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Wydawnictwo fi nansowane przez Urząd Miasta Leszna

Z okazji Dnia Kobiet, tulipany dla pań 
z Leszczyńskiego Stowarzyszenia Osób z Chorobami 

Alzheimera i Parkinsona, symbolicznie przekazujemy 
wszystkim czytelniczkom „Otwartych Drzwi”.
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Budżet Leszna jeszcze nigdy nie był tak duży, jak jest obec-

nie. Do kasy miasta wpłynie w tym roku niemal 460 milio-

nów złotych, a wydatki wyniosą prawie 490 milionów zło-

tych. To ogromne pieniądze i warto wiedzieć, na co zosta-

ną spożytkowane.

W budżecie Leszna są inwestycje dla seniorów

Ma prawie 94 lata i właśnie promuje swoją najnowszą książkę pt. „Wspomnie-

nia z życia wielkopolskiego nauczyciela, część 2”.

Pisanie jest u mnie na pierw-
szym miejscu. Pisz c ksi ki i ar-
tyku y mam wra enie, e nadal 
pe ni  pi kn  funkcj  nauczyciel-
sk , gdy  ludzie to czytaj  i ko-
rzystaj

 Praca regionali-
sty przynosi mi wiele satysfakcji. 

- Przebija z niej yczliwy sto-
sunek do ludzi, otaczaj cego 
wiata, faktów i zdarze , w któ-

rych uczestniczy  autor

Promocja książki Stanisława Jędrasia

Mieszkaniec Leszna z własnej inicjatywy naprawił 

zniszczony nagrobek zasłużonego Powstańca Wiel-

kopolskiego majora Kazimierza Gummera. Zrobił 

to bez rozgłosu, anonimowo.

- By  organizatorem s u by we-
terynaryjnej w Powstaniu Wiel-
kopolskim

W okresie mi dzywojennym pro-
wadzi  w Lesznie prywatn  prak-
tyk  lekark . W czasie okupacji 
znalaz  si  w Tomaszowie Mazo-
wieckim, gdzie w 1943 roku zmar .

Odnowiono grób powstańca



Jeżeli standardowe masaże nie pomagają na ból kręgosłupa, albo nie ma już rady na opuchliznę nóg, warto spróbować wibrote-

rapii. Wystarczy poddać się działaniu wibracji, a organizm bez wysiłku będzie wracał do zdrowia.

Przeciwwskazaniami do stosowa-
nia terapii wibracj  s  ci a i choro-
ba nowotworowa. Natomiast jak naj-
bardziej powinny si  jej podda  oso-
by z dolegliwo ciami z powodu cho-
rób uk adu kr enia, maj ce yla-
ki, obrz ki, skurcze nóg czy problem 
z zimnymi stopami. Osoby, które maj
przepukliny w kr gos upie i nie mog
korzysta  z masa y wykonywanych 
przez rehabilitantów, powinny zjawi
si  u nas. Wibroterapia ma dzia anie 
przeciwbólowe. Jest polecana po z a-
maniach, skr ceniach i st uczeniach. 
Wskazaniem do jej stosowania s  bóle 
kr gos upa, stawów biodrowych czy 
kolanowych. Osoby zagro one uda-
rem równie  mog  zapisa  si  na se-
ri  zabiegów 

 Prosimy o przyniesienie dokumen-
tacji medycznej je li pacjent j  posia-
da. Mimo to przed rozpocz ciem te-
rapii musimy pozna  histori  choroby 

i dolegliwo ci, by na tej podstawie do-
bra  zabieg -

Pacjent jest poddawany 300 drga-
niom na minut . Zabieg jest substytu-

tem ruchu i treningu, ale dla pacjenta 
jest odczuwalny jako przyjemny. Trzeba 
jednak zaznaczy , e je li kto  nie wi-
czy, po pierwszym zabiegu mo e odczu-
wa  zm czenie, podobnie jak po wysi -
ku fi zycznym. Mo na mie  nawet lek-
kie zakwasy. Z ka dym kolejnym zabie-
giem pacjent odczuwa  b dzie przyp yw 
energii, lekko  i najwa niejsze, ulg
i zmniejszenie dolegliwo ci bólowych. 
Wibracja pobudzi mi nie, poprawi 
ukrwienie i dotleni tkanki, w przypad-
ku stawów pobudzi produkcj  mazi sta-
wowej

