebę istnienia ga-
binetu i sensu mojej pracy.

W  kolejnych miesiącach rozwijałam 
wachlarz swoich usług. To był wyczer-
pujący, ale bardzo pozytywny czas in-
tensywnego rozwoju. Większość cza-
su wolnego poświęcałam na wyjazdy 
szkoleniowe, konferencje, spotkania 
z innymi specjalistami, które przekła-
dały się na wyższą jakość usług. W 2016 
r. osiągane efekty moich terapii zosta-
ły dostrzeżone przez Twórcę Metody 
Arkady, Adriana Arkadę oraz Daniela 
Abratkiewicza, dzięki któremu polska 
Metoda Arkady zaczęła funkcjonować 
z powodzeniem przez specjalistów pie-
lęgnacji stóp na całym świecie. W tym 
samym roku otrzymałam zaproszona 
przez wspomnianych Specjalistów do 
elitarnego grona Instruktorów Metody 
Arkady. Współpraca ta od początku 
okazała się dla mnie dużą wartością. 
Swoją wiedzą i doświadczeniem zwią-
zanymi z MA mogłam zacząć dzielić 
się z innymi Specjalistami. W listopa-
dzie 2016 roku dzięki Firmie Podoland 
miałam zaszczyt uczestniczyć w "tour-
née" promującym MA w przepięknej 
Macedonii. To był niesamowicie in-
tensywny wyjazd - pięć dni, wywiady 
w sześciu programach telewizyjnych, 
cztery wywiady w prasie oraz w mię-
dzyczasie praca w  gabinecie Eleny 

Arsovej, do której zgłaszały się Pacjenci 
z najcięższymi przypadkami wrastają-
cych paznokci.

W 2018 roku zdobyłam kolejne upraw-
nienia instruktorskie z ortonyksyjne-
go Systemu UniBrace, pozwalającego 
na maksymalne dopasowanie implan-
tu wykonanego ze stali chirurgicznej 
do indywidualnych zapotrzebowań 
przypadków wrastających paznokci. 
Dzięki Firmie Podoland miałam moż-
liwość nawiązania współpracy z  lek. 
med. Tomaszem Trochanowskim, spe-
cjalistą m.in. od chirurgicznej plastyki 
wałów okołopaznokciowych, pracują-
cym na co dzień w Źródlana Centrum 
Medyczne w  Zielonej Górze. Dzięki 
Panu Tomaszowi Trochanowkiemu 
współpraca
podologiczno- lekarska stała się rze-
czywistością, przynoszącą ulgę w wie-
loletnich, nawracających proble-
mach wrastających paznokci moich 
Pacjentów.

Kolejnymi ważnymi dla mnie sukcesa-
mi były: zamieszczenie przez Milenę 
Skalską (cenionego szkoleniowca i po-
dologa) przypadków z mojej prakty-
ki w podręcznikach "Metoda Arkady 
w gabinecie podologicznym" w 2017 
roku oraz "Ortonyksja w gabinecie po-
dologicznym" wydanej w 2018 roku.

Niezmiennie, od rozpoczęcia prowa-
dzenia swojej działalności, kładę duży 

nacisk na edukację podologiczną w re-
gionie leszczyńskim. Od 2015 roku pi-
sałam wiele artykułów w leszczyńskiej 
prasie, od 2016 roku promuję możli-
wości podologiczne w Leszczyńskim 
Informatorze Medycznym, a od 2017 
roku regularnie, każdego miesią-
ca opisuję przypadki z  codziennej 
praktyki mojej pracowni na łamach 
"Leszczyniaka". 

Z  dużą radością obserwuję jak 
zmienia się świadomość i  wiedza 
Społeczeństwa dotycząca podologii. 
Z poczuciem spełnienia dostrzegam, 
iż coraz częściej Grono Lekarskie kieru-
je swoich Pacjentów do gabinetu po-
dologicznego. Jednak największą ra-
dością jest dla mnie codzienna praca 
w gabinecie, przynoszenie ulgi i moc 
sprawcza wywoływania uśmiechu 
u Pacjentów. :) 

Moment przeprowadzki, jest dla mnie 
ważnym krokiem w  przód, na który 
wpływ miało wiele osób, wspomnia-
nych w artykule i nie tylko. Dziękuję 
tym Wszystkim, którzy przyczynili 
się do tego, że jestem w tym miejscu 
i mogę cieszyć się z tych osiągnięć. 

PODOLOG W NOWEJ LOKALIZACJI

JOANNA KALISKA

PODOLOVE LESZNO
Leszno, ul. Niepodległości 29 (wejście przy aptece - 

na wysokości ul. Królowej Jadwigi), tel. 509 901 102

www.facebook.com/PODOloveLeszno

Wręczenie certyfi katu instruktora 
UniBrace, z Danielem 
Abratkiewiczem i Adrianem 
Arkadą, 2018 r.

W Źródlana Centrum Medycznym 
w Zielonej Górze, z lek. med. 
Tomaszem Trochanowskim.

Efekty moich terapii w podręczniku 
Mileny Skalskiej, 2018 r.

Efekty moich terapii w podręczniku 
Mileny Skalskiej, 2017 r.
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14 # Z POLICJI I STRAŻY POŻARNEJ

Grzeszki wyszły na jaw po złocistym trunku

Nielegalne testy, prośba kierowcy ciężarówek i bolesna strata

Kradzież
"na raty"

Z dachu na jezdnię

Chociaż niektórzy żartują, że piwo to ich paliwo, to w tym przypadku było inaczej. Dla 24-latka z Leszna nadmiar alkoholu ozna-

cza poważne kłopoty, które zakończą się pobytem w więzieniu.

Były duża prędkość i  niebezpieczne manewry. Później wpadły mandaty i  punkty karne. Oto fi nał harców samochodami bmw 

w  gminie Bojanowo. Swoje dołożyli mieszkańcy powiatu leszczyńskiego i jeden kierowca z okolic Szczecina.

Wszystko przez przejazd po Osiecznej. 
24-latek około godziny 1 w nocy pro-
wadził pojazd, lecz najpewniej tak nie-
zdarnie, że ktoś to zauważył i - pełen 
podejrzeń co do stanu trzeźwości kie-
rowcy - postanowił zaalarmować dy-
żurnego policji. Ford skierował się ku 
Krzywiniowi, dlatego dyżurny w tam-
ten właśnie rejon wysłał dzielnicowych. 
Ci chcieli zatrzymać kierowcę do kon-
troli w miejscowości Kąty. Chcieli, ale 
zatrzymanie nie wyszło, mimo wysyła-
nia przez radiowóz sygnałów świetlnych 

i dźwiękowych. Stało się tak, ponieważ 
kierowca ani myślał poddać się kontro-
li. Widząc radiowóz, przyśpieszył, zje-
chał w boczną drogę i wyłączył światła 
w pojeździe. Myślał, że pod osłoną nocy 
zmyli policjantów. Kierowca zatrzymał 
się we wjeździe do jednej z posesji, pró-
bując uniknąć odpowiedzialności. Chciał 
przechytrzyć mundurowych i poczekać 
aż - jego zdaniem - będzie bezpiecznie. 
Policjanci nie dali się podejść i podje-
chali do rozpoznanego samochodu, by 
przeprowadzić kontrolę.

- Na fotelu kierowcy siedział 24-let-
ni leszczynianin. W samochodzie była 
też kobieta. Badanie na trzeźwość wy-
kazało, że mężczyzna miał w wydycha-
nym powietrzu promil alkoholu - mówi 
Monika Żymełka, ofi cer prasowa KMP 
w Lesznie. - Leszczynianin przyznał, 
że był cały dzień na rybach i że popi-
jał piwo.
Ale jeszcze ciekawiej było później. 

Mundurowi sprawdzili kierowcę i ten 
w ogóle nie fi gurował w ewidencji jako 
posiadacz prawa jazdy. Dodatkowo był 

poszukiwany do odbycia kary więzie-
nia za jakąś kradzież, której miał się do-
puścić w przeszłości. Wobec tego lista 
przewinień, za które zostanie ukarany, 
wydłużyła mu się o kolejne pozycje: jaz-
dę pod wpływem alkoholu, niezatrzyma-
nie się do kontroli drogowej, a także za 
kierowanie samochodem bez uprawnień. 
I oto krótko po opuszczeniu łowiska trafi ł 
na dołek z perspektywą wakacji za wię-
ziennym murem nawet do 5 lat.

TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA

Zabawy, które powinny odbywać się na 
torze wyścigowym, zostały przerwane 
przez policjantów. Wcześniej trzech męż-
czyzn w wieku od 20 do 21 lat urządzi-
ło sobie zawody na drodze łączącej dwa 
ronda w okolicach Gołaszyna w gminie 
Bojanowo. Rozpędzali pojazdy do du-
żych prędkości, driftowali oraz testowali 
inne techniki jazdy. Wszystko odbywa-
ło się na drodze publicznej, co zagrażało 
bezpieczeństwu innych użytkowników 
ruchu. Skończyło się na wspomnianej 
interwencji policji i mandatach po 500 

złotych oraz 6 punktów karnych dla każ-
dego z nich.
"Wyścigi", chociaż tym razem w tere-

nie zabudowanym, urządził sobie 21-la-
tek z gminy Osieczna. Mężczyzna rów-
nież kierował bmw. W Alei Konstytucji 3 
Maja w Lesznie pędził prawie 130 km/h. 
Za to na przebiegającej przez Rydzynę 
ulicy Wolności 20-latek jechał prawie 
"stówą" swoim volkswagenem. Na tej 
ulicy, ze względu na spory ruch pieszych, 
można jechać 40 km/h. Panowie mają za-
trzymane prawo jazdy.

Nie tylko młodzi się zapomnieli. 
W Lesznie 44-letni mężczyzna w Alejach 
Konstytucji 3 Maja spod świateł ruszył 
samochodem niczym kamień wystrzelo-
ny z procy. Na "siedemdziesiątce" zbli-
żył się prawie do 170 km/h. Ten wyczyn 
od strony Ronda Antoniny odnotowali 
policjanci z radarem. Kierowca przekro-
czył dozwoloną prędkość o 100 km/h.
- Prosił, aby nie zatrzymywać mu pra-

wa jazdy, gdyż jest zawodowym kierowcą 
ciężarówek i jedynym żywicielem rodzi-
ny - mówi Monika Żymełka, ofi cer pra-
sowa KMP w Lesznie.

Taryfy ulgowej nie było też wo-
bec 40-letniego motocyklisty z gminy 
Choszczno w województwie zachodnio-
pomorskim. Ten na ulicy Leszczyńskiej 
w Lipnie wyprzedzał z prędkością 107 
km/h. Mężczyzna ma zatrzymane prawo 
jazdy, a należy zaznaczyć, że dokument 
miał wydany na 16 kategorii. O tym, co 
dalej z uprawnieniami i karą dla kierow-
cy, zadecyduje sąd.

TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA

Żadne przestępstwo nie jest dobre, ale chyba jeszcze gorzej, 

kiedy nie wiadomo, dlaczego zostało popełnione. Przykładem 

przypadek 45-letniej mieszkanki gminy Osieczna.

W zalewie złych informacji są i dobre - za taką zdecydowanie 

można uznać historię zgubionego portfela, którą odnotowano 

we wschodniej części powiatu leszczyńskiego.

Z pewnego sklepu położonego w cen-
trum Leszna zniknęły 23 komplety po-
ścieli i kilkanaście ręczników. O sprawie 
dowiedziała się policja, która ustaliła 
osobę stojącą za przestępstwem doko-
nanym "na raty" - w ciągu jednego ty-
godnia, ale aż trzy razy.
- Podejrzaną jest 45-letnia mieszkan-

ka gminy Osieczna, która została za-
trzymana w swoim domu. Tam też zna-
leźliśmy całe skradzione mienie - mówi 

Monika Żymełka, ofi cer prasowa KMP 
w Lesznie.
Kobiecie postawiono trzy zarzuty kra-

dzieży. Wartość skradzionych artykułów 
oszacowano na 3000 złotych, jednak po-
dejrzana zupełnie nie potrafi ła wyjaśnić, 
po co to zrobiła. Skradzione mienie wró-
ciło do sklepu, ale kobieta będzie miała 
kłopoty. Bez względu na motywację gro-
zi jej kara do 5 lat pozbawienia wolności.

TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA

Pewnego czerwcowego poranka miesz-
kaniec gminy Krzemieniewo położył 
portfel na dachu samochodu. Być może 
z roztargnienia albo z innego powodu nie 
zabrał go stamtąd, lecz wsiadł do auta 
i odjechał. Od tamtej pory portfel przez 
jakiś czas żył własnym życiem. Pewnie 
się przesunął, może podskoczył na ja-
kimś wyboju, po czym odfrunął z dachu 
napędzany siłą wiatru. I pewnie skoń-
czyłby w krzakach zupełnie pusty, gdyby 
nie właściwy człowiek o właściwej porze 
i we właściwym miejscu. W środku bo-
wiem znajdowały się karty, dokumenty 
oraz 1500 złotych w gotówce.

- Przywiózł go do naszej komendy miesz-
kaniec gminy Krzemieniewo. Znalazł go 
na trasie między Pawłowicami a Nową 
Wsią - mówi Monika Żymełka, ofi cer 
prasowa KMP w Lesznie.
Mundurowi ustalili personalia właści-

ciela portfela. Mężczyzna potwierdził, 
że rzeczywiście musiał pozostawić go 
na dachu auta. Na szczęście dla niego, 
wszystko dobrze się skończyło. Znalazcy 
należą się gratulacje!

TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA
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Wygoda miejskiego życia w Gostyniu
Przedsiębiorstwo Budowlane Ambit staję się specjalistą od nieoczywistych połączeń i wyjątkowych kompozycji. Obecnie har-

monijnie splata przeszłość z nowoczesnością przy ulicy Skarbowej w Lesznie, a już wkrótce przystąpi do kolejnej realizacji - tym 

razem w centrum urokliwego Gostynia adaptując na cele mieszkaniowe dawną fabrykę mebli.

Działki przy ulicy księdza Olejniczaka 
to miejsce magiczne, nasączone godną 
uwagi historią. Pierwotnie mieścił się 
tutaj ceniony browar. Na początku XX 
wieku nabył go Wincenty Dabiński, czło-
wiek, który nawarzył sobie piwa w re-
lacjach z prusakami. Dabiński pracował 
w pruskim sądownictwie i na znak pro-
testu przeciw prześladowaniu Polaków 
zrezygnował z funkcji. Zakupił budynek 
piwowarów nie przejmując się gorzkimi 
uwagami zaborcy. W 1919 r. został mia-
nowany pierwszym polskim starostą po-
wiatu gostyńskiego. Wówczas budynek 
zmienił właściciela nie zmieniając za-
sadniczo działalności. 
W czasie drugiej wojny światowej oku-

pant zorganizował tutaj fabrykę skrzyń 
do amunicji. Produkowano w niej tak-
że lornetki i wysokiej klasy przyrządy 
optyczne. W latach 80-tych ubiegłego 
wieku obiekt trafi ł w ręce Swarzędzkiej 
Fabryki Mebli, która ulokowała tutaj 

jeden ze swoich zakładów produkcyj-
nych. Warto dodać, że Gostyń posia-
da tradycje meblarskie. W czasie kiedy 
Dabiński rozlewał do butelek piwo, fachu 
stolarskiego uczył się Jan Grzymisławski 
i wkrótce otwarł fabrykę mebli. 
Kilka lat po zakończeniu II wojny świa-

towej zakład upaństwowiono i włą-
czono w skład Gostyńskich Zakładów 
Przemysłu Terenowego, natomiast miej-
scowi rozwijali skrót na swój spo-
sób: Grzymisławskim Zabrało Państwo 
Tartak. Budynek przy Olejniczaka naj-
częściej kojarzony jest właśnie z dzia-
łalnością meblarską. 
Wyroby produkowane według swa-

rzędzkich wzorców powstawały 
w Gostyniu przez wiele lat. W tym okre-
sie w budynku zawiązało się wiele przy-
jaźni pomiędzy pracownikami, mniej 
i bardziej trwałych. Zachowane fotogra-
fi e przedstawiające pracowników w słu-
chawkach ochronnych dowodzą o emisji 

hałasu. Głośno było także w ostatnich 
latach działalności zakładu. Pracodawca 
miał kłopoty fi nansowe i nie był wsta-
nie na bieżąco płacić za wykonane za-
dania. Pracownicy zaczęli protestować. 
Niewielkie strajki odbyły się w miejscu, 
które sto lat wcześniej, na znak protestu, 
zakupił Dabiński. W ostatnim czasie bu-
dynek nie był wykorzystywany. 
Teraz to unikatowe miejsce przejdzie 

metamorfozę...
Kamienica Gostyń będzie czymś wię-

cej, niż tylko mieszkaniami. To obiekt 
z charakterem, który w pełni zintegruje 
się z otoczeniem. Na trzech górnych kon-
dygnacjach (w tym poddaszu) znajdzie 
się 17 mieszkań o powierzchniach od 23 
do ponad 66 metrów kwadratowych. Dla 
części z nich dostępna będzie winda, a 5 
lokali zostanie wyposażonych w balkony. 

Wszystkie mieszkania oddane zostaną do 
użytku w stanie deweloperskim. 
Nieocenione poczucie komfortu mło-

dym rodzicom zapewni przedszkole, któ-
re znajdzie się na przestrzeni 360 metrów 
kwadratowych na parterze. 
Planowane zakończenie inwestycji ma na-

stąpić w lipcu 2021 r., a sprzedaż miesz-
kań prowadzić będzie Spółka Moderne, 
która ma siedzibę w Lesznie, przy ulicy 
Kąkolewskiej 21. 
Nie można zapomnieć o jeszcze jed-

nej wartości dodanej – tego typu obiek-
ty pełnią bardzo ważną rolę miastotwór-
czą. Przemieniają zdegradowany obiekt 
w miejsce idealne do życia. Są obietnicą 
spełnionych oczekiwań. W takim budyn-
ku każdy poranek będzie przyjemnością 
rozbudzającą apetyt do życia. 
Gdzie będzie Ci lepiej?

(4
1/

20
20

)
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Podejrzany o kradzież staranował radiowóz
Mężczyzna, który ukradł dwa samochody w podleszczyńskich Wilkowicach, został zatrzymany w Kotlinie Jeleniogórskiej. 

To mieszkaniec powiatu górowskiego.