By em dopiero na jednym zabie-
gu, a ju  czuj  si  lepiej. Mam uczu-
cie lekko ci

Mam za sob  siedem zabiegów
Po trzech zabie-

gach zauwa y em efekty, sko czy o si
dr twienie nóg. Zabiegi s  rewelacyj-
ne, rzeczywi cie pomagaj .

Po dwóch, trzech zabiegach efek-
ty wibroterapii s  odczuwalne dla pa-

cjentów
Po pi tym, szóstym zabiegu nie 

ma pacjenta, który nie poczu by ró -
nicy na plus, w porównaniu do pierw-
szej wizyty, gdy trafi  do nas z dolegli-
wo ciami. 

Od połowy listopada ubiegłego roku połączenia na 

numer alarmowy policji 997 są automatycznie kiero-

wane na numer alarmowy 112, czyli do Centrum Po-

wiadamiania Ratunkowego w  Poznaniu. Chcąc we-

zwać policję nie porozmawiamy już bezpośrednio 

z dyżurnym leszczyńskiej komendy, lecz z dyspozyto-

rem centrum. To wciąż nowość, z którą mogą wiązać 

się wątpliwości, jak należy zachowywać się w rozmo-

wie z dyspozytorem? Jakich pytań z jego strony nale-

ży się spodziewać i jak na nie odpowiadać?

 - Po czenie z centrum odby-
wa si  tak, jakby my wybrali nu-
mer 112

- Zmieni o si  wi c tylko miejsce 
odbioru zg oszenia. Dzi ki temu, 
e informacja od razu trafi a do 

operatorów numeru 112, mo liwe
jest jednoczesne powiadomienie 
o zdarzeniu wszystkich potrzeb-
nych s u b ratunkowych. Odby-
wa si  to na zasadzie elektronicz-
nego przekazywania tak zwanej 
formatki zawieraj cej informacje 
niezb dne do dojazdu na miejsce 
zdarzenia i przeprowadzenia ak-

cji ratowniczej. Prze czanie roz-
mówcy do dy urnego policji mo -
liwe jest tylko w wyj tkowych sy-
tuacjach, gdy np. trzeba bezpo-
rednio relacjonowa  policjanto-

wi rozwój wypadków.

- Je li numer 112 obs ugiwany
przez CPR w Poznaniu, czyli dla 
ca ej Wielkopolski jest przeci o-
ny, po czenie jest automatycznie 

przekierowywane do innego, wol-
nego operatora w kraju

- Nie ma ró nicy, 
gdzie zostanie przyj te zawiado-
mienie. Operatorów w ca ej Polsce 
obowi zuj  takie same procedury, 
pracuj  na takim samym sprz cie.

Jak rozmawiać z numerem alarmowym 112

Pacjent 

mo e skorzysta  

z bezp atnych zabiegów 

w ramach Programu na 

Rzecz Rozwoju Wibroterapii. 

Rejestracja na zabiegi 

jest telefoniczna:

501-055-777. 
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W wieku młodzieńczym i dorosłym prostata ma znaczenie dla życia seksualnego męż-

czyzn. Niestety wraz z przybywaniem lat, rośnie ryzyko, że „odezwie się ona” z po-

wodu poważnej choroby. Dlatego ważne, by panowie mając lat 45 i więcej, profi lak-

tycznie badali prostatę.

W przypadku prostaty badanie 
wykonuje si  per rectum czyli przez 
kiszk  stolcow . Panowie pewno s
tym skr powani i obawiaj  si , e ba-
danie jest bolesne, a to nieprawda

 Wynik otrzymujemy na podsta-
wie badania krwi. Gdy nie dzieje si
nic niepokoj cego, poziom bia ka, a 
wi c glikiproteiny jest niski. W przy-
padkach chorobowych ro nie. Po-
wodem mo e by  ostry stan zapal-
ny prostaty, który cz sto jest mylony 
z zapaleniem p cherza, bo pojawia-
j  si  bóle przy oddawaniu moczu 
i pieczenie, cz stomocz czy stan pod-
gor czkowy. Objawy mog  by  rów-
nie  grypowe, a jednak za pogorsze-
nie stanu zdrowia odpowiada zapa-
lenie gruczo u krokowego. W ostrych 
przypadkach mo e doj  do gor cz-
ki, dreszczy, a nawet powstania rop-
nia. Przyczyn  podwy szonego PSA 
mo e by  równie  nowotwór

do 2,5 ng/ml,

do 3,5 ng/ml,

do 4,5 ng/ml,

do 6,5 ng/ml.

Rak gruczo u krokowego jest na 
trzecim miejscu wyst powania w Pol-
sce. Zapadalno  na niego wynosi od 
15.000 do 16.000 osób rocznie, z tego 
po owa umiera, bo choroba zosta a
zdiagnozowana zbyt pó no i leczenie 
nie zosta o w por  wprowadzone

A rak 
prostaty wcze nie wykryty mo na ca -
kowicie wyleczy . Obecnie s  tak do-
skona e techniki operacyjne, w lecze-
niu stosuje si  na wietlania wspoma-
gane leczeniem hormonalnym, e pa-
cjent mo e wróci  do zdrowia. 

Do 25 procent przypadków zda-

rza si , e PSA jest prawid owe, do-
piero badanie per rectum stwierdza 
zmiany gruczo u krokowego, któ-
ry jest niejednorodny, twardawy czy 
guzkowaty. Wówczas lekarz wykonuje 
biopsj , która rozstrzyga czy zmiany 
w gruczole s  nowotworowe czy in-
nego pochodzenia, na przyk ad spo-
wodowane zapaleniem. Jest tak e
oko o 20 procent przypadków, w któ-
rych jest podwy szone PSA, a jednak 
dalsze badania niczego niepokoj ce-
go nie wykazuj . Po dwóch, trzech 
miesi cach lekarz wykonuje bada-
nie kontrolne i je li utrzymuje si
podwy szone PSA, wtedy konieczna 
jest biopsja. 

Objawy daje agodny rozrost 
gruczo u krokowego, bo pojawiaj
si  cz stomocz dzienny i nocny, stru-
mie  moczu jest przerywany, os a-
biony i w ski. Natomiast rak prosta-
ty nie daje adnych objawów, dopó-
ki nie dojdzie do zatrzymania moczu. 
Mo e pojawi  si  odczucie nieca -
kowitego opró nienia p cherza, ból 
w czasie oddawania moczu. Zdarza 
si , e pacjenci lecz  si  na dolegli-
wo ci bólowe kr gos upa, lekarz ro-
dzinny czy ortopeda kieruje pacjenta 
na badanie krwi, a wtedy okazuje si ,
e PSA jest bardzo podwy szone. Rak 

prostaty daje najcz ciej przerzuty do 

ko ci, w takich przypadkach PSA jest 
w granicach 50-60 ng/ml, a nawet po-
wy ej 100 ng/ml. Dlatego istotna jest 
profi laktyka. Ja sam poddaj  si  ba-
daniom i zach cam do nich panów

 Z wiekiem ro-
nie zagro enie rakiem prostaty. Naj-

cz ciej wyst puje po 55. roku ycia,
w wieku powy ej 90 lat praktycznie 
70 - 80 procent prostat zmienia si
w nowotwór. Obecnie jest wiele me-
tod, które hamuj  rozwój choroby: 
operacja, na wietlania albo lecze-
nie hormonalne. 