W maju z Wilkowic zniknęło renault 
clio. Samochód zaparkowany był na pry-
watnej posesji, a we wnętrzu auta mia-
ły znajdować się kluczyki do stacyjki. 
Policjanci z Leszna w krótkim czasie wy-
typowali sprawcę kradzieży i rozpoczę-
li jego poszukiwania. Trzy tygodnie po 
pierwszej kradzieży w Wilkowicach zno-
wu doszło do podobnego przestępstwa. 
Schemat działania przestępcy lub prze-
stępców był taki sam - z posesji odje-
chał samochód, w którym pozostawio-
no kluczyki. Tym razem nie była to mała 
osobówka, lecz mercedes sprinter typu 
camper w tak zwanym wojskowym ma-
lowaniu. Właściciele skradzionego po-
jazdu wartego 65.000 złotych postano-
wili zadziałać samodzielnie, ufając, że 
siła mediów społecznościowych po-
zwoli odzyskać ich własność. Wstawili 
zdjęcia i apel o pomoc, co skutkowało 

dużym odzewem ze strony internau-
tów. Tymczasem policjanci nie ustawali 
w wysiłkach, aby doprowadzić do zatrzy-
mania złodzieja lub złodziei działających 
w Wilkowicach. Ustalenia zawiodły ich 
do Jeleniej Góry na południowym-za-
chodzie Dolnego Śląska. Tam policjan-
ci z Leszna podjęli wspólne działania ze 
swoimi kolegami z tamtejszej komendy.
- Skradziony w Wilkowicach mercedes 

sprinter został namierzony na jednym 
z parkingów w Jeleniej Górze - mówi 
Monika Żymełka, ofi cer prasowa KMP 
w Lesznie.
Mundurowi próbowali podejść do sa-

mochodu, zakładając próbę wylegity-
mowania kierowcy, jeśli tylko będzie 
on w środku. W pojeździe rzeczywiście 
siedział mężczyzna, który w lot pojął, co 
go czeka. Wykonał dość nerwowe kro-
ki - ruszył samochodem i staranował policyjny radiowóz. Daleko nie odjechał, 

gdyż po kilku chwilach próbę ucieczki 
zakończył na betonowej latarni, rozbija-
jąc przód pojazdu. Mężczyzna nie chciał 
się poddać bez walki. Podczas próby za-
trzymania odepchnął i kopnął jednego 
z policjantów, czym doliczył sobie ko-
lejne punkty z pewnością będące w przy-
szłości przedmiotem rozważań Temidy.
- Zatrzymany mężczyzna to 45-let-
ni mieszkaniec powiatu górowskiego. 
To ten sam człowiek, który był poszuki-
wany do sprawy kradzieży renault clio 
w Wilkowicach. Został przewieziony do 
leszczyńskiej komendy, gdzie postawiono 
mu zarzuty kradzieży dwóch samocho-
dów oraz wymuszenia wobec policjanta 

przemocą próby odstąpienia od zatrzy-
mania. Poza tym okazało się, że podej-
rzany miał sądowy zakaz kierowania 
pojazdami mechanicznymi - dodaje M. 
Żymełka.
Na wniosek leszczyńskiej prokuratury 

sąd przychylił się do zastosowania wo-
bec podejrzanego 45-latka tymczasowe-
go aresztowania na razie na okres trzech 
miesięcy.
Dzięki pracy policjantów odzyskano 

mercedesa sprintera o wartości 65.000 
złotych. Policjanci znaleźli też skradzio-
ne renault clio.

TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA
ZDJĘCIA: KMP W LESZNIE

W środę 17 czerwca przed stadionem im. 
Alfreda Smoczyka w Lesznie wylądo-
wał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego. Maszyna przyleciała do 
Leszna z Ostrowa Wielkopolskiego. 
Ratownicy mieli za zadanie udzielić 
pomocy 60-letniemu mężczyźnie. LPR 

zostało wysłane do Leszna, ponieważ 
w tym czasie wszystkie karetki w mie-
ście i powiecie obsługiwały inne zgłosze-
nia. Miejsce lądowania śmigłowca za-
bezpieczali strażacy.

TEKST I ZDJĘCIE: Ł. DOMAGAŁA



17# Z POLICJI I STRAŻY POŻARNEJ

Z impetem wjechał pod renault
Kierujący seatem 19-latek na leszczyńskim Zatorzu rozpędził auto i spowodował kolizję. Mało brakowało, a wbiłby się pojaz-

dem w ścianę domu.

Nic nie wskazywało, że w spokojnej 
części miasta na bocznej, osiedlowej 
drodze może dojść do takiego zdarze-
nia. Trudno powiedzieć, z jaką pręd-
kością poruszał się 19-letni kierowca 
samochodu, ale patrząc na efekty zda-
rzenia, musiała być to jazda dynamicz-
na. Kierowany przez niego seat wpadł 
na posesję i uderzył w zaparkowanego 
przed domem renault scenic. Właściwie 
precyzyjniej byłoby powiedzieć, że sa-
mochód sprawcy zdarzenia wjechał pod 
renault i wyniósł go ponad własną ma-
skę. Następstwem kolizji było nie tyl-
ko zniszczenie obu pojazdów, ale też 
skrzynki z instalacją gazową. Doszło do 
jej rozszczelnienia. W seacie został za-
kleszczony kierowca..
- Przy pomocy narzędzi hydraulicznych 

wykonaliśmy dostęp do poszkodowane-
go, a ratownicy Zespołu Ratownictwa 
Medycznego udzielili mu pomocy. 
Następnie został on przewieziony na 
badania do szpitala - informuje Rafał 
Wypych, ofi cer prasowy Komendy 
Miejskiej PSP w Lesznie.
Strażacy pod pojazdami ułożyli podusz-

kę z piany, a w uszkodzonych autach roz-
łączyli akumulatory i zakręcili zawór 
w samochodowej butli z gazem LPG. 
Pogotowie gazowe odcięło dopływ gazu 
sieciowego do budynku. Potwierdzono, 
że w domu nie doszło do wycieku z in-
stalacji. Strażacy pomogli załadować 
uszkodzonego seata na lawetę.
Postępowanie wyjaśniające dotyczące 

zdarzenia prowadzi leszczyńska policja.
- Kierowca wprawdzie doprowadził do 

niego, ale był też jedyną ofi arą - przypo-
mina w rozmowie z "Leszczyniakiem" 
Daria Żmuda z leszczyńskiej policji.
Ten wątek może stać się przedmiotem 

oceny sądu przy założeniu, że zostanie 
skierowany do niego odpowiedni wnio-
sek o ukaranie sprawcy wykroczenia. 
Jest jeszcze drugie, poważniejsze oblicze 
zdarzenia na Zatorzu. Mundurowi przy-
glądają się sprawie pod kątem złama-
nia przepisów Kodeksu karnego. W grę 
mógłby wchodzić zarzut narażenia lu-
dzi na bezpośrednie niebezpieczeństwo 
utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na 
zdrowiu. W tym przypadku grozi kara do 
3 lat pozbawienia wolności.

TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA

ZDJĘCIA: KM PSP W LESZNIE
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- Poprzez uwiecznienie wspomnień, 
pragniemy uwydatnić pozytywny obraz 
namacalnego miasta tętniącego życiem, 
by obudzić w młodszym pokoleniu sza-
cunek do przeszłości.
To słowa Beaty Grzegorzewskiej, 

jednej z liderek grupy nieformalnej 
„Niewidzialne Twarze Leszna” i inicja-
torek projektu o tej samej nazwie. Jego 
celem jest pielęgnowanie lokalnej hi-
storii i nawiązanie relacji pomiędzy 
przedstawicielami młodego pokolenia 
a seniorami.
- Doceniając ludzi tworzących między-

wojenne czy powojenne Leszno i tych, 
którzy mieli ogromny wpływ na wygląd 
i charakter dzisiejszego Starego Miasta, 
zamierzamy stworzyć fi lm, który obudzi 
wiarę w Starówkę, a także będzie ma-
teriałem promocyjnym dla miasta oraz 
edukacyjnym dla młodszych pokoleń. 
Oczywiście do współpracy przy jego two-
rzeniu zapraszamy wszystkich zaintere-
sowanych – informuje Zofi a Skrzypczak-
Czekajło, jedna z założycielek grupy.

Beata i Zofi a proszą o kontakt osoby, 
które w swej pamięci, w albumach foto-
grafi cznych, a może na strychu, w piwni-
cy czy na podwórkach mają „coś”, co nie 
ujrzało jeszcze światła dziennego, a co 
na społeczną atencję zasługuje. Planują 
szereg rozmów z seniorami, którzy – jak 
mówią – są najważniejszymi aktorami 
przeszłości i jednocześnie narratorami 
naszej teraźniejszości.
- I właśnie to połączenie przeszłości z te-

raźniejszością zamierzamy zaprezento-
wać we wspomnianym fi lmie - mówi 
Katarzyna Skrzypczak, członkini gru-
py nieformalnej. - Niemniej liczymy na 
to, że usłyszymy mnóstwo historii, któ-
rych nie jesteśmy w stanie uwiecznić 
w jednym fi lmie. Chcemy, aby powstał 
cały cykl interesujących opowieści, a ży-
cie samo wskaże nam kierunek i hasła 
przewodnie kolejnych działań. Projekt 
jest dla nas o tyle ciekawy, że nie jeste-
śmy w stanie przewidzieć, czym podzie-
lą się z nami mieszkańcy. Dużą nadzie-
ję pokładamy w osobach, które kiedyś, 
przy okazji, zasłyszały ciekawe histo-
rie, skontaktują się z nami i zaproszą do 

nagrania wspomnień rodziców lub dziad-
ków. Na zgłoszenia czekamy do 15 lipca 
(niewidzialnetwarzeleszna@gmail.com; 
601 673 944).
Inicjatorki przy realizacji przedsięwzię-

cia współpracują z Fundacją Sztuka. 

Premiera fi lmu planowana jest na począ-
tek września. Obraz ma zostać zaprezen-
towany m.in. w leszczyńskich szkołach.

TEKST: MD

ZDJĘCIE: TOMMY MEDIA

# GODNE UWAGI

REKLAMA

Dostrzec niewidzialne

Od lewej: Katarzyna Skrzypczak, Beata Grzegorzewska, Zofi a 
Skrzypczak-Czekajło.



19# INWESTYCJE

W kierunku niezależności energetycznej
Na terenie oczyszczalni ścieków w Henrykowie wdrożono instalację pilotażową do badania procesu fermentacji w skali laboratoryj-

nej. Działanie uzyskało dofi nansowanie w ramach Projektu BEST fi nansowanego z programu Interreg Regionu Morza Bałtyckiego 

na lata 2014-2020. Inwestycja warta około 170 tysięcy złotych netto ma przybliżyć Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 

i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie do zwiększenia efektywności pracy oczyszczalni, a co za tym idzie uniezależnienia się energe-

tycznego oczyszczalni oraz wyboru docelowego kierunku zagospodarowania osadów ściekowych.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodocią-
gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie 
jest operatorem systemu wodno-kanali-
zacyjnego na terenie aglomeracji Lesz-
no (Miasto Leszno, Gmina Święciecho-
wa, Gmina Lipno). Ścieki z tego terenu 
przesyłane są do oczyszczalni ścieków 
w Henrykowie. Od 2015 roku Zarząd 
Spółki sukcesywnie pracuje nad reali-
zacją w Henrykowie tzw. III i IV etapu 
(zmierzającego do uniezależnienia się 
energetycznego oczyszczalni oraz wy-
boru docelowego kierunku zagospoda-
rowania osadów ściekowych), a  zamie-
rzenia inwestycyjne Spółki na najbliższe 
lata obejmują między innymi rozbudowę 
oczyszczalni o obiekty i instalacje umoż-
liwiające bardziej efektywną fermenta-
cję osadów oraz wykorzystanie energe-
tyczne biogazu.
- Bardzo ważnym czynnikiem mającym 

wpływ na efektywność pracy oczyszczal-
ni i determinującym docelowe koszty eks-
ploatacyjne jest wydajność i stabilność 
procesu fermentacji, których pochodnymi 
są stopień ustabilizowania osadów oraz 

ilość pozyskiwanego biogazu. Dziś bo-
wiem oczyszczalnia jest w stu procentach 
uzależniona energetycznie od dostaw-
ców zewnętrznych, ale poprzez rozbu-
dowę między innymi o zamknięte komory 
fermentacyjne i jednostkę kogeneracyj-
ną, wreszcie istnieje ogromna szansa na 
częściowe energetyczne uniezależnienie 
się. Możemy produkować własną ener-
gię elektryczną i cieplną – podkreślają 
przedstawiciele MPWiK. - Liczne do-
świadczenia krajowe i zagraniczne po-
twierdzają możliwość zwiększenia pro-
dukcji biogazu poprzez prowadzenie 

procesu wspólnej fermentacji osadów 
ściekowych oraz wyselekcjonowanych 
biodegradowalnych odpadów pocho-
dzących od zewnętrznych dostawców. 
Niewłaściwe prowadzenie gospodarki 
ściekowej i odpadowej przez te podmio-
ty stanowi potencjalne poważne obcią-
żenie dla oczyszczalni i zagrażać może 
stabilności procesów oczyszczania.

Z kolei przy właściwie prowadzonych 
procesach podczyszczania na terenie za-
kładów, wytwarzane tam odpady mogą 
być źródłem cennych substratów umoż-
liwiających zwiększenie produkcji bio-
gazu przez oczyszczalnię. MPWiK 
w Lesznie zauważa istniejący potencjał 
wspomnianych odpadów w naszym re-
gionie i w tym kierunku są prowadzo-
ne badania.

Zakłady i instalacje przemysłowe dzia-
łające na obszarze zlewni mogą wy-
twarzać również ścieki lub odpady ne-
gatywnie oddziaływające na procesy 
biologicznego oczyszczania i fermen-
tacji (metale ciężkie, pestycydy itp.). 
Dlatego bardzo istotne jest, aby zabez-
pieczać oczyszczalnię przed dopływem 
ścieków z takich źródeł.

- W związku z powyższym MPWiK 
w Lesznie uznała za pożądane prze-
prowadzenie wyprzedzających działań 
w ramach Projektu BEST fi nansowane-
go z programu Interreg Regionu Morza 
Bałtyckiego na lata 2014-2020, mają-
cych na celu z jednej strony określenie 
potencjalnego wzrostu produkcji biogazu 
w przypadku odpowiedniego korzystania 
z zasobów ścieków i odpadów przemysło-
wych, z drugiej strony zidentyfi kowanie 
ewentualnych zagrożeń dla procesu ze 

strony ścieków zawierających substancje 
inhibitujące procesy biologiczne – infor-
muje Kierownik Oczyszczalni Ścieków 
Pan Paweł Wrzesiński.

W efekcie w Henrykowie pojawiła 
się instalacja pilotażowa do badania 
procesu fermentacji w skali laborato-
ryjnej. Zawiera m.in.: dwa reaktory 
beztlenowe o pojemności roboczej 15 
litrów każdy z instalacją utrzymującą 
automatycznie stałą temperaturę w re-
aktorze, dwa mieszadła mechaniczne 
z regulowanym napędem, instalację 
do usuwania osadu przefermentowa-
nego, dwa elektroniczne mierniki ilo-
ści wytwarzanego biogazu z możliwoś-
cią przesyłu danych do komputera czy 
analizator gazowy (biogazu). Wartość 
inwestycji wyniosła około 170 tysięcy 
złotych netto. Obecność takiej insta-
lacji pozwoli na optymalizację proce-
su fermentacji poprzez badania jego 
odporności na zakłócenia. Inwesty-
cja powinna mieć pozytywny wpływ 
na gospodarkę ściekami i ich jakość, 
a docelowo także (za sprawą planowa-
nej w przyszłości rozbudowy oczysz-
czalni o moduł fermentacji metano-
wej wraz z odzyskiem biogazu) na 
poprawę efektywności energetycznej 
oczyszczalni.

(4
2/
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Monika i pies Radziu

Radek w Fundacji Zwierzęce SOS 
(działającej w Lesznie i regionie) miał 
status „nieadopcyjny”, ponieważ był 
psem, który nie dawał się dotknąć. Na 
każdą próbę zbliżenia się do niego re-
agował histerią. Mimo, że zaczęły po-
jawiać się postępy w jego zachowaniu, 
liczne lęki i ograniczenia nie pozostawia-
ły wątpliwości, jak bardzo musiał zostać 
skrzywdzony. Przez 4 lata jego pobytu 
w fundacji nie było o niego ani jednego 
zapytania. Gdy zdawało się, że jego los 
jest przesądzony, na końcu tunelu poja-
wiło się światło. W marcu 2019 roku post 
opisujący jego historię, chwycił za serce 
Monikę Jaskułę, która była gotowa spro-
stać temu wyzwaniu. 
- Gdy przeczytałam o losach Radka, po-

czułam, że to ja mogę być tą osobą, która 
obdarzy go opieką i miłością. Moja intui-
cja mnie nie zawiodła, wystarczyła jed-
na wizyta w fundacji, jeden spacer, bym 
utwierdziła się w przekonaniu, że to pies 
właśnie dla mnie - wspomina Monika.  
W Radku nigdy nie było agresji, za to 

była ogromna nieufność w stosunku do 
ludzi. Dlatego przekazanie go Monice 
pod opiekę obarczone było pewną oba-
wą o to, jak pies sobie poradzi, czy się 
dostosuje i czy się „otworzy”? Jednak ku 
zdziwieniu wszystkich Radek już dru-
giego dnia zaczął przytulać się do swo-
jej nowej pani, a nawet wskakiwał do jej 
łóżka, gdy ta spała.
 - W swoim życiu miałam wiele psów, 

jednak nigdy nie miałam psa tak grzecz-
nego. Zaskoczyło mnie, jak niewiele pra-
cy musiałam włożyć w to, żeby był po-
słuszny. Interpretuję to w ten sposób, 
że Radek nie chce sprawiać kłopotów 
z wdzięczności za to, że dałam mu dom. 
Na spacerze zawsze przychodzi na moje 
zawołanie. Przy stole nie domaga się 

rzeczy z mojego talerza. Wie, że jego 
miejsce jest na jego kocyku. Nigdy nie 
załatwił się w domu ani nic nie pogryzł 
- opowiada Monika. 
Historia Moniki i Radzia zakończyła 

się szczęśliwie, jednak zdarzają się też 
nietrafi one adopcje. Dlatego w kontrak-
cie adopcyjnym jest zapis, że w przy-
padku jakichkolwiek problemów jest 
możliwość oddania psa z powrotem 
pod opiekę fundacji. Zapis ten ma wy-
eliminować sytuacje, gdy nowi opieku-
nowie, zamiast przyznać się, że nie ra-
dzą sobie ze zwierzęciem, wywożą je 
na przykład do lasu. By uniknąć niepo-
trzebnych rozczarowań oraz by nie nara-
żać pupila na dodatkowy stres, powinni-
śmy zatem jak najlepiej poznać psa przed 
podjęciem decyzji o adopcji. Szczerość 
z naszej strony to podstawa w przepro-
wadzanym przez pracownika fundacji 

wywiadzie, sprawdzającym nasze kom-
petencje, a także określającym nasze po-
trzeby i oczekiwania. 
- Z Radziem dopasowaliśmy się ideal-

nie. Tak jak ja ma dwie strony osobowo-
ści. Jego charakter to idealne wyśrodko-
wanie między umiłowaniem wylegiwania 
się na kanapie, a aktywnym badaniem 
świata podczas spacerów - komentuje 
Monika. 
Warto przeglądać strony schronisk i fun-

dacji w mediach społecznościowych, na 
których znajdziemy szczegółowe opisy 
ich podopiecznych wraz z wieloma zdję-
ciami. Dobrym pomysłem jest również 

zgłoszenie się jako wolontariusz wypro-
wadzający psy na spacer. Dzięki temu 
można sprawdzić, czy między którymś 
z nich a nami wytworzy się szczegól-
na więź.