Je li pacjent mia  wykonan
biopsj  i posiada wynik histopato-
logiczny, terapia jest refundowana 

przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

W takich przypadkach prawdo-
podobie stwo zachorowania zwi k-
sza si  o 25 procent

Co mężczyzna
wiedzieć powinien

 Osoby, które stosuj  jakie  leki, powinny mie  w apteczce 
lek przeciwgor czkowy, który zaleci im lekarz

- Je li chodzi o przemywanie 
powierzchniowych p ytkich ran, nie b d  poleca adnych pre-
paratów. Najlepiej sprawdzi si  czysta woda. 

Kto  si  w naszym domu zrani i chc c mu opatrze  ran ,
dla w asnej ochrony, nale y to robi  w r kawiczkach jednora-
zowych. 

Na przyk ad samochodowej, szczególnie polecam te z nor-
m  DIN 13164, która ma okre lone wyposa enie. 

 W opakowaniu niektóre leki s  hermetycznie zamkni te. 
Niestety wiele osób szykuje je sobie na poszczególne dni, a na-
wet ca y tydzie , umieszczaj c w specjalnych pude kach. To 
prowadzi do tego, e do tego, e leki si  utleniaj  i trac  swoje 

w a ciwo ci. le, kiedy leki wysypi  si  z pojemnika i potem nie 
zawsze zostan  prawid owo posegregowane. Nie b dzie pro-
blemu je li kto  za yje podwójn  dawk  magnezu czy witami-
ny C, gorzej gdy przyjmie podwójn  dawk , na przyk ad leku 
przepisanego przez kardiologa. 

- Wi kszo  powinna by  trzymana w miejscach su-
chych, bez dost pu wiat a. Leki nieprawid owo przecho-
wywane, niezgodnie z zaleceniem producenta, mog  by
ma o skuteczne. 

 Wyja ni  to na przyk adzie antybiotyku. Skoro lekarz 
go przepisa  nale y za y  ca  zalecan  dawk . Nie powin-

no si  przerywa  przyjmowania leku, kiedy tylko poczujemy 
si  dobrze. Gdy znów co  zacznie nam dolega , nie wolno na 
w asn  r k  bra  tego antybiotyku, tylko dlatego, e zosta o
kilka tabletek lub y ek syropu. Najpierw trzeba si  skonsul-
towa  z lekarzem 

Warto skorzystać z tych rad
w a ciwo c

zawsze z
blemu je
ny C, go
przepisan

-
chy
wyw
ma

W
go przep

no si  prze
si  dobrze.
w asn  r k
kilka tablet

W co powinna być wyposażona domowa apteczka? Na to pytanie odpowiada ratownik medyczny Marcin Gbiorczyk.



Niedawno w  Lesznie kolejna starsza 

osoba straciła kilkadziesiąt tysięcy złotych dając się po-

dejść oszustom stosującym metodę „na policjanta”. To tylko jeden ze sposobów, 

jakie wykorzystują przestępcy, aby obłowić się cudzym kosztem. Innym, stosowanym od wielu lat, jest 

metoda „na wnuczka” lub na innego krewnego. Oszuści w ten sposób żerują na łatwowierności, ufności i współczuciu seniorów. Pi-

szemy o tym, jakie podstawowe zasady bezpieczeństwa należy zachować, aby 

nie stać się ofi arą takich lub podobnych przestępstw i nie stracić oszczędności.