Anita i kotka Emi

To była miłość od pierwszego wejrze-
nia - wspomina Anita Goławska, a na 
jej twarzy automatycznie maluje się 
szczęście. 
Kotkę Emi pierwszy raz zobaczyła na 

zdjęciu w ogłoszeniu wystawionym 
na portalu Facebook przez Fundację 
Zwierzęce SOS. Fotografi a nie przed-
stawiała jednak małego, słodkiego kotka, 
lecz kilkumiesięczne, wychudzone, od-
wodnione zwierzę z kocim katarem i ro-
bakami oraz oczami zaklejonymi ropą. 
Kotka była tak brudna, że nie było nawet 
widać, że jest długowłosa. Początkowo 
w fundacji nawet nie nadali jej imienia, 
ponieważ nie byli pewni, czy przeżyje. 
Zwierzę w takim stanie zostało znalezio-
ne na parkingu między samochodami. 
Gdy Anita odpowiedziała na ogłosze-
nie, okazało się, że Emi ma już wstępnie 
wybrany nowy dom. Jednak potencjal-
na właścicielka chciała, by była kotem 
wychodzącym, co w jej przypadku nie 
wchodziło w grę, gdyż ze względu na 
stan wymagała stałego nadzoru. Miała 
złamaną łapę w pechowym miejscu, dla-
tego przez kilka tygodni konieczny był 
areszt klatkowy.
 - Dla mnie nie miało znaczenia w ja-

kim wieku, o jakim umaszczeniu i jakiej 

REKLAMA

Miłość gotowa do adopcji
Być może historie, które za chwilę przeczytacie, pozwolą wam podjąć decyzje, które odmienią nie tylko życie jakiegoś zwierza-

ka, ale również wasze…

Zwierzaki potrafi ą bardzo się zmienić, gdy trafi ą do właściwej osoby.

Radziu już drugiego dnia czuł się 
jak u siebie w domu.
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płci będzie zwierzę, które przygar-
nę. Zależało mi tylko na tym, by był to 
kot niewychodzący, gdyż wraz z mężem 
mieszkamy w bloku na piętrze. W funda-
cji zapytano mnie, czy chcę zabrać kotkę 
od razu, czy wolę poczekać do końca le-
czenia. Zdecydowałam, że zabiorę ją od 
razu, gdyż chciałam, żeby była już jak 
najszybciej z nami, byśmy mogli się nią 
zaopiekować. Co drugi dzień jeździliśmy 
z nią do weterynarza na zastrzyki. W tym 

miejscu warto wspomnieć, że to fundacja 
pokrywała koszty leczenia - mówi Anita.
Anita wychowywała się domu, w któ-

rym zawsze było dużo zwierząt: psy, po-
dwórkowe koty, świnki morskie, chomi-
ki, rybki, królik. Zwierzęta były dla niej 
ważną częścią życia, dlatego gdy tylko 
warunki pozwoliły na to, by mogła stwo-
rzyć dom dla potrzebującego zwierzę-
cia, nie wahała się. Ani przez chwilę nie 
przeszło jej przez myśl, żeby kupować 

zwierzaka, skoro tak wiele z nich nie ma 
domu. Od adopcji minęły już ponad dwa 
lata i choć zdarzają się trudności, Anita 
nie żałuje podjętej decyzji. 
- Okazało się, że mój mąż po tym, jak 

wzięliśmy do nas Emi, zaczął mieć prob-
lemy z oddychaniem. Wystraszyliśmy się, 
że to alergia na sierść kota. Wiedzieliśmy 
jednak, że zrobimy wszystko, by jej nie 
oddać, bo już zdążyliśmy się w niej za-
kochać i do niej przyzwyczaić. Zresztą 

odpowiedzialność za żywą istotę zmobi-
lizowała nas do tego, by nie poddawać 
się zbyt szybko. Zadzwoniłam więc po 
wsparcie do fundacji. Pamiętam, że za-
pytali mnie, czy w tej sytuacji chcę oddać 
kota. Odpowiedziałam, że nie dzwonię 
w tej sprawie, tylko po to, by dowiedzieć 
się, czy są jakieś skuteczne metody le-
czenia tego typu uczuleń. Pracownica 
fundacji uspokoiła nas, mówiąc, że zna 
ludzi, którzy mimo swojej alergii nie mu-
sieli rezygnować z posiadania zwierzę-
cia, gdyż można to skutecznie leczyć - 
wspomina Anita.
Cztery miesiące temu na świecie poja-

wił się syn Anity i Adama. Gdy tylko 
podrośnie, planują adopcję kolejnych 
zwierząt z fundacji. Marzą o domu peł-
nym miłości, którego ich zdaniem nie 
mogliby stworzyć bez zwierząt.

Według danych z początku czerwca, 
w Fundacji Zwierzęce SOS przebywało 
13 psów i 8 kotów, a w Schronisku dla 
Bezdomnych Zwierząt w Henrykowie 69 
psów i 19 kotów. W sumie, dzięki za-
angażowaniu pracowników tych dwóch 
podmiotów, w samym 2020 roku do ad-
opcji oddano już przeszło 50 psów i 30 
kotów.

TEKST: MAGDALENA WOŹNA
ZDJĘCIA Z ARCHIWÓW 

PRYWATNYCH

Dzisiaj Emi jest zdrowym, szczęśliwym kotem.

W takim stanie była Emi, gdy została znaleziona.
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Nieszczęśliwy

wypadek

Tak opisano zdarzenie z udziałem chłopca, do którego doszło w Krzywiniu:

U wylotu szosy prowadzącej z Krzywinia do Czerwonejwsi, najechała taksówka 
kierowana przez Gumperta z Leszna 10-letniego Marjana Richtera z Krzywinia, 
łamiąc mu obie nogi powyżej kolan. NIeszczęśliwego chłopca odstawiono do 
szpitala św. Zofj i w Kościanie.

Jak to dawniej

bywało z zebraniami 

partyjnymi

Współczesne relacje różnią się od tych, które zamieszczano w prasie przed 
laty. Oto przykłady z Pawłowic i Rydzyny ze Stronnictwem Narodowym 
w tle:

W sali zamkowej w Pawłowicach odbyło się zgromadzenie, które zagaił pre-
zes pow. p. Misiak z Leszna. Następnie udzielił głosu obecnemu na sali posł. p. 
Witkowskiemu, który wygłosil obszerny referat na temat niebezpieczeństwa 
niemieckiego i kwestji żydowskiej. Nad wywodami gorąco oklaskiwanemi 
przez zebranych, wywiązała się ożywiona dyskusja, w której wszyscy podkre-
ślali swoją solidarność i przywiązanie do idei narodowej. Odśpiewaniem "Roty" 
zakończono to imponujące zebranie. Przedstawicieli obozu narodowego tłu-
my żegnały entuzjastycznie.

***
Zgromadzenie w sali "hotelu Wielkopolskiego" w Rydzynie zagaił prez. pow. 
p. Misiak z Leszna udzielając głosu pos. Witkowskiemu. Interesującego refera-
tu wysłuchali licznie zebrani w skupieniu nagradzając mówcę gorącemi okla-
skami. Po wyczerpującej dyskusji w podniosłym nastroju przewodniczący za-
mknął zebranie.

Matura to jest coś

Przyzwyczailiśmy się, że w dawnej prasie pisano o wszystkim i o wszyst-
kich bez ogródek. Podawano nawet, kto i gdzie przystąpił do egzaminu 
maturalnego. Tak było w lipcu 1933 roku w Lesznie. Może odnajdziecie 
tutaj znajome nazwiska, na przykład dziadków lub pradziadków. Polecam 
również zwrócić uwagę na zapomnianą formę nazwisk z przyrostkiem 
"-ówna", stosowaną w odniesieniu do panien:

W tut. męskiem gimnazjum im. Komenjusza złożyli egzamin dojrzałości pp.: 
Biały Ludwik, Buliński Kazimierz, Dekert Feliks, Dzikowski Bolesław i Mieczysław, 
Kaszyński Leon, Komorowski Edmund, Laskowski Feliks, Machowiak Brunon, 
Maciejewski Zygmunt, Olejnik Antoni, Pade Józef, Poprawski Stanisław, ryba-
cki Witold, staszyk WalerjaN, Walenczak Feliks.
W Państw. Seminarjum Naucz. Żeńskiem zaś pp.: Buszewiczówna Kazimiera, 
Furmankówna Helena, Grześkowiakówna Marja, Guderska Marja, 
Iwanowiczówna Wanda, Janikówna Bożena, Jurżanka Józefa, Kurpiszówna 
Stanisława, Maćkowiakówna Franc., Misiakówna Eleonora, Micharkówna 
Anna, Olejnikówna Gertruda, Pastusiakówna Jadw., Piotrowska Gertruda, 
Rudnicka Halina, Sandecka Janina, Skierówna Marja, Staniszewska Irena, 
Szymankówna Stan., Tomaszewska Leokadja, Urbanówna Stan., Wesołkówna 
Kazim., Wolniewiczówna Joanna, Zaliszówna Wanda, Zandecka Marja, Zielińska 
Marja, zujewska Helena, Żyburzanka Łucja i Żychlewiczówna Stefanja.

Ksiądz zmienia parafi ę

Tym razem doniesienia z życia leszczyńskiego kościoła:

Ks. prefekt Kundegórski idzie na stanowisko proboszcza do Ptaszkowa. 
Na jego miejsce przychodzi ks. prefekt Egger z Poznania.

Poległo zboże

Jak okolice Krzywinia nawałnica nawiedziła:

11 bm. przeszła nad Krzywiniem i okolicą burza, połączona z bardzo gwałtow-
ną ulewą i silną wichurą, która wyrządziła znaczne szkody. M.in. ulice Gostyńska 
i Szkolna zostały zalane, drzewa połamane, a na polach poległo zboże.

Świętokradca

w kościele

O wydarzeniach w świątyni w Górce Duchownej:

Do kościoła w Górce Duchownej, który słynie od wieków niezliczonemi cuda-
mi, wtargnął w dniu 24 bm. nieznany świętokradca i po zamknięciu kościoła 
zaczął plondrować po nim, rozbijając skarbonki i zabierając z nich wszystkie 
pieniądze.
Opryszek zdobył się nawet na tyle odwagi, że rozbił tabernaculum i powy-
rzucał z kielicha komunikanty; złodziej nie miał jednak snać odwagi zabrać 
kielicha.
Śledztwo, które przeprowadza policja, zapewne ujawni świętokradcę.
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Poświęcenie 

i przemówienia

W Lesznie poświęcono sztandar. Tak odnotowano wydarzenie w prasie:

W ub. niedzielę odbyło się poświęcenie sztandaru Zw. Inw. Woj. Rz. P. Koło 
Leszno. Po mszy św. i poświęceniu sztandaru wyruszył długi pochód, w któ-
rym naliczyliśmy 19 sztandarów, przy dźwiękach orkiestry na boisko Sokoła 
na uroczyste posiedzenie. Wygłoszono liczne przemówienia. Po południu od-
była się przy ładnej pogodzie na boisku zabawa ludowa. Udział publiczności 
był nadzwyczaj wielki.

O malwersacjach 

w kasie miejskiej

Główny temat rozmów podczas obrad rady miejskiej w Lesznie:

Ostatnie posiedzenie rady miejskiej pod przewodnictwem p. prezesa 
Nowakowskiego zajmowało się rewizją komisji wojewódzkiej w sprawie mal-
wersacji w kasie miejskiej. Ze względu na toczące się jeszcze śledztwo nie 
można podawać szczegółów. Przy końcu posiedzenia wyraziła rada miejska 
ustępującemu prezesowi p. Nowakowskiemu szczere podziękowanie za ofi ar-
ną pracę przez przeszło 12 lat.

Przejechany robotnik

Do zdarzenia doszło w Gronowie, kiedy jeszcze leżało ono poza Lesznem:

Robotnika Ratajczaka z majątku Gronowo przejechał wóz z warzywem. Koła 
przeszły nieszczęśliwemu przez klatkę piersiową i nogi. W ciężkim stanie prze-
wieziono go do szpitala do Leszna.

Pogoda sprzyja 

rolnikom

O lipcowych zbiorach w 1933 roku:

W naszym powiecie żniwa są w pełnym toku. Jak się dowiadujemy, stan zbo-
ża jest bardzo dobry. Pogoda ustaliła się i sprzyja rolnikom.

OPRACOWANIE: ŁUKASZ DOMAGAŁA

Materiały pochodzą z "Kuriera Poznańskiego" (letnie wydania z 1933 roku). 
W tekstach głównych zachowano oryginalną pisownię.



24 # LUDZIE I ICH PASJE

W poszukiwaniu alternat
Dwóch DJ-ów grających muzykę house pośród trzystu owiec na leszczyńskim lotnisku w sobotni, wiosenny poranek. Brzmi dziwnie i mał

nych granic w poszukiwaniu własnego ja. Mowa o Tomaszu Gnacińskim (Tommy Gustav) i Wojtku Kucharskim (Loui PL), leszczyńskich DJ

muzyczną Taste The Music. To oni w tak niecodziennej scenerii nagrali jedną z muzycznych sesji o nazwie KAWA’ranna, która na tę chwilę

Brak możliwości pracy i występów 
w klubach spowodował, że jedynym 
miejscem do dzielenia się swoją muzycz-
ną pasją został internet i relacje na żywo.
- Wirus paradoksalnie pomógł nam po-

pchnąć realizację pomysłu, który kiełko-
wał w nas od dawna, a na realizację któ-
rego nigdy nie było czasu - mówi Tomek. 
Od 18 kwietnia w każdy sobotni pora-

nek o 10.30 nadają audycję KAWA’ranna 
(nazwa nie jest przypadkowa, ma po-
dobne brzmienie do słowa kwarantan-
na). DJ-e łączą się ze swoimi fanami po-
przez portal społecznościowy Facebook. 
- Podczas audycji prezentujemy nasze 

ulubione utwory, których słuchamy za-
raz po przebudzeniu i które pozytyw-
nie nastrajają nas na resztę dnia. Jest to 
spokojniejsza i lżejsza w odbiorze mu-
zyka od tej, którą graliśmy w klubach. 
Z racji swojego fachu jesteśmy aktywny-
mi uczestnikami mediów społecznościo-
wych. Zauważyliśmy zatem, że internet 
został zalany wieloma wieczornymi wy-
stępami artystów. W kontrze do zaistnia-
łej sytuacji Tomek wpadł na pomysł, by to 
właśnie rano prezentować nasze muzycz-
ne inspiracje. Nasze motto to „Budzić 
muzyką w Internecie” - opisuje Wojtek.
Podczas programów na żywo widzowie 

komentują, pozdrawiają, a także wspo-
minają wspólne imprezy z czasów bez 
obostrzeń. Dzięki tej interakcji założy-
ciele TTM mają ciągły kontakt ze swo-
imi fanami, który jest dla nich bardzo 

istotny. By uatrakcyjnić przekaz, DJ-e 
zaskakują nowymi miejscami, z których 
audycja jest nadawana. 
- Każdy program ma być inny. W ten 

sposób chcemy przyciągać publiczność. 
Zdarza się, że kilka dni przed audycją 
wrzucamy informacje dotyczące kolej-
nego miejsca nagrania, mające pobudzić 
ciekawość odbiorców. Audycję z lotni-
ska zapowiadaliśmy słowami: „W so-
botę kolejna, wyjątkowa KAWA’ranna, 
bo będzie nas 300. Jak to zrobimy? 
Sprawdźcie jutro o 10.30”. Nasi słu-
chacze dziwili się jak to będzie możliwe 
w dobie sanitarnych restrykcji. W sobo-
tę zagadka się rozwiązała. Okazało się, 
że chodziło o 300 owiec na płycie lesz-
czyńskiego lotniska - wspomina Tomek.
Relacja ta zgromadziła najwięcej mobil-

nych odbiorców, a jej zapis jest przez cały 
czas dostępny na Facebook’u Taste The 
Music, tak samo zresztą, jak pozostałe 
odsłony programu. W ciągu trzech mie-
sięcy nadawania audycji DJ-e zawitali 
między innymi do leszczyńskiej kawiar-
ni językowej Cooperativa (wtedy jeszcze 
nieczynnej z powodu pandemii), a także 
Klubu Na Fali w Boszkowie. W piątym 
odcinku swój sprzęt zainstalowali w sa-
mochodzie Renault przerobionym na 
mobilną DJ-kę w oldschool’owym wy-
daniu. Gościem tej audycji był leszczyń-
ski wokalista bluesowy Hubert Szczęsny, 
który na żywo prezentował popularne 
utwory w akustycznej aranżacji.

- Naszymi odbiorcami są ludzie z całej 
Polski, a także z różnych stron świata. 
Pokazując w internecie ciekawe miejsca 
w Lesznie i okolicach, promujemy miasto 
i region, a także lokalne biznesy i arty-
stów. Mamy mnóstwo pomysłów na ko-
lejne miejsca, które stworzą ciekawe tło 
dla naszej muzyki - mówi Wojtek.
Co będzie z audycją, gdy kluby po-

nownie zapełnią się ludźmi, a Wojtek 
i Tomek powrócą do intensywnego try-
bu życia? 
 - Zdajemy sobie sprawę, że będzie to 

nie lada wyzwanie, bo przecież praca 
DJ-a kończy się bladym świtem, a przy-
gotowania do KAWAY’rannej zaczyna-
my już około 9 rano (1,5 godziny zajmuje 
rozłożenie sprzętu). Realizacją zajmuje-
my się sami, choć zdarzają się sytuacje, 
że prosimy o pomoc znajomych. W nada-
waniu relacji z lotniska pomagał nam ko-
lega, który operował dodatkową kamerą, 
aby jeszcze lepiej ukazać wyjątkowość 
miejsca. Za całą resztę, czyli scenariusz 
i montaż, odpowiadamy sami. Zrobimy 
wszystko, by kontynuować nasze przed-
sięwzięcie, ponieważ dobrze czujemy się 
w tej formule, a odbiór słuchaczy jest 
bardzo pozytywny. Zainwestowaliśmy 
w profesjonalny sprzęt do life streamin-
gu (relacji na żywo w internecie), zatem 
chcemy wykorzystać go jak najbardziej 
efektywnie - mówi Wojtek. 
W ich branży stale trzeba wprowadzać 

innowacje, aby nadążać za konkurencją. 

Nie jest to możliwe bez środków fi nan-
sowych, których światowa pandemia po-
zbawiła także sektor muzyczny. Dlatego 
Tomek i Wojtek założyli konto Taste The 
Music na Patronite.pl. Jest to serwis, któ-
ry łączy autorów ciekawych pomysłów 
z osobami, które chcą wesprzeć ich pasję 
nie tylko dobrym słowem, ale i fi nanso-
wo. Autorzy zyskują możliwość rozwoju 
i odwdzięczają się swoim fanom między 
innymi poprzez audycje na żywo czy or-
ganizację ciekawych wydarzeń.
- Nie chcemy na tym zarabiać, pieniądze 

zebrane za pomocą serwisu mają być tyl-
ko środkiem do celu. Tym celem jest cią-
gły rozwój w dziedzinie, która ma moc 
rysowania uśmiechu na twarzy drugiego 
człowieka. Kojąca siła muzyki jest nam 
teraz wszystkim bardzo potrzebna - pod-
sumowuje Tomek.