Dla zachowania ostro no ci nale y
przerwa  rozmow  i skontaktowa
si  z innym krewnym, np. rodzicem 
wnuka, aby spyta , czy rzeczywi cie 
dosz o do wypadku lub innej sytuacji, 
o której przed chwil  s yszeli my. Je-
li posiadamy numer telefonu wnuka, 

mo na te  po prostu powiedzie  oso-
bie z drugiej strony s uchawki, e od-

dzwonimy na ten numer. Jeszcze in-
nym sposobem jest zadanie osobie 
zapewniaj cej, e jest naszym wnu-
kiem pytania o jaki  szczegó , który 
zna  b dzie tylko prawdziwy wnuk, np. 
o adres jego zamieszkania, czy wiek.

- Oszust podaj cy si  za policjan-
ta wmawia seniorowi, e prowadzi 
dzia ania dotycz ce uj cia przest p-
cy, swego rodzaju tajn  operacj  -

. - Mówi, e jako 
ledczy wie, i  za chwil  do seniora 

zadzwoni oszust, który b dzie chcia
wy udzi  pieni dze. Prosi starsz  oso-
b , aby przekaza a oszustowi kwot ,
jakiej za da, a policja dzi ki temu 
b dzie mog a go zatrzyma  na gor -
cym uczynku.

- Niestety, nadal s  starsi ludzie, 
którzy daj  si  nabiera  na zmy lone 
historie i trac  oszcz dno ci, niekiedy 
ca ego ycia. Dzieje si  tak, bo oszu-

ci omamiaj  swoje ofi ary opowie-
ciami, które „ api  za serce”, czy-

li dotycz cymi np. mierci cz onka 
rodziny, wypadku, choroby, czy na-
wet porwania. Rozmow  prowadz

w taki sposób, aby nie da  odbiorcy 
chwili do namys u. Dlatego ofi arami 
oszustów padaj  z regu y osoby star-
sze ulegaj ce presji czasu, któr  wy-
muszaj  przest pcy podaj c si  za 
najbli szych w nag ej potrzebie lub 
za policjantów. Prosimy wi c senio-
rów, aby kierowali si  wyobra ni ,
ostro no ci , a nawet podejrzliwo-
ci , bo to mo e ich uchroni  przed 

wy udzeniem pieni dzy.

t

j starsza

ó
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- Do zwi zku wst pi em w stycz-
niu 1999 roku, krótko po przej ciu na 
wcze niejsz  emerytur  w zawodzie 
nauczyciela. Nie chcia em gnu nie
w domu. Nie zamierza em zak ada
bamboszy, siada  w fotelu i tylko 
gapi  si  w telewizor 

Polski Zwi -
zek Emerytów, Rencistów i Inwali-
dów mie ci  si  przy ulicy Mickie-
wicza 4, dzisiaj jest tam Pa stwowa
Wy sza Szko a Zawodowa. Wszed em 
do pokoju, który nazwa bym go b-
nikiem. W ciasnocie siedzia y cztery 
osoby. W ród nich by a Lucyna Bo-
niakowa, która zajmowa a si  przyj-
mowaniem nowych cz onków i op at. 
By  te  skarbnik Teodor Wi cek. Kie-
dy przyszed em do zwi zku po raz 
pierwszy, zap aci em wpisowe i od 
razu z grubej rury wypali em, e je-
stem przewodnikiem PTTK na Szlak 
Piastowski i oferuj  siebie do bez-
p atnego pilotowania wycieczek. Za-
interesowa  si  tym pan Teodor, za-
notowa  mój numer telefonu i w lu-
tym si  do mnie odezwa . Spotkali-
my si  i w trakcie rozmowy zapropo-

nowa  mi funkcj  sekretarza zwi zku. 
.

- By em wtedy pi kny i m ody, 
teraz zosta o mi tylko to pierwsze. 

- Cz onkami byli ludzie na eme-
ryturze albo rencie, którzy szuka-
li towarzystwa rówie ników, chcieli 
spotka  klubowych czy wieczorków 
tanecznych.