TEKST: MAGDALENA WOŹNA

ZDJĘCIA: ARCHIWUM

PRYWATNE TTM

Owce z leszczyńskiego lotniska okazały się b

Gościem jednej z audycji był Hubert Szczęsny.
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tywnych scen
ło realnie? Nie dla kogoś, kogo życiową pasją jest przesuwanie muzycz-

J-ach oraz producentach muzycznych, tworzących od 10 lat wytwórnię 

ę ma już ponad 20 tysięcy wyświetleń na Facebooku.

ardzo wdzięczną widownią.

Jeden z odcinków powstał w starej przyczepie kempingowej.
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Spragnieni zieleni
Drzewa są w mieście równie ważne, co budynki. Pozwalają nam korzystać z „usług ekosystemu”, takich jak czyste powietrze, klima-

tyzacja, podnoszenie wilgotności czy wyciszanie ulic. Są naszymi sprzymierzeńcami w walce z katastrofą ekologiczną. Sprawdźmy, 

jak do sytuacji podchodzi leszczyńska młodzież i poznajmy lepiej… drzewa mijane na co dzień. 

Statystyki biją na alarm. Nasza plane-
ta jest, delikatnie mówiąc, w nie naj-
lepszej formie. W każdej sytuacji moż-
na jednak dostrzec światełko w tunelu. 
A w tym przypadku to nie światełko, 
a pochodnia! Młodzi ludzie walczą o po-
prawę środowiska. I wcale nie mam tu-
taj na myśli Grety Thunberg, lecz miesz-
kanki Leszna: Alicję Mejzę i Jagodę 
Jurczyńską. Dziewczyny są zaangażowa-
ne w Młodzieżowy Strajk Klimatyczny 
oraz inne oddolne inicjatywy mające na 
celu poprawę ekologicznej sytuacji.
– Należy uświadamiać społeczeństwo, 
że to od nas i naszego zachowania za-
leży, czy nasza planeta będzie piękna 

dla przyszłych pokoleń. Takie wydarze-
nie jak Młodzieżowy Strajk Klimatyczny 
to okazja, aby problem nagłośnić w me-
diach. Strajk w Lesznie polegał na mani-
festacji, pojawiliśmy się na płycie rynku 
z transparentami. Wygłosiliśmy postu-
laty, a następnie przeszliśmy przez cen-
trum miasta. Podczas wydarzenia można 
było usłyszeć hasła: „Najpierw natura, 
potem matura”, „Edukujcie, nie emituj-
cie”, „Wybierz eko, a nie ego”. Strajk or-
ganizowany jest przez ludzi, którzy prag-
ną zmian i walczą o lepszą przyszłość. 
Zwracamy uwagę na bierność polity-
ków oraz na codzienne przyzwyczajenia 
degradujące ziemię – opowiada Alicja. 

– Czasem wystarczy zmienić swoje na-
wyki. dla przykładu nie może być tak, 
że niedopałki lądują w doniczkach 
z kwiatami...
W tym momencie warto na moment 

zatrzymać się właśnie przy doniczkach. 
Czy pomyśleliście kiedyś o ich adopcji? 
Takie rozwiązanie zastosowano na war-
szawskiej Pradze. Mieszkańcy obsadzają 
krzewami opuszczone miejskie donice. 
Co jeszcze możemy zrobić dla popra-

wy sytuacji? Gasić światło gdy z niego 
nie korzystamy, oszczędnie podchodzić 
do zużycia wody, korzystać z ekobagów, 
czyli materiałowych woreczków zamiast 
foliówek na warzywa i owoce (można 
je kupić lub wykonać samemu ze sta-
rych fi ranek). Z dobrych wzorców war-
to korzystać.
 – Musimy szanować dobro publicz-
ne. Warto edukować w tym kierun-
ku dzieci w szkołach. Stanowi to jeden 
z postulatów Młodzieżowego Strajku 
Klimatycznego. Jednak nie tędy droga, 
aby był to kolejny przedmiot na długiej 
liście. Istota polega na tym, aby odbywa-
ło się to w formie warsztatów, interesu-
jących i dających namacalne możliwo-
ści działania – mówi Jagoda. 
W ostatnim czasie często wspomina się 

o „zasadzie 7R” (skrót od nazw czyn-
ności w języku angielskim; należy do 
nich choćby powtórne używanie czy 
odnawianie). 
– Spójrzmy na postawę naszych dziad-

ków bądź rodziców, którzy produkowali 
zdecydowanie mniej odpadów. A prze-
cież nam nie brakuje pomysłowości. 
Zamiast wyrzucać przedmioty, nadaj-
my im nowe życie, walcząc w ten spo-
sób z „niedasizmem”. Zwracajmy także 
uwagę na miejską roślinność. Na Boże 
Narodzenie możemy wynająć choinkę, 
wcale nie ma potrzeby zakupu, aby po 
kilku dniach radości zostawić drzewko 
pod osiedlowym śmietnikiem. Tego typu 
rozwiązania też są w świecie praktyko-
wane – zwracają uwagę dziewczyny.
Trudno nie przyznać im racji. A przykła-

dy znajdziemy na własnym podwórku. 
Wiele garaży w centrum miasta powsta-
ło z materiałów rozbiórkowych, które za-
miast trafi ć na wysypisko, zyskały nowe 
funkcje. Swego czasu sprzęt RTV i AGD 
nie był tak często wymieniany, co napra-
wiany. Podobnie przedstawia się sytuacja 
z ilością drzew w mieście. Na starych fo-
tografi ach z sentymentem obserwujemy 
miejskie ulice przykryte baldachimem 

zielonych gałęzi. A należy pamiętać, że 
chroniąc rośliny, chronimy życie. To one 
zapewniają żywność. Wykorzystujemy 
je także do produkcji leków czy kosme-
tyków. Dodatkowo kontakt z naturą re-
generuje nasz mózg i zwiększa jego wy-
dajność. Pewnie dlatego leśne spacery 
w Finlandii przepisuje się na receptę. 
Warto pamiętać, że często nie zauważa-

my drzew wtedy, kiedy są. Szybko na-
tomiast zauważamy, kiedy ich brakuje.

Leszno posiada walory nie tylko histo-
ryczne, ale i przyrodnicze.
Od grudnia 1956 r. Dąb Bolek zażywa 

sławy jako pierwszy w mieście pomnik 
przyrody.
W 1998 r. do nobilitującego grona zie-

lonych pomników dołączyły lipy przy 
kościele św. Jana oraz drzewa przy Placu 
Kościuszki.

TEKST I ZDJĘCIA:
MATEUSZ GOŁEMBKAAlicja Mejza i Jagoda Jurczyńska. 

Jedna z pomnikowych lip przy koś-
ciele św. Jana. 
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Czas na podróż! 
Na szczęście nie sprawdziły się pesymistyczne przypuszczenia niektórych ekspertów i już od połowy czerwca staną się możliwe 

zagraniczne podróże. Mieli jednak rację ci, którzy uważali, że turystyka „pokoronowirusowa“ ulegnie znacznej zmianie. Zebrałem 

pytania, które najczęściej pojawiają się na forach podróżniczych, aby chociaż trochę ułatwić zorganizowanie wakacji w 2020 roku.  

Które miejsca wciąż będą niedostępne 
dla turystów? 

Już na początku czerwca okazało się, 
że podróż do RPA oraz Argentyny nie 
będzie możliwa aż do lutego 2021 roku. 
Niewykluczone, że jeszcze inne państwa 
pozaeuropejskie wprowadzą podobne 
zakazy wjazdu dla obcokrajowców. Ko-
misja Europejska zaleca, aby kraje człon-
kowskie otwierały granice dla turystów. 
Mimo to, w połowie czerwca, wciąż 
nie jest przesądzone, czy podróże we-
wnątrzunijne w każdym państwie będą 
możliwe. Obecnie bez przeszkód moż-
na odwiedzić Francję, Niemcy, Szwe-
cję, Niderlandy, Bułgarię, Litwę, Łotwę 
oraz Estonię. Na początku lipca powi-
nien być możliwy wjazd do Hiszpanii, 
Włoch oraz Grecji. Nieco bardziej skom-
plikowana jest sprawa z Chorwacją (pol-
scy turyści mogą do niej przyjechać, jed-
nak do końca czerwca zamknięte dla nas 
pozostają granice Słowacji oraz Słowe-
nii - chcąc tam pojechać samochodem 
należałoby zatem wybrać trasę przez 
Czechy, Austrię oraz Węgry). Pozostaje 
mieć nadzieję, że w lipcu sytuacja uleg-
nie zmianie.

Czy warto już teraz planować wakacje?

Tak, jeśli chodzi o wyjazd w lipcu, 
sierpniu lub wrześniu i jeśli dotyczy on 
podróży po Europie. Większość hote-
li umożliwia elastyczną zmianę rezer-
wacji, natomiast niektóre linie lotnicze 
rezygnują z pobierania opłaty za zmia-
nę terminu lotu. Dla przykładu Ryanair 

ogłosił, że wszyscy pasażerowie, któ-
rzy zarezerwują lot na lipiec lub sier-
pień, będą mogli bezpłatnie zmienić re-
zerwację - aż do 31 grudnia 2020 roku. 
Jest to dość korzystna zmiana, ponieważ 
wcześniej trzeba było uiścić opłatę od 35 
do 65 euro w zależności od konkretne-
go połączenia. Po zmianach, jeśli nasz 
wyjazd stanie się niemożliwy, wówczas 

bez żadnych przeszkód będziemy mogli 
zmienić termin.

A jeśli chodzi o dalsze podróże?

Kilka dni temu widziałem bilety lotni-
cze do Kostaryki za 550 zł w dwie strony. 
Taka cena nie jest obecnie wyjątkowa. 
Z pewnością warto się nad tym zastano-
wić, jeśli tylko dopłacimy kilkadziesiąt 
złotych do opcji bezpłatnej zmiany re-
zerwacji. Wówczas za stosunkowo małe 
pieniądze można zaplanować wyjazd, 
który jednak może nie odbyć się w pier-
wotnym terminie. Należy pamiętać, aby 
wcześniej poczytać o sytuacji w konkret-
nym państwie. Przed kilkoma dniami ta-
nie były bilety do Kambodży. Po czasie 
okazało się, że podróż tam może być nie-
zwykle kosztowna. Zgodnie z najnow-
szymi wytycznymi rządu Kambodży 
każdy obcokrajowiec będzie musiał pod-
czas wjazdu wpłacić depozyt w wysoko-
ści 3 tysięcy dolarów amerykańskich. Ma 
on pokryć koszty ewentualnego lecze-
nia oraz pobytu na kwarantannie. Przed 
opuszczeniem Kambodży depozyt zo-
stanie zwrócony po potrąceniu kosztów 

przeprowadzenia testu na obecność ko-
ronawirusa (ok. 100 USD). W przypad-
ku pozytywnego wyniku testu podróż 
do Kambodży może być znacznie droż-
sza - dzień leczenia lub przebywania na 
kwarantannie może kosztować nawet 
200 USD. Na szczęście póki co tylko 
w Kambodży obowiązują takie zasady.

Czy teraz każda podróż będzie się 
wiązać z dodatkowymi kosztami?

Tak i nie. Niektóre państwa, po wjeździe 
na ich terytorium, mogą wymagać prze-
prowadzenia testu na obecność korona-
wirusa. Najczęściej będzie to dotyczyć 
osób, które mają już pewne niepokoją-
ce objawy. Luksemburg pod tym wzglę-
dem jest wyjątkowy, ponieważ wykona-
nie testu na lotnisku ma być bezpłatne. 
Rząd turecki bardzo długo zastanawiał 
się nad pomysłem stworzenia paszpor-
tów zdrowotnych. Wydaje się jednak, 
że zrezygnowano z tego pomysłu. Nie-
mniej większośc państw Unii Europej-
skiej nie będzie wymagać przeprowadze-
nia obowiązkowego testu, choć może się 
to zmienić. 



31# PODRÓŻE

Jak zmieniły się procedury na 
lotnisku? 

Przede wszystkim porty są znacznie 
mniej zatłoczone. Nie trudno się domy-
ślić, że w tym roku sporo osób zdecy-
duje się na podróż własnym środkiem 
transportu. Pierwsza zmiana czeka na 
nas już przed wejściem do terminalu - 
na jego teren mogą wejść wyłącznie pra-
cownicy oraz osoby z ważnym biletem. 
Niestety oznacza to, że już w tym mo-
mencie musimy pożegnać się z bliskimi. 
Przy wejściu pracownik lotniska poprosi 
o okazanie biletu (karty pokładowej, po-
twierdzenia rezerwacji etc.) oraz zmierzy 
temperaturę (tutaj procedury mogą się 
różnić w zależności od poszczególnych 
portów lotniczych). W przypadku pod-
wyższonej temperatury (ponad 38 stop-
ni) zostaniemy poproszeni o przejście do 
specjalnego ambulatorium. Tam nastą-
pi wywiad z lekarzem, który podejmie 
dalsze działania. Oczywiście trzeba pa-
miętać o masce zasłaniającej usta oraz 

nos, a także o dezynfekcji rąk. Masecz-
kę można kupić w specjalnym automacie 
lotniskowym. Lepiej jednak tego unik-
nąć, ponieważ cena może być naprawdę 
wysoka (ok. 15 zł). Co ciekawe, resz-
ta spraw organizacyjnych pozostała bez 
większych zmian. Kontrola bezpieczeń-
stwa odbywa się dokładnie tak samo, jak 
wcześniej - a nawet znacznie sprawniej.

Czy warto przyjechać na lotnisko 
wcześniej? 

Przed pandemią porty lotnicze zachę-
cały, aby na lot stawić się dwie godziny 
wcześniej. Obecnie lepiej zapewnić so-
bie nieco większą rezerwę czasu - dodat-
kowa godzina w zupełności wystarczy. 
Z drugiej strony niektóre atrakcje lotni-
skowe oraz restauracje będą w najbliż-
szym czasie niedostępne. Ponadto w nie-
których halach może dojść do... wojny 
o siedzenia. Od zawsze było ich zdecy-
dowanie za mało, a teraz co drugie bę-
dzie musiało pozostać wolne. 

Jak zmienią się procedury 
w samolocie? 

Będą nieco bardziej skomplikowane, 
aniżeli dotychczas. Przede wszystkim 
pasażerowie mają być wpuszczani do 
samolotu stopniowo, tak, aby nie two-
rzyły się kolejki. Oznacza to, że proces 
ten (boarding) będzie trwał dłużej. Za-
łoga samolotu jest zobowiązana do bez-
względnego noszenia rękawiczek oraz 
masek ochronnych. Niestety w najbliż-
szym czasie nie będzie możliwe zama-
wianie ciepłych posiłków. Jedyne, co 
możemy otrzymać, to jedzenie i napoje 
zapakowane w hermetycznych opakowa-
niach. Tylko na czas posiłku będzie moż-
na zdjąć maskę. Teoretycznie obecnie 
obowiązuje nakaz polskiego rządu, aby 
co drugie miejsce było wolne. W poło-
wie czerwca przedstawiciele praktycznie 
całej branży lotniczej wystosowali apel, 
w którym postulują zniesienie przepisów 
dotyczących ograniczeń miejsc w samo-
locie. Jest to bardzo ważne dla turystów, 
ponieważ za puste miejsca pośrednio za-
płacą wyłącznie pasażerowie. 

Chyba zostanę w tym roku w domu…

Nadal sporo kwestii pozostaje nieure-
gulowanych. Artykuł powstał w poło-
wie czerwca, dlatego zdaję sobie sprawę, 
że nim go przeczytacie niektóre fakty 
mogą ulec zmianie. Wiele osób zastana-
wia się, gdzie szukać sprawdzonych in-
formacji. Podpowiem tylko, że najbez-
pieczniej korzystać ze stron Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych oraz stron inter-
netowych ambasad lub konsulatów po-
szczególnych państw - informacje będą 
dostępne w języku angielskim. W arty-
kule nie poruszyłem kwestii związanych 
z podróżowaniem po Polsce. Wyszedłem 

z założenia, że akurat w tym wypadku 
nie będzie sporych zmian. Co do zasa-
dy warto podróżować - również w tym 
roku - chociaż miłośników planowania 
czeka raczej ciężki okres… 

Chargeback - bankowe koło ratunkowe
Jedna z głównych zasad podróżowania 

mówi o tym, aby jak najwięcej transakcji 
wykonywać kartą płatniczą. To nie tylko 
wygodne, ale także umożliwia korzysta-
nie z procedury chargebacku, czyli ob-
ciążenia zwrotnego. Polega ona na tym, 
że posiadacz karty, który dokonał płatno-
ści i jednocześnie nie otrzymał produk-
tu, może żądać zwrotu pieniędzy za po-
średnictwem banku, który wydał kartę. 
Załóżmy, że kupiliśmy bilety lotnicze na 
lot, który został odwołany. Kontakt z li-
nią lotniczą jest utrudniony lub z róż-
nych powodów nie chcą nam zwrócić 
pieniędzy. W tej sytuacji możemy zło-
żyć reklamację (chargeback). Składa się 
ją przez specjalny formularz interneto-
wy lub bezpośrednio w placówce banko-
wej. Najczęściej wystarczy napisać mai-
la lub zadzwonić, a pracownicy banku 
sami przyślą nam formularz. Z charge-
back można korzystać w wielu sytua-
cjach, np.: nieuczciwy sprzedawca nie 
wysłał zamówionego towaru, hotel zban-
krutował, koncert został odwołany, a or-
ganizator nie chce zwrócić pieniędzy itd. 
Reasumując, z chargeback można ko-

rzystać, jeśli dokonaliśmy płatności kartą 
debetową lub kredytową i nie otrzymali-
śmy świadczenia wzajemnego. 

TEKST: KAMIL DUDKA
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Nad betonem jak w puszczańskich ostępach
Ptasi świergot unosi się nad okolicą, a pracownicy fi rmy budowlanej remontującej elewację budynku tylko się na te dźwięki 

uśmiechają. Oto jak w mieście zrobić las. Taki na niby powstał w Bojanowie.

Garaż jak garaż. Ot, zwykły budynek ja-
kich wiele, tyle że z podnoszoną bramą. 
W swojej powierzchowności niczym się 
nie wyróżnia. Zaraz do niego dojdzie-
my, bo na razie opuszczamy pokój cały 
w boazerii. Przeciskamy się korytarzy-
kiem, pokonujemy drzwi, wychodzimy 
na podwórko. Jest. A na wejściu do ga-
rażu księga pamiątkowa.
- Pan popatrzy, założyłem ją w 1998 

roku - powie za chwilę Marian Andersz, 
mieszkaniec osiedla wybudowanego 
w Bojanowie w okresie PRL.

***

Urodził się w Karcu w powiecie gostyń-
skim, a w zawodzie stolarza wyuczył się 
u Zygmunta Hałasa w Krobi. Później 
18 lat przepracował w Leszczyńskich 
Zakładach Stolarskich, następnie 
w Spółdzielni Mleczarskiej w Górze. 
Ostatnie lata aktywności zawodowej 
to kierowanie ośrodkiem wypoczynko-
wym tego zakładu, który znajdował się 
w Starkowie koło Boszkowa.
Stolarz z niego niezwykły. Tak, potra-
fi  wykonać to, co wytwarza się, mając 
w ręku stolarski fach. Ale on jest nie tyl-
ko rzemieślnikiem. Otrzymał niezwykły 
dar, który z kawałka drewna pozwala mu 
uczynić cuda.
Płaskorzeźby, rzeźby, skarbona do koś-

cioła, na półce ptaki - to wszystko stoi 
w jego mieszkaniu. O skarbonie opowia-
da z wielkim entuzjazmem.
- Chciałem zrobić ją tak, aby po wrzuce-

niu monety aniołek kłaniał się darczyńcy. 
Ile ja miejsc zjechałem, żeby dowiedzieć 
się, w jaki sposób to osiągnąć. Niestety, 
nie ustaliłem, dlatego musiałem opraco-
wać własne rozwiązanie tego problemu
- opowiada.
Zdradza, że do budowy skarbony wyko-

rzystał elementy drewniane i szprychy, 
a całość odpowiednio wyważył. Na po-
twierdzenie, że wszystko działa, wrzuca 
pieniążek, a ja się przypatruję, jak anio-
łek pochyla głowę w podzięce za datek. 
Pomysłowe.
To tylko jedna z jego koncepcji, ale prac 

w drewnie wykonał bez liku. Wszyscy 
w Bojanowie wiedzą, że kiedy przeszedł 
na emeryturę, intensywnie zaczął wy-
korzystywać talent odziedziczony w ge-
nach po ojcu. W ciągu wielu lat wyrzeź-
bił kilkaset ptaków, a poza tym: stajenki 
betlejemskie, fi gury zwierząt, ludzi, 
a także rzeźby i płaskorzeźby o tematyce 
ludowej lub sakralnej. Wśród jego dzieł 
jest fi gura Jana Pawła II, Matka Boska 
Zielna, czternaście stacji drogi krzy-
żowej, herby rodowe czy miast. Wiele 
z tych dzieł ofi arował miejscowej parafi i, 

a jakiś czas temu spod jego dłuta wyszły 
tablica pamiątkowa oraz postać Misia 
Uszatka dla miejscowego przedszkola.
Dzięki nieprzeciętnemu talentowi jego 

dzieła były prezentowane w instytucjach 
kultury w Bojanowie, Lesznie, Rawiczu 
i wielu innych miejscach. Prace Mariana 
Andresza były wielokrotnie nagradzane 
i wyróżniane.

***

Ta księga pamiątkowa z naniesionym 
na niej rokiem 1998 na drewnianym sto-
liku, przy wejściu do garażu, leży nie-
przypadkowo. Właśnie wtedy Marian 
Andersz uruchomił pierwszą i jedyną 
w Bojanowie i regionie galerię ptaków, 
bardzo dużą jak na prywatną kolekcję.
- To od zawsze było moje marzenie - 

mówi po latach, kiedy przyjechałem go 
odwiedzić.
Ale życie jest tak bogate w różne wy-

darzenia, że swoją dużą galerię musiał 
zlikwidować.
- A przyjeżdżały do mnie wtedy wyciecz-

ki, całe autobusy - wspomina.
Bez drewnianych ptaków rzeźbionych 

na podstawie zdjęć w atlasie nie potrafi ł 
żyć, dlatego do pomysłu galerii postano-
wił powrócić. Tym razem na jej urządze-
nie wybrał własny garaż.
- Wprawdzie galeria nie jest już tak duża 

jak kiedyś, ale obecnie mam w niej około 

100 gatunków wyrzeźbionych w drew-
nie - opowiada.
Ściany imitują niebo, a ptaki siedzą 

niby na gałęziach drzew wymalowa-
nych pomiędzy niebieskimi przestrze-
niami. Nawet podłoga w garażu zamie-
nionym na galerię jest zielona. Można się 
poczuć jak pomiędzy niebem a ziemią. 
Nagle z kąta dobiegają ptasie świergo-
ty. Pomieszanie wszystkich gatunków, 
a są tak głośne, że nad tym betonem 
można poczuć się jak w puszczańskich 
ostępach. Aż uśmiechają się pracowni-
cy fi rmy budowlanej, wykonujący pra-
ce elewacyjne. 
- Mam to z internetu - mówi Marian 

Andersz jakby w odpowiedzi na moje 
zdziwienie i wskazuje przestrzenie na 
ścianach garażu: - Widzi pan, a tu są jesz-
cze wolne miejsca, dlatego dorobię kolej-
ne ptaki. Już teraz mam tu wiele gatun-
ków występujących w Polsce i Europie.
Marian Andersz ma 84 lata i uważa, że 

cały czas trzeba mieć jakieś zajęcie. Stąd 
takie zacięcie do rzeźbiarstwa.
- Ale nie robię tego dla siebie, dlatego 

zapraszam tutaj, do mnie, żeby zobaczyć 
to miejsce - zachęca.
Miejscowi pokierują, gdzie trzeba.

TEKST I ZDJĘCIA: 

ŁUKASZ DOMAGAŁA

W ptasim garażu Mariana Andersza. 

Jan Paweł II 
wykonany 
z jednego 
kawałka 
drewna.

▼

Jan Paweł II 
wykonany 
z jednego 
kawałka
drewna.

▼
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Wyspy dla energii

Duński rząd na początku czerwca ogło-
sił projekt wybudowania kilkunastu 
sztucznych wysp na Morzu Bałtyckim 
oraz Północnym. Zostaną one stworzone 
z ekologicznych materiałów, a ich celem 
będzie wytwarzanie energii odnawialnej. 
Na wyspach powstaną w głównej mierze 
wiatraki oraz urządzenia przetwarzające 
siły natury w energię. Duńczycy podkre-
ślają, że dzięki temu uda się zreduko-
wać emisję CO2 o ponad 70% w ciągu 
10 lat. Inwestycja będzie kosztować 37 
miliardów euro, jednak duński minister 
klimatu podkreśla, że jest to kwota, która 
zwróci się w ciągu kilku lat. Nawiasem 
mówiąc, w Danii już w 1991 roku po-
wstały pierwsze „farmy wiatrowe”, czyli 
zgrupowanie setek wiatraków na bardzo 
małym terenie. Jedna z nich jest dobrze 
widoczna z samolotu, tuż przed podej-
ściem do lądowania na lotnisku Kastrup 
w Kopenhadze.

RPA zamknięte

Zgodnie z postanowieniem rządu Re-
publiki Południowej Afryki kraj pozo-
stanie zamknięty dla zagranicznych tu-
rystów aż do lutego 2021 roku. Niektóre 
media zastanawiają się jednak, czy ma 
to związek wyłącznie z koronawirusem, 
czy może chodzi o coś więcej. Przestęp-
czość w RPA w ostatnich miesiącach 
osiągnęła niespotykany dotąd poziom. 
Nie lubię demonizować innych państw, 
aczkolwiek wyjście na spacer w nocy 
w dużych miastach nie należało do 
najbezpieczniejszych. Sytuacja w kraju 
uległa znacznemu pogorszeniu w ciągu 
zaledwie trzech, czterech lat. Być może 
zamknięcie kraju stanowi pretekst do 
podjęcia nieco bardziej zdecydowanych 
kroków w celu przywrócenia „w miarę 
normalnej“ sytuacji wewnętrznej.

Fiński rozwód z UE?

Na razie to dość odległa perspektywa, 
niemniej prawdą jest, że poparcie dla 
Unii Europejskiej w Finlandii z roku na 
rok gwałtownie spada. Zgodnie z ostat-
nim badaniem już tylko 53% Finów po-
piera dalsze członkostwo w strukturach 
europejskich. Jest to znaczne popar-
cie, ale jeszcze w 2012 roku wynosiło 
aż 80%. Fińskie gazety podkreślają, że 
nikt nie chce podążać śladem Wielkiej 

Brytanii, jednak potrzebne są natych-
miastowe reformy. Finowie szczególnie 
negatywnie oceniają zarządzanie euro-
pejskim budżetem oraz postulują znacz-
ne ograniczenie pomocy fi nansowej dla 
państw najbardziej poszkodowanych 
w związku z pandemią koronawirusa. 

Norweska kadra

Norweska kadra skoczków narciarskich 
słynie nie tylko z bardzo dobrych zawod-
niczek i zawodników, ale także z perfek-
cyjnie zaplanowanego budżetu. W po-
równaniu do lat ubiegłych został on 
zmniejszony z trzech do dwóch milio-
nów euro. Personel techniczny zreduko-
wano ze 142 zatrudnionych osób do 46. 
Cięcia nie dotknęły natomiast kadry  - 
uległa ona nawet powiększeniu i obecnie 
wynosi 15 zawodniczek i zawodników.

Nielegalny kot

Selena Ali to 23-letnia studentka jednej 
z belgijskich uczelni. Na początku roku 
postanowiła odwiedzić Peru, gdzie spot-
kała swojego przyjaciela - kota o imie-
niu Lee. Z powodu pandemii musiała po-
wrócić do Belgii, oczywiście ze swoim 
pupilem. Lee, krótko przed lotem po-
wrotnym, został zaszczepiony przeciw-
ko wściekliźnie. Niestety, belgijska fe-
deralna agencja ds. bezpieczeństwa 
żywnościowego (FASFC) zauważyła, że 
szczepienie musi odbyć się co najmniej 
3 miesiące przed przyjazdem do Belgii. 
W tej sytuacji Ali została zobowiązana 
do wydania kota. Studentka postanowiła 
jednak odwołać się do sądu w Antwerpii, 
który uznał, że Selena Ali nie musi roz-
stawać się z kotem, jednak… nie może 
pozostać w Belgii. Okazało się, że kot 
musi zostać repatriowany do Peru, na 
co wyraziła już zgodę ambasada Peru 
w Brukseli. Lee najpierw przejdzie kwa-
rantannę, zostanie zaszczepiony, poczeka 
trzy miesiące, a następnie wróci już ze 
swoją opiekunką - Seleną Ali - do stolicy 
najpyszniejszych gofrów i frytek.

Szwajcarskie oszczędności

Włosi doskonale wiedzą, że najbez-
pieczniejsze pieniądze to tylko te, które 
znajdują się w szwajcarskim banku. 
W ostatnim czasie zaobserwowano 
znaczny wzrost wniosków dotyczą-
cych założenia kont oszczędnościowych 

w Szwajcarii przez obywateli Włoch. 
Zdaniem dziennika Il Sole 24 Ore są to 
osoby, które chcą ulokować oszczędno-
ści o wartości między 80 a 150 tysięcy 
euro. Część Włochów obawia się, że po-
wtórzy się sytuacja z 1992 roku, kiedy 
rząd zdecydował o ściągnięciu 6 promili 
środków znajdujących się na prywatnych 
kontach bankowych obywateli.

Bilet powyżej 40 euro

Austriacki rząd zdecydował o wprowa-
dzeniu rozwiązań prawnych, które mają 
pomóc narodowemu przewoźnikowi lot-
niczemu - Austrian Airlines. Ustanowio-
no między innymi minimalną cenę biletu 
lotniczego. Lot w jedną stronę nie będzie 
mógł być tańszy niż 40 euro. Oczywi-
ście decyzja ta uderza w tanie linie lot-
nicze, które najczęściej oferowały znacz-
nie tańsze bilety lotnicze od narodowego 
przewoźnika - w szczególności WizzAir 
oraz Lauda (grupa Ryanair). Nietrudno 
dostrzec, że rozwiązanie w drastyczny 
sposób może ograniczyć reguły gospo-
darki wolnorynkowej.

Kamery dla Policji

Premier Kanady Justin Trudeau zdecy-
dował, iż w najbliższym czasie wszyscy 
policjanci zostaną wyposażeni w małe 
kamery z mikrofonem. Będzie to roz-
wiązanie przyjęte na stałe, które ma 
zwiększyć transparentność służb po-
rządkowych. Każdy, kto będzie uważał, 
że funkcjonariusz policji przekroczył 
swoje uprawnienia, będzie mógł bronić 
się na podstawie zapisu z kamery. Jest 
też druga strona medalu - służby nie będą 
musiały składać szczegółowych rapor-
tów uzasadniających np. użycie broni 
palnej. 

Wyjątkowi merzy

Mer, czyli po francusku maire, to wy-
bieralny przewodniczący rady miejskiej 
lub municypalnej. Posiada jednak znacz-
nie szersze kompetencje oraz uprawnie-
nia od polskiego odpowiednika, czyli 
przewodniczącego rady gminy. Niedaw-
no pisałem o tym, że merem został po 
raz dwunasty 94-letni Andre Trigano. 
Ostatnio we Francji ogłoszono nazwi-
ska kolejnych urzędników. Hugo Biol-
ley został merem Vinzieux. Jest to bar-
dzo uzdolniony polityk oraz… student. 

Niedawno skończył dopiero 19 lat. Dzię-
ki temu stał się najmłodszym merem 
w historii (prawdopodobnie, na pewno 
w XX oraz XXI wieku). Istotne jest to, że 
został wybrany praktycznie jednogłoś-
nie. W jednym z wywiadów podkreślił, 
że będzie musiał teraz znaleźć czas za-
równo na urząd, jak i na naukę do egza-
minów. Z kolei Marie Cau to pierwsza 
transpłciowa osoba na takim stanowisku. 
55-letnia mer będzie kierować pracą rady 
miejskiej w miejscowości Tilloy-lez-Mar-
chiennes. Cau posiada dyplom technika 
rolniczego.

Kontrola przez telefon?

Rada Narodu, czyli izba niższa szwaj-
carskiego Zgromadzenia Federalnego, 
wyraziła zgodę na udostępnienie miesz-
kańcom kraju aplikacji, za pomocą któ-
rej możliwe będzie śledzenie osób, u któ-
rych rozpoznano infekcję SARS-CoV-2. 
Jej posiadanie będzie dobrowolne, acz-
kolwiek przymusowe będzie zachowa-
nie wymaganego odstępu od osób zaka-
żonych. Przeciwnicy tego rozwiązania 
uważają, że doprowadzi to do stygmaty-
zacji nosicieli wirusa. Autorzy aplikacji 
podkreślają, że rzeczywiście może poja-
wić się taki skutek uboczny, ale znacznie 
ważniejsze jest uniknięcie pojawienia się 
kolejnych ognisk wirusa. Z przeprowa-
dzonego sondażu dla jednej z najwięk-
szych szwajcarskich gazet wynika, że 
tylko niewielki odsetek respondentów 
zdecyduje się na zainstalowanie aplika-
cji.

Zjednoczenie Belgii i Niderlandów...

...na płaszczyźnie piłki nożnej. BeNe-
Liga to robocza nazwa połączonej ligi 
niderlandzkiej oraz belgijskiej. Według 
autorów projektu drużyny z obu krajów 
(8 z Belgii oraz 10 z Niderlandów) wy-
stępowałyby w jednej lidze piłkarskiej. 
Dzięki temu w sezonie udałoby się ro-
zegrać 34 kolejki spotkań. Dużo osób 
podkreśla, że w pomyśle nie wzięto pod 
uwagę kibiców. Oba państwa są sto-
sunkowo małe oraz bardzo dobrze sko-
munikowane ze sobą, jednak mimo to 
wyjazdy kibiców mogą być znacznie 
utrudnione. Ponadto projekt nie mówi 
nic o sytuacji, gdy kilka ostatnich miejsc 
zajmą drużyny z jednego państwa. 

TEKST: KAMIL DUDKA

Świat w pigułce
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- Widząc dorosłego osobnika, stwier-
dziliśmy, że z jakiegoś powodu miej-
sce to musi być dla niego interesujące - 
mówi Marek Wąsowicz z Nadleśnictwa 
Włoszakowice.
Te właśnie podwłoszakowickie lasy 
oblatywał od kilku lat samiec ryboło-
wa, jakby szukał bezpiecznej przysta-
ni dla swojej partnerki. Polowanie na 
nowe "M1" zakończyło się sukcesem, 
chociaż ptakom pomogli trochę człon-
kowie Komitetu Ochrony Orłów oraz 
Nadleśnictwo Włoszakowice.
- W rejonie, którym interesował się ptak, 

wybudowaliśmy dwie platformy i zawie-
siliśmy na nich dwie fotopułapki z moż-
liwością transmisji danych. Oczywiście 
nie było żadnej pewności, że rybołów 
zdecyduje się na którąkolwiek z tych 
lokalizacji. Przygotowaliśmy je zgod-
nie z wytycznymi członków Komitetu 
Ochrony Orłów. Drzewo musiało być 

stare, wysokie, a okolica spokojna i ob-
fi tująca w ryby - przyznaje M. Wąsowicz.
Nie sam, lecz z partnerką, rybołów poja-

wił się tutaj już w ubiegłym roku. Pewnie 
z wygody wybrał spokojne miejsce przy-
gotowane przez człowieka. W poprzed-
nim okresie lęgowym samica nie złoży-
ła jaj w gnieździe na szczycie strzelistej, 
ponadstuletniej sosny. Cóż, podobno ry-
bołowy są ptakami bardzo chimerycz-
nymi.
- Bywa, że zupełnie nie przeszkadza im 

hałas pił pracujących w lesie, ale potra-
fi ą źle się czuć w sytuacji, gdy w pobliżu 
gniazda przechadzają się turyści - wy-
jaśnia M. Wąsowicz.
W tym sezonie sytuacja się zmieni-
ła. Ornitolodzy są pewni, że w gnieź-
dzie znajdują się jaja, chociaż nie wia-
domo, czy wyklują się z nich młode. 
Być może, kiedy ukaże się ten numer 
"Leszczyniaka", na świecie będzie już 

nowe pokolenie ptaków. Docelowo mło-
de rybołowy miałyby zostać zaobrącz-
kowane.
- Wydaje się, że ten rok jest dla ryboło-

wów najważniejszy. Jeżeli samica i sa-
miec przekonają się, że nasze lasy są dla 
nich bezpieczną przystanią, ptaki te po-
winny zostać z nami na dłużej. Samiec, 
który przywiódł samicę w tę okolicę, jest 
osobnikiem około siedmioletnim, czyli 
w sile wieku - dodaje M. Wąsowicz.
Rybołowy są migrującymi ptakami dra-

pieżnymi. Ich pożywienie stanowią wy-
łącznie ryby, a w poszukiwaniu pokar-
mu potrafi ą zanurkować na głębokość 
do jednego metra. Kontakt z wodą im 
niestraszny dzięki piórom pokrytym 

warstwą tłuszczu. Do Polski przylatu-
ją w marcu z Afryki i pozostają tutaj do 
końca sierpnia. Jaja składają na począt-
ku kwietnia. Zwykle są to 2 lub 3 sztu-
ki, a okres ich wysiadywania trwa od 4 
do 5 tygodni.
Według dostępnych źródeł w Polsce 

gniazduje około 30 par rybołowów, 
dlatego ich obecność w Nadleśnictwie 
Włoszakowice można uznać za ornito-
logiczną sensację. Ze starych zapisków 
wynika też, że po raz ostatni w tym rejo-
nie rybołowy były widziane około 1920 
roku.

TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA
ZDJĘCIE: CEZARY BRODZIAK

# CIEKAWOSTKI
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Rybołowy wybrały sobie 
włoszakowickie lasy

Do lasów Nadleśnictwa Włoszakowice sprowadziła się para rybołowów. To ornitologiczna sensacja, gdyż w całej Polsce bytuje 

około 30 par tych ptaków. W tym rejonie były widziane po raz ostatni około 100 lat temu.
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Kontynuujemy publikowację materiałów w  języku obcym. Tłumaczenie umieścimy na naszym profi lu na Facebooku oraz 

Instagramie. Niespodziankę przygotowaliśmy dla osób korzystających z  aplikacji Quizlet. Jeśli znasz kogoś, kto uczy się lub 

mówi w języku, w którym został napisany artykuł - pokaż mu „Leszczyniaka!"

Dzisiaj po francusku...

Le français... Selon certains, c'est la 
plus belle langue du monde. Elle est 
non seulement impressionnante par 
la richesse de son vocabulaire, mais 
aussi par la beauté de ses prononcia-
tions. Aujourd'hui, bien que l'anglais 
soit plus couramment utilisé, le fran-
çais demeure en tant que langue de la 
diplomatie. Je vais parler à Alex dans 
cette merveilleuse langue.

Kamil: Parlez-moi un peu de vous. 
D'où venez-vous et quel est votre prin-
cipal hobby ?
Alex: Cześć ! Je m'appelle Alexis, j'ai 

23 ans et je viens de la région Lyonnaise, 
en France. 
Mon principal hobby est la photo-

graphie, que je pratique depuis 2015. 
J'essaie de toucher un peu à tout, mais 
j'aime surtout photographier des pay-
sages nocturnes. 

- Pourquoi avez-vous décidé de re-
joindre la fondation CAT ? Quand 
était-ce ?
- Premièrement, je voulais réaliser un 

Service Volontaire Européen (aujourd'hui 
Corps Européen de Solidarité) en Europe 
de l'Est, et c'est en cherchant sur un site 

dédié que j'ai trouvé la Fondation CAT 
présentant un projet qui m'avait l'air in-
téressant. C'était pour la première fois il 
y a un peu plus d'un an pour réaliser un 
projet court terme (avril-mai 2019).
Et cette année, j'y suis de retour à nou-

veau pour un projet long terme que j'ai 
commencé au mois de janvier. J'ai telle-
ment aimé Leszno, ainsi que le projet que 
j'y ai accompli que j'ai souhaité réitérer ! 

- Quelles sont vos tâches à la fonda-
tion CAT ?
- Cette année, je suis concentré sur la 

partie photographie/vidéo et la création 
d'affi  ches pour les réseaux sociaux. C'est 

assez sommaire, mais les tâches sont 
nombreuses et variées, cela me plaît ! 

- Si vous deviez présenter la fonda-
tion CAT, que pourriez-vous en dire ?
- Je dirais que c'est une chance pour 

les jeunes (et moins jeunes) de Leszno 
d'avoir cette association ici. Elle permet 
de mener des actions de toutes sortes 
(culturelles, sociales...) et off re des op-
portunités pour le développement per-
sonnel. Il en va de même pour les volon-
taires étrangers.

- Quels ont été vos premiers senti-
ments après votre arrivée à Leszno ?
- C'est beau, et c'est vivant (comparer à 

la ville où je vis en France du moins) ! 

- La vie en Pologne est-elle diff érente 
de la vie en France ? Y a-t-il quelque 
chose auquel vous ne pouvez pas vous 
habituer ?
- Diff érente oui, mais sur de très pe-

tits détails. Pour sûr, je préfère la vie en 
Pologne, car je m'y sens bien plus en sé-
curité. Ce qui est le plus diffi  cile pour 
moi, c'est la nourriture qui n'est pas très 
variée et n'est pas vraiment de qualité 
en comparaison à ce qu'on peut trouver 
en France.

- Le français est une belle langue, 
mais aussi assez diffi  cile. Comment 
apprendre rapidement la prononcia-
tion et la grammaire ?
- Elle est surtout diffi  cile à lire et à écrire 

pour un non-natif. Pour ce qui est de la 
parler, je pense que ce n'est pas aussi dif-
fi cile que l'anglais qui comporte beau-
coup plus de sons diff érents (44 sons en 
anglais contre 36 en français). Pour ap-
prendre les prononciations, vous pouvez 
faire comme j'ai fait pour le polonais: ap-
prendre les prononciations une par une, 
en écrivant diff érents mots comportant 
cette prononciation. Pour la grammaire, 
simplement la pratique, je pense...

- Apprenez-vous le polonais ? 
- J'apprends seulement quelques bases, 
je pense qu'il est très important de les 
connaître, par respect pour le pays et ses 
habitants (au moins pour montrer que je 
peux faire preuve de politesse dans les 
lieux publics). Je peux également aller au 
restaurant passer une commande, mais 
ça se limitera à ça, et quelques mots au 
hasard (pour l'anecdote, j'adore le mot 
"mgła"). 

- Tout semble indiquer que vous pour-
rez voyager cette année. Quel endroit 
recommanderiez-vous de visiter en 
France ? En plus du merveilleux Paris.
- Si je devais recommander un endroit, 

ce serait la ville de Lyon. Pour tout un 
tas de raisons, c'est une ville culturelle 
et historique. En plus elle est jolie, et on 
prend plaisir à la visiter ! Les alentours 
valent également le détour ! 

- Et enfi n, avez-vous lu notre journal 
- Leszczyniak ? 
- Pas vraiment, étant donné que je ne 

parle pas suffi  samment le polonais pour 
comprendre en profondeur les articles, 
mais je connais son existence !

TEKST: KAMIL DUDKA

Słowniczek
• le paysage - krajobraz
• pourquoi - dlaczego
• nouveau - nowy
• la jeunesse - młodość
• beau - piękny
• petit - mały
• diffi  cile - trudny
• vraiment - naprawdę
• diff érent - inny
• recommander - polecić
• joli - ładny
• suffi  samment - wystarczający

Alex et son hobby.

Alex.

Alex aime les montagnes.



37# INWESTYCJE

Nowy pojazd

Duże powody do radości mają zarówno druhowie zrzeszeni w OSP Dąbcze, jak i okoliczni mieszkańcy. Znacząco zmieni się wy-

posażenie jednostki. W boksie garażowym pojawi się zupełnie nowy samochód.

Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbczu 
jeszcze w tym roku pozyska nowy po-
jazd. Będzie to ciężki samochód ratow-
niczo-gaśniczy o imponujących parame-
trach. Wyposażony w cztery zraszacze 
(dwa z przodu i dwa z boku), będzie dys-
ponował zbiornikiem o pojemności pię-
ciu tysięcy litrów wody. Uterenowione 
zawieszenie sprawi, że auto nie będzie 
jedynie głównym dostarczycielem wody. 
Uterenowiony napęd „4X4” pozwoli na 
bezpieczniejsze poruszanie się i możli-
wość interwencji w trudnym terenie oraz 
blisko frontu pożaru. 
Nowy pojazd pożarniczy zastąpi wyeks-

ploatowany, ponad 30-letni wóz używany 

dotychczas przez jednostkę OSP Dąbcze. 
Zmiana znacząco wpłynie na popra-
wę bezpieczeństwa przede wszystkim 
mieszkańców Dąbcza, ale także ościen-
nych miejscowości. Działania OSP nie 
zamykają się jedynie na terenie powiatu, 
czego namacalnym dowodem jest jedna 
z ostatnich interwencji przeprowadzo-
na w powiecie gostyńskim. Do benefi -
cjentów można zaliczyć także wszyst-
kich, którzy przez powiat przejeżdżają. 
Pojazd zwiększy mobilność jednostki 
oraz podejmowanych przez nią działań 
ratowniczo-gaśniczych. W szerszej per-
spektywie oznacza to także zabezpiecze-
nie majątku mieszkańców oraz zasobów 

przyrodniczych przed katastrofami, taki-
mi jak powodzie i pożary oraz skutkami 
zmiany klimatu. 
Warto pamiętać, że obok Państwowej 

Straży Pożarnej to właśnie Ochotnicza 
Straż Pożarna jest najważniejszą 
siłą w walce z pożarami i klęskami 
żywiołowymi.
Zakup pojazdu zostanie sfi nansowa-
ny ze środków Komendy Głównej 
Państwowej Straży Pożarnej w ramach 
dotacji dla jednostek systemu ratowni-
czo-gaśniczego, jaką jest OSP Dąbcze 
w wysokości 200 tys zł oraz ze środ-
ków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w wysokości 350 tys zł. Pozostałą kwo-
tę w wysokości 450 tys zł przekaże 
gmina Rydzyna (w tym 50 tys pocho-
dzi ze środków powiatu leszczyńskie-
go). Jego wartość szacowana jest na mi-
lion złotych. Dostawcą sprzętu będzie 
fi rma MOTO-TRUCK Kielce, specjali-
zująca się w dostarczaniu samochodów 
specjalistycznych, wykonanych na pod-
woziach czołowych producentów rynku 
samochodowego. 
Jesienią nastąpi ofi cjalne przekazanie 

kluczyków do nowego auta, a nam po-
zostaje życzyć, aby dzielni strażacy mie-
li jak najmniej pracy.

w OSP Dąbcze

Model wozu strażackiego jaki otrzyma OSP Dąbcze.
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Co nowego w technologicznym światku?
Co łączy internet i telewizję? A to, że aby zrobić miejsce szybkiemu internetowi, trzeba przesunąć w eterze kanały telewizyjne, 

co właśnie wydarzyło się w czerwcu.

Pozostali operatorzy wystartowali z 5G

Może jestem monotematyczny, ale w ostatnim czasie 
w sieciach operatorskich zachodzą poważne zmiany. 
W poprzednim wydaniu "Leszczyniaka" informowa-
łem, że operator Plus uruchamia pierwszą w Polsce sieć 
5G. Teraz spieszę donieść, że w chwili, gdy czytacie te 
słowa, powinno już działać 5G u pomarańczowego ope-
ratora, czyli w Orange. Właśnie od 1 lipca miało zostać 
uruchomione około 1600 nadajników w nowej techno-
logii w Warszawie, Katowicach, Łodzi oraz Krakowie. 
W zasięgu ma znaleźć się około 6.000.000 Polaków. 
Podobną liczbę klientów objęła sieć 5G uruchomiona 
przez T-Mobile. Odpalono ją 9 czerwca.
Nie próżnuje też Play, który stawia na nową technolo-

gię nie tylko w największych metropoliach. Fioletowi 
zadeklarowali, że do końca czerwca ich 5G będzie do-
stępne w 53 polskich miastach. Cieszy mnie, że cho-
ciaż jedna sieć łaskawym okiem spogląda w kierun-
ku prowincji.
Nie będę zanudzał Was tym, w jaki sposób działa nowe 

rozwiązanie. Dodam jednak, że na razie będzie opie-
rać się na częstotliwościach wykorzystywanych przez 
usługi LTE. To oznacza, że internet z powietrza będzie 
szybki, ale nie tak bardzo, jak po uruchomieniu jeszcze 

wyższych częstotliwości. Te mają być przedmiotem au-
kcji, która na razie została odwołana.
Przypominam też, że do korzystania z nowych usług 

potrzebny jest smartfon, który będzie je obsługiwał. 
Z pewnością znajdziecie go w ofertach operatorskich, 
chociaż na razie nie będą to popularne i tanie konstruk-
cje budżetowe, z których korzysta większość klientów. 
Warto jednak śledzić rynek.

Z góry na dół

Co do nowej sieci ma telewizja? Ma i to bardzo dużo! 
W Polsce przeprowadzono właśnie tak zwany refar-
ming, czyli przeniesienie kanałów telewizyjnych ofe-
rowanych naziemnie na inne pasma. Telewizja zajmo-
wała bowiem część zasobów, które mają być przekazane 
na potrzeby sieci piątej generacji. Kanały telewizyjne 
zmigrowały na niższe częstotliwości. W naszym regio-
nie widzowie zwykle ustawiają anteny na Śrem, uzy-
skując stamtąd sygnał telewizyjny. Niektórzy obracają 
antenę w kierunku Dolnego Śląska, a dokładniej - na 
Górę Ślężę. Robią tak po to, aby mieć dostęp do re-
gionalnej telewizji wrocławskiej. Właśnie oni mogli 
się zdziwić, kiedy w ostatnich kilku tygodniach znik-
nął im ten program i zobaczyli planszę o braku sygna-
łu. Jeżeli taki stan utrzymuje sią nadal, warto wymusić 
na telewizorze automatyczne przeskanowanie kanałów 

od początku. Podobna sytuacja dotyczy widzów mają-
cych anteny wycelowane w nadajniki w rejonie Gło-
gowa czy Zielonej Góry.

Szykuje się zmiana standardu nadawania sygnału TV

Skoro już o telewizji mowa, warto opowiedzieć o in-
nej ważnej sprawie. W Polsce planowane jest przejście 
z cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T na DVB-T2. 
Jest to dalej telewizja cyfrowa, ale kodowana nieco 
inaczej >>kodek wideo H.265 (HEVC)<<. Zapytacie, 
po co znowu te zmiany. Po to, aby w jednej paczce ka-
nałów można umieścić ich więcej i w wyższej jakości 
technicznej. Nie wdając się w zasadność takich działań 
i jakość oferty, warto pamiętać, aby już teraz przy kup-
nie telewizora pytać, czy będzie on obsługiwał nowy 
standard. Chociaż większość sprzętów już go obsługu-
je, warto upewnić się u sprzedawcy, aby nie wyrzucić 
pieniędzy w błoto. Alternatywnie trzeba będzie zakupić 
nowy dekoder jako przystawkę do już posiadanego te-
lewizora. Zapewne im bliżej będzie terminu przełącze-
nia, tym przystawki będą tańsze i większy będzie też 
ich wybór. Przełączenie z DVB-T na DVB-T2 ma być 
realizowane w etapach od marca do czerwca 2022 roku.

TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA

REKLAMA
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Ciesz się własnym domkiem
nad malowniczym

Jeziorem Dominickim
Spokojny letni poranek z kubkiem kawy na tarasie albo na pla-

ży. Już dziś możesz zadbać o swoje potrzeby i zamieszkać la-

tem we własnym domku w Boszkowie położonym na ogrodzo-

nym terenie.

Jeszcze do niedawna stały tutaj nie-
ruchomości należące do Starostwa 
Powiatowego w Lesznie oraz kuratorium 
oświaty. Dziś teren ten jest nie do pozna-
nia, bo zamienił się w małe Eldorado. 
Zgodnie z zapowiedziami inwestora, fi r-
my K2 Nieruchomości, na tym terenie 
dobiega końca budowa 11 domków let-
niskowych w technologii szkieletu drew-
nianego na płycie fundamentowej. Jest 
to pierwszy etap inwestycji, która cieszy 
się dużym zainteresowaniem klientów 
nie tylko z regionu leszczyńskiego. Co 

ich tak przyciąga w to miejsce? Na pew-
no spokój i przyroda dostępna na wy-
ciągnięcie ręki. Nie bez znaczenia jest 
również wysoki standard osiedla letni-
skowego, powstającego w tym miejscu. 
Inwestycja została tak pomyślana, aby 
przyszłym mieszkańcom niczego nie 
brakowało i aby mogli oni w pełni ko-
rzystać z uroków tej lokalizacji.
- Obecnie trwają prace związane z budo-

wą sieci kanalizacyjnej i energetycznej. 
Każdy domek będzie miał dostęp do bie-
żącej wody, kanalizacji, prądu oraz włas-
nej klimatyzacji z funkcją dogrzewania. 
Wszystkie będą miały powierzchnię 34 
metrów kwadratowych. W środku znaj-
dzie się miejsce na dwie sypialnie, pokój 

z aneksem kuchennym, łazienkę oraz po-
mieszczenie gospodarcze. Domki mają 
duże tarasy i na zewnątrz będą kom-
pletnie wykończone. Wnętrze do użyt-
ku mieszkańców będzie oddane w sta-
nie deweloperskim - mówi Michał Kuraś, 
dyrektor fi rmy K2 Nieruchomości.
Zaletą nowego osiedla letniskowego jest 

to, że zostanie ono ogrodzone i będzie 
monitorowane. Do brzegu jeziora trze-
ba będzie pokonać zaledwie od 20 do 
150 metrów w zależności od położenia 
domku. Do dyspozycji będzie pomost, 
a w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla 
miłośnicy żeglarstwa będą mogli skorzy-
stać z usług klubu żeglarskiego.
Każdy właściciel domku będzie miał do 

użytku na wyłączność niewielką parce-
lę, która będzie mogła zostać ogrodzona 

na określonych zasadach. Wjazd na teren 
osiedla letniskowego będzie odbywał się 
przez bramę sterowaną na pilota.
W sprzedaży wciąż są domki, które zo-

staną oddane do użytku jeszcze tego lata. 
Kolejne 11 domków powstanie na lato 
2021, a następne na lato 2022. Łącznie 
powstaną 33 domki. Ceny zaczynają się 
od 275.000 złotych brutto za domek. Nie 
czekaj, sprawdź tę ofertę.

K2 Nieruchomości Sp. z o. o.
Kłoda 137
64-130 Rydzyna
Biuro Sprzedaży
ul. Ostroroga 8
64-100 Leszno
tel. 519-530-988
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Piłka nożna i spać nie można
Gra w  piłkę nożną to duży sprawdzian osobowości. Wymaga 

hardego ducha i  pozwala poznać swoje dobre i  złe strony. 

Niezbędna jest pasja, nadzieja i chęci, których nie brakuje szes-

nastoletniemu Wiktorowi Nowickiemu - Leszczyniakowi coraz 

śmielej radzącemu sobie na boisku… Lecha Poznań.