- Zaczynali my od Pragi, byli-
my mi dzy innymi w Wilnie i Lwo-

wie. W 2013 roku zwiedzili my kra-
je nadba tyckie. Starali my si  robi
wycieczki jak najtaniej. Szukali my
biur podró y, z którymi mo na si
by o korzystnie dogada .

- Pami tam, e podczas w drów-
ki na Ma  Rawk , z 40 osób na 
szczyt dosz o tylko 21. Bo jedyn
przeszkod  by o to, e ci gle szli-
my pod gór  - 

- Przy koncertach dobrze si
wspó pracowa o z Miejskim O rod-
kiem Kultury, szczególnie pani
Anet  Plut . Obs uga nag o nienia
zawsze wiedzia a co i jak. Z naszej 
zwi zkowej strony ka dy mia  jakie
zadanie, jeden odpowiada  za spra-
wy porz dkowe, inny za rozprowa-
dzanie bezp atnych zaprosze .

- S  ze sob  zwi zane, artobli-
wie powiem, jedna o drugiej prawie 
wszystko wie. Je li w czym  uczest-
niczy jedna, za ni  pójdzie kolejnych 
pi tna cie. To jest bardzo fajne. Je-
dyny problem z grupami nieformal-
nymi by  taki, e na wycieczkach pa-
nie chcia y mie  pokoje blisko sie-
bie. Mówi y do mnie: „Jak pan nie 
mo e tego za atwi , to nic, ale jak-
by mo na by o...”.

- Jad c na wycieczk , w autoka-
rze mia em zasad , e prosi em, by 
ka dy zapami ta , w którym miej-
scu siedzi i kogo ma za s siada. Od-
czytywa em list  obecno ci, ale dla 
wygody nie robi em tego na ka dym
postoju. Pyta em tylko czy wszyscy 
s . Pami tam, e na jednym z ta-
kich wyjazdów, kiedy dojechali my
do Elbl ga, okaza o si , e nie ma 

jednej z pa . Zacz y si  poszukiwa-
nia. Przeszed em po wszystkich po-
kojach i nic. W autokarze nie by o jej 
baga u. Zrobi em rachunek sumie-
nia - zwiedzili my Toru , Malbork, 
mo e pani zosta a gdzie  po drodze? 
W ko cu okaza o si , e w ogóle nie 
wyjecha a z Leszna. le si  czu a
i nawet nie pojawi a si  w punkcie 
zbiórki. A przecie  dwukrotnie wy-
czytywa em jej nazwisko i za ka -
dym razem s ysza em, e jest. Kto
po prostu zg asza  jej obecno .

- Na wycieczkach tempo zwiedza-
nia nadawa  najwolniejszy. Je li ko-
mu  co  si  sta o, nigdy nie zosta-
wiali my cz owieka w potrzebie. Po 
latach mog  powiedzie , e najcen-
niejsza by a wdzi czno  ludzi. Gdy 
ko czy a si  wycieczka albo koncert, 

a kto  podchodzi  i ciska  mi r k ,
mówi c, e dzi kuje za wra ania, to 
by o najlepsz  nagrod .

- Decyzja nie by a atwa, ale y-
cie nauczy o mnie t umi  trudno ci. 
Odchodzi em z ró nych stanowisk 
i w ró ny sposób. Jestem spe nio-
nym cz owiekiem, co zamierza em,
to mi si  spe ni o. Mój pogl d na 
zastosowanie w yciu romantyczne-
go has a z „Pie ni fi laretów” Ada-
ma Mickiewicza brzmi: mierz si y
na zamiary, nie zamiar pod ug si .
Nie potrafi c dzia a  na pó  gwizd-
ka i maj c wiadomo , e nie jest 
tak jak dawniej, postanowi em z o-
y  rezygnacj . Zostawi em zwi -

zek w dobrych r kach. Lech Wal-
czak jest m ody i pe en energii. 