Jakie były początki Twojej przygody 
z futbolem?
Jak niemal każdy chłopak grałem w pił-

kę na osiedlu. Zupełnie niespodziewanie 
trafi łem do Football Academy w Lesznie. 
Podczas Świąt Wielkanocnych tata 
oznajmił, że zapisał mnie do szkółki.
Pozycja bramkarza, na której grasz, 

może wydawać się mniej atrakcyjna, 
niż gra w polu…
Na początku grałem właśnie w polu. Do 

tego zachęcał też tata, powtarzając, że je-
stem wysoki. Po pewnym czasie w ze-
spole zabrakło bramkarza i zgłosiłem się 
na ochotnika. Poczułem się jak przysło-
wiowa ryba w wodzie i ta pozycja na 
boisku zaczęła mi bardzo odpowiadać.
I musiałeś na tej pozycji grać bar-

dzo dobrze, skoro zostałeś zauważo-
ny przez sterników Lecha Poznań?
Staram się wykonywać swoje obowiązki 

na boisku najlepiej jak to możliwe. Pod-
czas turnieju szkółek w Racocie zwró-
cono na mnie uwagę. Tata poinformo-
wał mnie, że otrzymał telefon z Poznania 
z zaproszeniem na trening. Byłem pe-
wien, że żartuje.
Ale okazało się, że to prawda?
Tak, miałem okazję do zaprezentowa-

nia się w Poznaniu. Po kilku trenin-
gach podjęliśmy współpracę. W sezonie 
2016/2017 zostałem bramkarzem druży-
ny prowadzonej przez trenera Amilcara 
Carvalho. Byłem najmłodszym zawod-
nikiem drużyny. Miałem wtedy 12 lat. 
Treningi i mecze w Lechu zaowocowa-
ły powołaniami do kadry PZPN. Siód-
mą klasę szkoły podstawowej rozpoczą-
łem od przeprowadzki do internatu we 
Wronkach. 
To pewnie nie takie łatwe jak się wy-

daje: rozłąka z najbliższymi, regular-
ne treningi i wyrzeczenia?
Od samego początku zostałem bardzo 

dobrze przyjęty. Błyskawicznie zawią-
zały się przyjaźnie, które przeniosły się 
poza boisko. Wzajemnie odwiedzamy 
się z kolegami z Podkarpacia w swoich 
rodzinnych miejscowościach. W interna-
cie mamy czytelny plan dnia. Rozpoczy-
na się śniadaniem o godzinie 6:30. Wy-
pełniony jest nauką i treningami. Mamy 
także czas wolny. Nie nudzimy się.

Wspomniałeś o śniadaniu - czy macie 
ostry reżim żywieniowy?
Mamy dietę, ale nie jest tak źle. Cza-

sem możemy pozwolić sobie na ham-
burgera. Niemniej dieta może przecież 
uczyć wytrwałości tak bardzo potrzeb-
nej w sporcie.
Czy masz jakieś rytuały przed zawo-

dami? Wiem, że niektórzy zawodni-
cy unikają np. odzieży w barwach, 
w jakich wyjdzie na boisko drużyna 
przeciwna.
Ja staram się wyciszyć słuchając ulu-

bionej muzyki. Wyobrażam sobie różne 
sytuacje meczowe, które mogą się wy-
darzyć na murawie.
Który mecz wywarł na Tobie najwięk-

sze wrażenie?
Finał Ligi Mistrzów z 2005 r. pomiędzy 

AC Milan i Liverpoolem. Oczywiście 
dzięki fenomenalnej postawie ówczes-
nego bramkarza angielskiej drużyny, 
Jerzego Dudka.
Dudek Dance to już legenda. Archi-

walne wideo z tamtych wydarzeń, po-
mimo upływu 15 lat, nadal cieszą się 
sporym zainteresowaniem.
Zgadza się. Niedawno ponownie obej-

rzałem skrót tego meczu. Co ciekawe, 
zanim trafi łem do Lecha, nie oglądałem 
meczów piłkarskich w telewizji.
Którego z bramkarzy cenisz najbar-

dziej?
Kamila Grabarę, za jego niezłomny 

charakter, który jest niezbędny w lidze 
angielskiej. Doceniam także zdolno-
ści Łukasza Fabiańskiego i Wojciecha 
Szczęsnego.
Jakie jest Twoje największe sporto-

we marzenie?
Chciałbym zagrać w Premier League, 

najlepiej w barwach Manchester City.
Krótko i do celu. Póki co podbijasz 

boiska Centralnej Ligi Juniorów U18, 
ale to z pewnością dopiero prognostyk 
tego, co nam zaprezentujesz. Dziękuję 
za rozmowę i pozostaje mi życzyć czy-
stego konta, oczywiście bramkowego!
Również dziękuję!

ROZMAWIAŁ: 
MATEUSZ GOŁEMBKA
ZDJĘCIE: ARCHIWUM
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SIATKÓWKA

Decyzją Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej trzecioligowa drużyna UKS 9 
Leszno zakończyła sezon z brązowymi medalami. Za ostateczny został uznany 
wynik meczu o 3. miejsce rozegranego w marcu pomiędzy UKS 9 Leszno a UKS 
Piątką Turek. Tygrysy pokonały na wyjeździe siatkarzy z Turku w stosunku 3:0. 

Mocno okrojony budżet wymusił na klubie decyzję o reorganizacji. Podjęto 
radykalne kroki – w sezonie 2020/21 drużyny UKS 9 Leszno nie zobaczymy na 
trzecioligowych parkietach!
- Od początku naszego działania największy nacisk kładliśmy na szkolenie dzie-
ci, więc ewentualny awans do 2 ligi, choć bardzo pożądany pod względem 
sportowym, nie był dla nas celem nadrzędnym - tłumaczy Jarosław Borowski, 
prezes Stowarzyszenia. Epidemia znacząco wpłynęła na kondycję i możliwo-
ści fi nansowe klubu. - Przed nami sporo niewiadomych. Budowanie budżetu 
na kolejny sezon przychodzi nam ciężko. Większość naszych partnerów zna-
lazło się w trudnej sytuacji.
Zarząd klubu obecnie czyni starania, aby dzieci i młodzież w komplecie zagra-
ła w rozgrywkach Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej.

# SPORT

FUTSAL

Zmiany w drużynie GI Malepszy Futsal Leszno. Klub, który niebawem ma po-
nownie walczyć o  utrzymanie w  najwyższej klasie rozgrywkowej, pracuje 
nad składem. Szeregi leszczynian opuścili Dawid Witek, Jakub Budych, Kamil 
Kruszyński oraz Paweł Synowiec.

ŻUŻEL

4 lipca, na toruńskiej Motoarenie, rozpoczną się tegoroczne zmagania o ty-
tuł Indywidualnego Mistrza Europy na żużlu (SEC). W sumie zaplanowano 5 
turniejów w cyklu, co ciekawe wszystkie w Polsce. Fogo Unię Leszno w tych 
zmaganiach będzie reprezentował Bartosz Smektała. O tytul powalczą tak-
że: Kacper Woryna i Krzysztof Kasprzak (Polska), Mikkel Michelsen, Michael 
Jepsen Jensen, Leon Madsen i Nicki Pedersen (Dania), Andriej Kudriaszow 
i Grigorij Łaguta (Rosja), Andrzej  Lebiediew (Łotwa), Vaclav Milik (Czechy), 
Robert Lambert (Wielka Brytania), Kai Huckenbeck (Niemcy), David Bellego 
(Francja) oraz Peter Ljung (Szwecja).

Leszczynianie z impetem rozpoczęli marsz po kolejny medal Drużynowych 
Mistrzostw Polski! Bykom wystarczyły dwa mecze, by rozwiać wątpliwości co 
do tego, czy są w stanie po raz kolejny powalczyć o najwyższe laury. Cenna wy-
grana w Gorzowie i pogrom Sparty Wrocław na Stadionie im. Smoczyka są bar-
dzo dobrym prognostykiem na dalszą część rozgrywek (już po oddaniu gazety 
do składu Fogo Unia Leszno podejmowała ekipę Motoru Lublin). W Gorzowie 
z bardzo dobrej strony pokazali się Piotr Pawlicki i Emil Sajfutdinow, w meczu 
ze Spartą klasą dla samego siebie był Janusz Kołodziej. Nie zapeszając, Fogo 
Unia znowu może się szczycić mocnym, wyrównanym składem. Do boju!

Gorzów 41 – 49 Leszno
(Sajfutdinow 12+1, Kołodziej 6+1, Smektała 2+1, Kurtz 5, Pawlicki 14, Kubera 
7+1, Szlauderbach 3)

Leszno 53 – 37 Wrocław
(Sajfutdinow 12+2, Kołodziej 12, Smektała 9+1, Kurtz 3, Pawlicki 5+1, 
Szlauderbach 2, Kubera 10+3)

Trwa akcja zorganizowana przez Stowarzyszenie Sympatyków Klubu Unia 
Leszno pn. „Prawdziwych Kibiców poznaje się w biedzie”. Przypomnijmy, nie-
zawodni fani czarnego sportu postanowili wesprzeć fi nansowo swój ukocha-
ny klub. Na celowniku zebranie pokaźnej kwoty 100.000 zł. Pieniądze można 
wpłacać na stronie zrzutka.pl (zrzutka.pl/drn2hm). Dotychczas uczyniło to kil-
kaset osób, wpłacono w sumie ponad 25 tys. zł. „Czas zjednoczyć siły w imię 
Najbardziej Utytułowanego Klubu Żużlowego w Polsce!” zachęcają kibice.

KOSZYKÓWKA MĘŻCZYZN

Pod znakiem zapytania stoi los Polonii 1912 Leszno. Póki co nie wiadomo, czy 
i w jakiej lidze o punkty w nadchodzącym sezonie powalczą leszczynianie. 
Przedstawiciele klubu wydali oświadczenie o następującej treści:
Klub Koszykarski Polonia 1912 w Lesznie aktualnie analizuje możliwości przystą-
pienia do rozgrywek w nadchodzącym sezonie. Stan epidemii istotnie wpłynął na 
funkcjonowanie klubu i rzucił wiele nowych organizacyjnych wyzwań. Na chwilę 
obecną stan epidemii nie został zniesiony, a proces „odmrażania” życia społecz-
no-gospodarczego trwa, przy czym w każdej chwili – według zapowiedzi władz 
– mogą zostać ponownie wprowadzone obostrzenia. To wywołuje stan niepew-
ności po stronie zawodników, kadry trenerskiej oraz partnerów Klubu. W tych wa-
runkach trudno prowadzi się również rozmowy w przedmiocie wsparcia Klubu 
przez sponsorów. 
Kierując się poczuciem odpowiedzialności za Klub i jego sympatyków Zarząd Klubu 
decyzje generujące zobowiązania po stronie Klubu podejmować będzie dopiero 
po uzyskaniu niezbędnych danych fi nansowo-organizacyjnych. Na chwilę obecną 
nie jest znany nawet koszt opłaty na rzecz PZKosz związany z udziałem z rozgryw-
kach seniorskich. To uniemożliwia dokonanie kalkulacji i założeń budżetowych 
na kolejny sezon. Zarząd Klubu monitoruje rozwój sytuacji i komunikaty płynące 
ze strony Polskiego Związku Koszykówki jak i władz. O podejmowanych krokach 
Klub będzie informował na bieżąco.

PIŁKA NOŻNA

Łukasz Konieczny, który dotychczas prowadził zespół juniorów starszych, zo-
stał nowym trenerem czwartoligowych piłkarzy Stainer Polonii 1912 Leszno. 
Zastąpił Jędrzeja Kędziorę. 

Po długiej przerwie spowodowanej pandemią wrócili na boiska. Poloniści 
rozpoczęli treningi z początkiem czerwca. Pod wodzą nowego trenera mają 
za sobą pierwsze sparingi. W połowie lipca rozpoczną zmagania w Pucharze 
Polski, a już 1 sierpnia rozpoczną bój o ligowe punkty. 

TABELA PGE Ekstraligi

1 Eltrox Włókniarz Częstochowa 2 4 +44

2 Fogo Unia Leszno 2 4 +24

3 MrGarden GKM Grudziądz 2 2 +10 

4 Betard Sparta Wrocław 2 2 +4

5 Motor Lublin 2 2 -4

6 RM Solar Falubaz Zielona Góra 2 2 -11

7 Moje Bermudy Stal Gorzów 2 0 -24

8 PGG ROW Rybnik 2 0 -43

Fot. Photo4u2 Adrian Franek
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Pani pyta dzieci jakie odgłosy można 
usłyszeć na farmie.
Małgosia: „kwa, kwa”.
Tomek: „muuu”.
Anielka: „beee”.
Jasiu: „złaź z tego traktora, gówniarzu!”.

:-)

Babcia wypełnia papierki w urzędzie 
skarbowym. Wypełnia, wypełnia... 
Wreszcie wypełniła i oddaje urzędniko-
wi, a urzędnik: 
- Ale jeszcze musi się pani podpisać.
- A jak się mam podpisać?
- No, normalnie. Tak, jak się pani podpi-
suje w liście.
Wiec babcia napisała: „Całuję Was 
mocno! Babcia Alina”.

:-)

Kłótnia małżeńska.
Mąż: - Chciałbym umrzeć! 
Żona: - Ja też!
Mąż: - To ja już nie! 

:-)

Przychodzi pijany małżonek do domu. 
Żona wściekła pyta: 
- Będziesz jeszcze pił?
Mąż siedzi cicho, więc żona powtarza: 
- Będziesz jeszcze pił?!
Mąż dalej nic. 
- Odpowiedz, czy będziesz jeszcze pił?!
Na co mąż z wysiłkiem: 
- Ooooo jaaaaaa, dobraaaaaaa, nalej 
ostatnieeeeegoooo...

:-)

Dwóch facetów wnosi trzeciego zupeł-
nie pijanego, tak, że nie może się 
utrzymać na nogach. Siadają przy barze 
i jeden mówi do barmana: 
- Dwa piwa!
- A ten w środku nie pije? - pyta barman.
- Nie, to kierowca.

:-)

Dwaj starzy przyjaciele spotykają się po 
długim czasie. 
- Co słychać? - pyta pierwszy.
- A, nic dobrego - odpowiada drugi. 
- Cierpię na moczenie nocne i nie wiem, 
co z tym zrobić.
- Wiesz co, tu niedaleko mieszka dobry 
psychoterapeuta. Spróbuj, może on 
znajdzie sposób.
Przyjaciele spotykają się po kilku 
miesiącach. 
- No i co, byłeś u tego psychoterapeuty?

- Byłem i jestem ci bardzo wdzięczny.
- Już się nie moczysz?
- Moczę, ale teraz jestem z tego dumny!

:-)

Mówi Janusz do Staśka: 
- Sprzedałem fortepian żony, żeby było 
spokojniej w chacie. Kupiłem jej 
saksofon.
- Jak to? Przecież też będzie hałasować.
- Tak, ale przynajmniej nie będzie 
śpiewać.

:-)

Matura z historii: 
- Omów państwo Ostrogotów.
- Nie wiem...
- Dobrze, to omów państwo Wizygotów.
- Też nie wiem.
- Pytanie ratunkowe?
- Jeśli można...
- Porównaj państwo Ostrogotów z 
państwem Wizygotów.

:-)

Żona prosiła mnie, żebym jej przyniósł 
szminkę. Przez pomyłkę podałem jej klej 
w sztyfcie. Chyba ciągle jest obrażona, 
bo nadal się nie odzywa…

:-)

Do Jasia na basenie podchodzi 
ratownik: 
- Nie wolno sikać do basenu!
- Ale wszyscy sikają do basenu! - broni 
się Jasio.
- Być może, nie wiem - przyznaje ratow-
nik - ale na pewno nie z trampoliny!

:-)

Rozmawia dwóch kumpli: 
- Popatrz Staszek: wiosna przyszła, ptaki 
świergolą, dzień w końcu dłuższy, 
wszystko kwitnie i spod ziemi wychodzi! 
- mówi jeden.
- Przestań straszyć! Miesiąc temu 
teściową pochowałem…

:-)

- Proszę powiesić mój płaszcz.
- Nie powieszę. Nie ma pan wieszaczka.
- To za kaptur pani powiesi.
- Nie powieszę. Nie ma pan wieszaczka!
- Do cholery! Zaraz przedstawienie się 
zacznie!
- Nie zacznie się. Proszę spojrzeć - tam 
siedzą aktorzy i przyszywają wieszaczki.
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Kobieta radosna i słoneczna. Jest nieustannie głodna poznawania 

świata i próbowania nowego. Od 6 lat związana z Fundacją Centrum 

Aktywności Twórczej działającą w Lesznie i regionie. Dzięki temu 

miała okazję odbyć roczny wolontariat na Łotwie oraz job shado-

wing w Malawi i Nepalu. Pełniła funkcję kierownika na półkoloniach 

„Pociąg do Cooltury”. Pracowała w Anglii jako pracownik młodzieżo-

wy i street worker. Obecnie koordynatorka projektów lokalnych mię-

dzynarodowych. Odpowiada za Leszczyńskie Centrum Wolontariatu, 

szkolenia i wymiany międzynarodowe, a także koordynuje działania 

mające na celu wysyłanie polskich wolontariuszy za granicę. 

Współpracuje z lokalnymi społecznikami. Nie czuje strachu przed 

trudnymi wyzwaniami. Właśnie przygotowuje się do obrony pracy 

magisterskiej w leszczyńskim PWSZ na temat przemocy seksualnej 

w doświadczeniach i opiniach osób w wczesnej dorosłości.

Karolina 
Kosowska

Moim ulubionym miejscem w Lesznie 

jest…

…Biblioteka Ratuszowa. Miejsce z pyszną kawą i muzyką, często graną na 
żywo. Doskonałe zarówno do odpoczynku jak i do pracy.

Film, który nigdy mi się nie znudzi to…

…”Mały Książę”. Za każdym razem można odnaleźć w  nim coś innego. 
A  także fi lm dokumentalny „Human” (w  polskiej wersji językowej 
„Człowiek”), który w prosty i zrozumiały sposób odpowiada na trudne pyta-
nia. Wyjaśnia, czym jest miłość czy pokój.

Na spacery chodzę najczęściej…

…po jedzenie (śmiech). Ze względu na realizację wielu projektów brakuje 
mi czasu na spacery rekreacyjne, dlatego każdą wyprawę, nawet do sklepu, 
staram się zamienić w spacer.

W lodówce zawsze mam…

…ser. W różnych odmianach, najlepiej hiszpański.Teksty najczęściej piszę 
w smutku, a nagrywam w stanie radości.

Mój pierwszy dzień w Fundacji Centrum 

Aktywności Twórczej…

…jako mentor zostałam zaproszona na spotkanie z koordynatorem wolon-
tariuszy. Następnie miałam poznać młodego Hiszpana, wolontariusza, któ-
rego mi przydzielono. Wybraliśmy się do jego mieszkania. Pamiętam, że by-
ło to o godzinie szesnastej, a on… przywitał nas w piżamie. Moje zdolności 
językowe nie były wówczas jeszcze zbyt dobre i  nie potrafi łam zrozumieć 
słów wypowiadanych z  mocnym hiszpańskim akcentem. Dodam, że ten 
wolontariusz do dziś mieszka w  Lesznie i  utrzymujemy przyjacielskie 
relacje.

Największym wyzwaniem jest…

…odnalezienie równowagi pomiędzy pracą a odpoczynkiem, co wydaje się 
nie lada sztuką. Po pracy powinniśmy oddać się przyjemnościom, swoim 
pasjom, poświęcać czas  bliskim osobom. Sytuacja wygląda inaczej, jeśli to 
praca dostarcza przyjemności, staje się pasją i mamy w niej kontakt z nie-
zwykłymi ludźmi. 

Chciałabym pojechać…

…do Tajlandii. Z kolei na dłużej, a nawet zamieszkać, mogłabym na Malcie. 
Mają plaże, słońce, włoskie jedzenie i mówią po angielsku.

W wolnych chwilach…

…a co to wolne chwile? Mając wolne chwile, spędzam czas na regeneracji, 
odpoczywając w łóżku. Oglądam dobre fi lmy, bardzo chętnie także 
podróżuję.

Nigdy nie podejmę się…

…pracy w szkole. Kojarzonej z formalnością i biurkami pełnymi dokumen-
tacji. Dlatego doceniam swoją pracę, która poszerza horyzonty, pozwala na 
rozwój i pozytywnie zaskakuje.
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Nauczycielka języka ukraińskiego i angielskiego. Doskonale mówiąca po polsku. Rodzinna, bły-

skotliwa i zabawna. Budząca szczerą sympatię. Ciekawa świata, posiadająca wiele ukrytych ta-

lentów. To cechy, którymi możemy opisać Tetianę Diorditsę, Ukrainkę od dwóch lat mieszkającą 

w Lesznie. 

Tetiana jest także niezwykle odważną 
osobą, czego dowodzi przeprowadzka do 
Leszna. Z dnia na dzień rozpoczęła swo-
je życie na nowych warunkach, w no-
wym miejscu. 
– Mój mąż znalazł tutaj pracę. Trudno 

nam było znieść rozłąkę. Chcieliśmy być 
razem. Mamy córeczkę Weronikę i prag-

nęliśmy żyć rodzinnie. Przyjechałam 
z córką do męża, nie znając zupełnie ję-
zyka ani miasta – mówi i z uśmiechem 
opowiada o pierwszych dniach spędzo-
nych w Lesznie. – Wybrałam się na za-
kupy do pobliskiego sklepu. Oczekując 
w kolejce do kasy, pani poprosiła mnie 
o założenie paska oznaczającego za-
mknięcie kasy. Zupełnie jej nie zrozumia-
łam. Podczas wizyty z córką u lekarza, 

miałam na kartce zapisane nazwy dole-
gliwości takie jak katar i kaszel. Z kolei 
idąc na rynek, spodziewałam się stra-
ganów, u nas rynek oznacza targowisko. 
W rodzinnej miejscowości ma się także 
ulubione sklepy czy fryzjerów.
Mimo to, mimo tak wielu „nowości”, 

bardzo szybko polubiła Leszno. I zde-
cydowanie z wzajemnością!
– Dla mnie to niezwykłe uczucie, kiedy 

obcy ludzie na ulicy mówią „Dzień do-
bry”. Podczas wizyty na poczcie mia-
łam problem z wypełnieniem formularza. 
Otrzymałam bezinteresowną pomoc od 
osoby czekającej w kolejce. Chyba mam 
szczęście, że trafi am na dobrych ludzi.
Tetiana odważnie przeciera nowe szla-

ki, inspiruje i wkłada całe serce w swo-
je działania. W dzieciństwie chciała zo-
stać aktorką. 
– Kiedy byłam mała i widziałam na ekra-

nie, że bohaterowie umierają, myślałam, 
że to dzieje się naprawdę, że poświęca-
ją swoje życie dla tej roli. Zaskoczeniem 
dla mnie okazało się poznanie prawdy. 
Potem postanowiłam zostać nauczyciel-
ką – wspomina.
Pracując jako wykładowca była bardzo 

zaangażowana i wymagająca, a jedno-
cześnie uwielbiana przez podopiecznych. 
Do Leszna przyjechała przed urodzinami 
córki. Z tej okazji własnoręcznie przy-
gotowała tort. Wzbudził ogromne zain-
teresowanie i w ten sposób rozpoczęła 
się jej słodka pasja. I nie ma w tym nic 
dziwnego. Marcepanowe fi gurki wyglą-
dają jak ze świata wyobraźni. To właś-
ciwie nie produkcja, a wariacja na te-
mat tortów! I teraz na każdej imprezie 

u znajomych musi pojawiać się ze 
słodkim prezentem. A ja szczerze 
żałuję, że w dniu spotkania nie by-
łem solenizantem… 
Zapytana o plany na przy-
szłość, odpowiada: - Podoba 
nam się w Lesznie, to ładne mia-
sto. Lubimy spacerować parkiem 
Jonstona i po rynku. Często my-
ślę, aby powrócić do pracy, jako 
nauczycielka. Chcę także dosko-
nalić się w pieczeniu ciast. 
Wiele nauki przede mną. To 
zajęcie daje radość, uspo-
kaja, uczy cierpliwości. 
Być może uda mi się 
kiedyś otworzyć włas-
ną cukiernię – mówi 
roześmiana. 
A ja, jeśli tak się 
stanie, na pew-
no będę sta-
łym klientem! 
Torty Tetiany 
są nie tyl-
ko śliczne, 
lecz także 
– co waż-
ne – wy-
produ-
kowane 
z wyse-
lekcjono-
wanych składni-
ków. I oczywiście 
są pyszne!

TEKST: MATEUSZ 
GOŁEMBKA

Вчителька української та англійської мов. Чудово володіє польською. Сімейна, кмітлива та весела. Викликає щиру 

симпатію. Цікава світу, має багато прихованих талантів. Це якості, якими ми можемо описати Тетяну Діордіцу, українку, 

яка вже два роки проживає у Лешно. 

Тетяна – це також надзвичайно від-
важна людина, що підтверджує її пе-
реїзд до Лешно. Одного дня вона по-
чала жити в нових умовах, у новому 
місці. 
– Мій чоловік тут знайшов робо-
ту. Нам було важко переносити роз-
луку. Хотіли бути разом. Ми має-
мо дочку Вероніку і хочемо жити як 
сім’я. Я приїхала з донькою до чо-
ловіка, не знаючи ні мови, ні міста,

– згадує вона з усмішкою перші дні, 
проведені в Лешно. – Я пішла за по-
купками до найближчого магази-
ну. Коли чекала в черзі до каси, пані 
попросила мене затягнути пасок, 
яким закривається доступ до каси. 
Я її зовсім не зрозуміла. Під час ві-
зиту з дочкою до лікаря я мала ар-
куш, на якому були записані наз-
ви недуг, а саме нежить та кашель. 
Іншого разу, коли я пішла на ринок, я 

очікувала прилавків, у нас ринок оз-
начає базар. У рідному місті та-
кож є свої улюблені магазини чи 
перукарні.
Незважаючи на це, а також на вели-
ку кількість «новинок», вона дуже 
швидко полюбила Лешно. І безумов-
но з взаємністю!
– Для мене це незвичне відчуття, 
коли незнайомі люди на вулиці ка-
жуть «Добрий день». Під час візиту 

на пошту у мене виникли труднощі 
з заповненням форми. Тоді я отри-
мала безкорисливу допомогу від лю-
дини, яка чекала в черзі. Думаю, що 
мені пощастило знайти хороших 
людей.
Тетяна сміливо прокладає нові шля-
хи, надихає і все серце вкладає у 
свої вчинки. У дитинстві вона хотіла 
стати акторкою. 
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– Коли я була маленькою і побачи-
ла у телевізорі, що герої вмирають, 
то подумала, що це відбувається 
насправді, що вони жертвують сво-
їм життям для цієї ролі. Я була зди-
вована, коли дізналася правду. Тоді я 
вирішила стати вчителькою, – зга-
дує вона.
Коли працювала викладачкою, то 
була дуже активною та вимогли-
вою, але водночас була улюблени-
цею студентів. До Лешно приїхала 

перед днем народженням дочки. З 
цієї нагоди вона власноруч приготу-
вала торт. Він викликав великий ін-
терес і таким чином почалася її «со-
лодке» захоплення. І це не дивно. 
Марципанові фігурки мають такий 
вигляд, ніби вони зі світу фантазій. 
Це власне не вироби, а варіація на 
тему тортів! І тепер на кожній вечір-
ці у друзів повинен з’явитися солод-
кий подарунок. І я щиро шкодую, що 
в день зустрічі не був іменинником... 

На запитання про плани на майбут-
нє вона відповідає: – Нам подоба-
ється Лешно, це гарне місто. Ми 
любимо гуляти парком Джонстона 
та на ринковій площі. Я часто за-
мислююся про повернення до робо-
ти вчителем. Хочу також вдоско-
налювати вміння випікати торти. 
Попереду у мене багато навчання. 
Це заняття дарує радість, заспоко-
ює, вчить терпеливості. Можливо, 

одного дня мені вдасться відкрити 
власну кондитерську, – сміється. 
І якщо так станеться, то я обов'язко-
во буду постійним клієнтом! Торти 
від Тетяни не тільки красиві, але і – 
що важливо – виготовлені з доскона-
ло підібраних інгредієнтів. І звичай-
но є смачними!

ТЕКСТ: МАТЕУШ ҐОЛЕМБКА

REKLAMA

OGŁOSZENIE
Od 14 czerwca 2020 roku w kaplicy kościoła pod wezwaniem Świętego 
Krzyża w Lesznie sprawowana jest Liturgia Boska w obrządku greckoka-
tolickim w języku ukraińskim. Zapraszam w każdą niedzielę o godzinie 
17:00. Przed liturgią spowiedź dla wszystkich potrzebujących.

Adres:
Kaplica przy kościele
pw. Świętego Krzyża
pl. Jana Metziga 19

Leszno

Wejście do kaplicy od strony wschodniej kościoła (małe drzwi).

Rektor duszpasterstwa:
tel. 669 467 163

ОГОЛОШЕННЯ
З 14 червня 2020 року в каплиці при костелі Святого Хреста у Лешно 
буде відправлятися Божественна Літургія за греко-католицьким об-
рядом українською мовою. Запрошуємо Вас щонеділі о 17:00. Перед 
Літургією можна приступити до таїнства Сповіді.

Адреса:
Каплиця при костелі

Святого Хреста
пл. Яна Метціга 19 [pl. Jana Metziga 19]

м. Лешно

Вхід до каплиці зі східного боку костела (малі двері).

Настоятель душпастирства:
тел.: 669 467 163



46 # POZNAJ NAS

                                 Poznaj naszą redakcję: Tomek

Espresso dla każdego!
Zawsze ma serce na dłoni, zawsze ma asa w rękawie i zawsze ma uśmiech na twarzy. Poza tym zawsze będzie stawiał rodzinę na 

pierwszym miejscu, zawsze będzie miał czyste auto i zawsze będzie zaskakiwał! Nasz redakcyjny Tomeczek to spec od kontaktów 

międzyludzkich, który do każdej bitwy staje w pierwszym szeregu. No… prawie każdej, bo dokumentów i wszelkiej maści formal-

ności nie tyka. 

Tomasz Młynarczyk. Ma już chyba ze 
sto lat (na pewno jest starszy ode mnie!), 
a mimo to przepełnia go młodzieńcza 
radość i chęć do życia. Epatuje życzli-
wością i optymizmem. Cechuje go rzad-
ko spotykany dar wzbudzania zaufania 
i przekonywania. Wystarczy, że spojrzy 
na ciebie, uśmiechnie się, zagai... i już 
jesteś jego!
Połączyła nas praca. Wspólnie zakła-

daliśmy fi rmę MTL Media i redak-
cję „Leszczyniaka” (jeszcze z kolegą 
Łukaszem). Z czasem praca przerodziła 
się w przyjaźń, co jest najlepszym do-
wodem na to, że nie każda spółka koń-
czy się bolesnym rozbratem. Ufamy so-
bie i rozumiemy się bez słów, dlatego 
bez wahania sprzedam wam sporo cieka-
wych kąsków na temat „mojego małego 
Tomeczka” (bo wiem, że się nie obrazi).
Tomek połowę życia spędza w aucie. 

Ale nie, że tylko jeździ w ramach pra-
cy. To auto (rok starsze od mojego, ha!) 
zdaje się być pełnoprawnym członkiem 

rodziny Młynarczyków. Nie dość, że jest 
pedantycznie zadbane, to Tomek z nim 
rozmawia (serio!). Widzę jak go boli, 
gdy do wychuchanego bagażnika musi 
załadować sporych gabarytów paczki 
dla naszych Klientów. Ale zaciska wargi, 
tłumi potok łez i dzielnie pakuje. Zuch!
Poza tym uwielbia podróżować, oczy-

wiście ze swoją żoną i cudownymi dzie-
ciakami. Marzy o koncercie Andrea 
Bocellego we włoskim Portofi no. 
Uwielbia francuskie komedie, szcze-
gólnie te z udziałem Louisa de Funèsa 
(to chyba jego idol, bo zerżnął od niego 
fryzurę...). Jest niepoprawnym romanty-
kiem, który w tajemnicy przed żoną po-
trafi  przywieźć z wakacji prezent i obda-
rować ją owym pół roku później. Brawo 
Tomek!
Mógłbym jeszcze wiele: że codzien-

na drzemka to podstawa; że lubi no-
sić kolorowe skarpetki i to niekoniecz-
nie do pary; że na widok dokumentów 
boli go głowa i nigdy nie pamięta, gdzie zapodział swoją pieczątkę; że zawsze mu 

gorąco i gdy ja waham się, czy założyć 
kurtkę, on wylatuje w krótkich spoden-
kach… Mógłbym, ale wolę, abyście sami 
go poznali. Osobiście. Przekonacie się 
wówczas, że nie ściemniam!
Ale na koniec napiszę wam jeszcze naj-

ważniejsze: że z Tomeczka dusza czło-
wiek. Dobrze mu z oczu patrzy. Muchy 
by nie skrzywdził. Jest do tego stopnia 
serdeczny, że najchętniej wszystkich ob-
darowywałby prezentami. Wyobrażam 
sobie, jak siadamy w kawiarni, a Tomek 
uniesiony dobrymi informacjami wy-
krzykuje nagle „espresso dla każdego!”. 
I dziwi się, gdy jakiś Miecio pyta, czy 
nie można by jednak zaserwować kolejki 
w tradycyjnej formie. A przecież Tomek 
tak bardzo kocha espresso! Nawet fi li-
żanki kolekcjonuje (no ale jaki wiek, 
taka pasja, he, he).
Znam Tomka na tyle, że wiem, że jesz-

cze nie raz będzie wracał w rozmowach 
do tego tekstu. Jego żonie też się dosta-
nie (dzięki za kilka smaczków, Anita!). 
Wiem też, że właśnie się uśmiecha, 
być może po drodze się wzruszył... i że 
w końcu odda mi te dwie dychy, co to 
je pożyczył!
Dzięki Tomeczku za zaangażowanie.
Dzięki, że jesteś.
Działamy!

PS Tomek nie jest dziennikarzem (w re-
dakcji odpowiada za kontakt z Klientami 
i Partnerami). Pisać nie lubi i pisanie 
z pewnością nie jest jego mocną stro-
ną. Dlatego nie dziwcie się, że tak ocho-
czo go obsmarowałem – kontry się nie 
spodziewam!

MICHAŁ DUDKA

Przystojny młodzian z ekwilibrystyczną fryzurą a’la Louis de Funes to 
Tomek. Z prawej autor tekstu.

Zaangażowany pracuś, zawsze pod 
telefonem.

Tomek w  towarzystwie najbliższych, czyli w  miejscu, w  którym chciałby 
przebywać bez końca.
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HOROSKOP
Baran (21.03-19.04)

W tym miesiącu na pewno nie będziesz narzekać na nudę, przed Tobą sporo 
zmian, nie wszystkie będziesz chciał zaakceptować, ale postaraj się je przy-
swoić. Uważaj na wszelkie kontuzje związane z kończynami dolnymi.

Byk (20.04 - 20.05)
Przyjdzie Ci się zmierzyć z czyimś osądem, który w Twoim przekonaniu jest 
dla Ciebie krzywdzący, nie walcz z tym, bo to bez sensu. Jednak postaraj się 
naprawić to, co złe. Nie daj się zwieść cudownym promocjom, bo będziesz 
stratny.

Bliźnięta (21.05-20.06)
Główne zmiany nastąpią w sferze zawodowej, nowa praca, awans, czy kom-
pletna zmiana taktyki w  dotychczasowym miejscu. Tak czy inaczej z  pozy-
tywnym oddźwiękiem dla Ciebie. Postaraj się załatwiać sprawy na bieżąco, 
nie odkładaj tego co nieuniknione.

Rak (21.06 - 22.07)
Nie musisz nikomu udowadniać ile jesteś wart, niestety wystarczy jedno sło-
wo w Twoim kierunku, aby zburzyć Twoją pewność siebie. Skup się przede 
wszystkim na relacjach z  ludźmi i  zweryfi kuj znajomości, odsuń toksyczne 
relacje.

Lew (23.07 - 22.08)
Ten miesiąc poświęć na samorealizację, ale również na dbanie o  siebie. 
Sporo udało Ci się już osiągnąć, więc nie spoczywaj na laurach, tylko dąż do 
kolejnych małych sukcesów. Teraz los będzie wymagał od Ciebie cierpliwo-
ści w każdej dziedzinie życia.

Panna (23.08 - 22.09)
Twoje oczekiwania niekoniecznie będą miały szansę realizacji, ponieważ są 
nieco odszczepione od rzeczywistości. Przemyśl dokładnie to czego prag-
niesz i  dostosuj się do obecnej sytuacji. Łatwiej będzie Ci coś wtedy 
zmienić.

Waga (23.09 - 22.10)
Dzięki ludziom w Twoim otoczeniu, w końcu będziesz w stanie zaakcepto-
wać to co się dzieje. To doskonały czas dla Ciebie na pracę nad zmianami, ja-
kie od dłuższego czasu miałeś w zamyśle. Pamiętaj również o odpowiednim 
odpoczynku.

Skorpion (23.10 - 21.11)
Lipiec będzie dla Ciebie czasem odpoczynku, pod warunkiem, że sobie na 
niego pozwolisz. Jeśli nie, zaczniesz silnie odczuwać przemęczenie i  wyeks-
ploatowanie organizmu. Słuchaj uważnie tego, co mają Ci do powiedzenia 
inni.

Strzelec (22.11 - 21. 12)
Ktoś będzie potrzebował Twojego wsparcia, nie musisz w  sumie nic robić, 
wystarczy że będziesz i wysłuchasz. Szykuj się na zamiany w sferze zawodo-
wej, które sam będziesz kreował i dążył do zrealizowania z dużą siłą.

Koziorożec (22.12 - 19. 01)
Postaraj się wykrzesać z  siebie odrobinę szaleństwa, dzięki temu, że nieco 
odpuścisz, poczujesz się lżej i odblokujesz na nowe. Jednak mierz siły na za-
miary, abyś nie doznał kontuzji lub nie nadszarpnął swojego zdrowia 
ogólnego.

Wodnik (20.01 - 18. 02)
Lipiec przyniesie dla Ciebie chęci zmiany otoczenia, niekoniecznie związane 
ze zmianą lokacji, ale np. remont, zmiana koloru ścian czy umeblowania. Idź 
na żywioł, ponieważ im bardziej będziesz się zastanawiał, tym dalej bę-
dziesz od intuicji.

Ryby (19.02 - 20.03)
Postaraj się trochę odpuścić chęć kontrolowania w pełni swojego życia, nie-
stety takie podejście mocno męczy. Daj sobie nieco luzu i zobacz co będzie 
się działo. Nie musisz być odpowiedzialny za wszystko i wszystkich.

Horoskop klasyczny na lipiec 2020 r.
opracowała wróżka Nadija
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