Jak wygląda współpraca międzypokoleniowa i co daje 

mieszkańcom Leszna, i tym małym, i tym starszym? Moż-

na przekonać się w przedszkolach, gdzie systematycznie 

bywają słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 Polecia y mi zy

Wzruszy y my si  czuj c, ile to 
jest emocji dzieci i naszych 

Dzieciaki s  bardzo uzdolnione. 
Kiedy tu przychodzimy, fascynuj  nas 
nie tylko pi kne scenariusze i chore-
ografi a przygotowana przez nauczy-
cielki, ale i dzieci, które maj  tyle 

wdzi ku. Zawsze dostrzegamy, e s
pere ki w ród nich. Od razu wida , e
to jest naturalny talent

 Mamy poszerzony plan w za-
kresie dzia alno ci ekologiczno-
-przyrodniczej. Wykorzystujemy za-
sób wiedzy i do wiadczenia senio-
rów

 Wspó pra-
ca mi dzypokoleniowa uczy dzieci 

szacunku do osób starszych, starsi 
maj  okazj  odbiera  t  naturaln
rado , któr  maj  dzieci. Jeste my 
zadowoleni, e uda o nam si  wej
w kr g przedszkoli, które wspó pra-
cuj  z UTW. 

- W tym roku przygotowujemy 
dla dzieci przedstawienie, zwi za-
ne z odzyskaniem niepodleg o ci. To 
b dzie poznawanie historii Polski wi-
dzianej z lotu ptaka wzd u  Wis y, od 
gór do morza, w oparciu o legendy: 
o pi cych rycerzach, Warsie i Sawie, 
piernikach toru skich i o s onej wo-
dzie w morzu 

- By em pochylony nad stolikiem 
i w tym momencie kilkoro dzieci rzu-
ci o si  na mnie „na nied wiedzia”, 
eby mi podzi kowa  i wr czy  laur-

k . Kole anka robi c zdj cie uchwy-
ci a ten moment. To najfajniejsze zdj -
cie ze wspó pracy z przedszkolami, bo 
by o autentyczne i szczere. 

- Jakie m dre pytania dzieci za-
daj , jakby takie wyk ady to by a ich 
codzienno

- Moja niepe na 11-letnia wnucz-
ka zapyta a mnie kiedy : „Babciu, czy 
co  by  zmieni a w swoim yciu?”. 
Odpowiedzia em, e nie. „A czy nie 
mia a  jaki  przykrych zdarze  w y-
ciu?”. „Mia am, ale okaza o si , e
one by y niewa ne”. 

Ta współpraca się opłaca

Jestem człowiekiem spełnionym
Antoni Wierciński przez osiemnaście lat był przewodniczącym leszczyńskiego 

Oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. W ubiegłym roku 

podjął decyzję o rezygnacji z funkcji. Mówi: - Czas mierzyć zamiary podług sił.



To jest artykuł o nadziei i bliskości, których potrzebuje każdy człowiek, szcze-

gólnie ten, który zmaga się z ciężką chorobą.

 Kluczowa jest pierwsza wizyta 
lekarza hospicjum domowego, któ-
ra trwa nawet dwie godziny. Spotyka-
my rodzin , której sytuacji nie znamy. 
To wymaga delikatno ci z naszej stro-
ny. S  rodziny, które potrzebuj  cza-
su, by si  otworzy  przed lekarzem

 Najwa niejsze jest rozpoznanie, co 
si  dzieje z pacjentem, w jaki sposób 
mo emy mu pomóc, co jest problemem 
tu i teraz. Nasz  rol  jest tak e edu-
kowanie bliskich, bo cz sto anga uj
swój wysi ek w co , co w tym momen-
cie jest mniej istotne, a nie skupiaj
si  na tym, co wymaga natychmiasto-
wej interwencji. Czasami chodzi o ba-
naln  spraw . Na przyk ad pacjent nie 
ma apetytu i na tym s  skupieni opie-
kunowie, a pod o em problemu jest ty-
godniowe zaparcie. Zadzia anie powo-
duje, e pacjent czuje si  lepiej i wra-
ca mu apetyt.

 Jeste my dost pni dla osób, który-
mi si  opiekujemy oraz dla ich opieku-
nów. Opiekun zawsze mo e zadzwoni .
Nie za ka dym razem jest konieczno ,
by lekarz przyje d a . Czasem wystar-
czy, e wyja ni co si  dzieje. Opiekun 
czuje si  bezpiecznie i pewnie, kiedy 
wie, e objawy pojawiaj ce si  w kon-
kretnej sytuacji, s  normalne. Zada-
niem lekarza jest pokierowa , pomóc 
w problemie 

Opiekun chorego w rozmowie z na-
szym lekarzem uzyska informacj  co 
robi , jakie leki mo e poda , czy pod-

czy  tlen, czy te  powinien popro-
si  o pomoc piel gniark  z hospicjum 
lub lekarza rodzinnego, a kiedy dzie-
je si  co  pilnego zadzwoni  po pogo-
towie ratunkowe. Mo liwo  kontaktu 
z lekarzem i piel gniark  z opieki ho-
spicyjnej na pewno daje poczucie bez-
piecze stwa. 

- Opiekunowie cz sto nie ufaj
w swoje umiej tno ci i mo liwo ci.
Wydaje im si , e kto  inny, w szpitalu, 

zrobi dla chorego co  lepiej. St d cza-
sami, w dobrej wierze chc , eby cho-
ry pozostawa  w szpitalu. Bywa, e ro-
dzina skupiona jest na skomplikowa-
nych procedurach medycznych, a wa -
niejsza jest blisko  z chorym. Czasa-
mi potrzebuje on tylko potrzymania za 
r k , bycia z nim i akceptacji jego emo-
cji, nawet tych trudnych. Bo odchodze-

niu towarzysz  du e emocje, l k przed 
mierci  i niepewno  tego, co b dzie 

po niej, obawa o to, jak poradz  sobie 
bliscy. W a nie dlatego trzeba by  z t
osob . Tego nie zapewni piel gniarka 
na oddziale, która musi poda  leki in-
nym pacjentom, zmieni  opatrunki.

- Piel gniarka hospicyjna posiada 
specjalistyczn  wiedz  i umiej tno ci 
z zakresu dba o ci o port ylny, stomi
czy odle yny - 

 - K opot jest z dost pno ci  do 
takich specjalistycznych umiej tno-
ci, poza us ugami hospicyjnymi. Pie-

l gniarka powie i poka e, w jaki spo-
sób przenosi  czy pomóc zmieni  po-
zycj  chorego, powie jak go my  i kar-

mi  czy zmieni  po ciel pod osob  le-
c . Jednak, aby opieka by a efektyw-

na, bliscy chorego musz  nauczy  si
tych czynno ci.

Choroba zmienia ycie rodzin-
ne i zawodowe. Tracimy kontrol  nad 
cia em, sprawno ci , niezale no ci .
Pacjenci cz sto czuj  si  niepotrzeb-
ni, nieprzydatni. Cierpi ca y cz owiek. 
Opiekunowie widz  te zmiany u cho-
rego. S yszymy np., e przed chorob ,
pacjent by yczliwy, a chory jest nie-
dobry, opryskliwy i niecierpliwy. Tutaj 
jest wa na rola hospicjum - u wiado-
mienie opiekunom, jak wielkiej straty 
do wiadcza chory oraz tego, e nie je-
ste my bezradni. Mo emy pomóc, dba-
j c i szanuj c niezale no , poczucie 
bycia potrzebnym. Czasami pokaza-
nie choremu jak mo e zadba  o opie-
kuna, którym cz sto jest najbli sza oso-
ba - m , ona, syn czy córka sprawia, 
e chory odnajduje równowag . Bywa, 
e potrzeba niewiele... Kiedy opiekun 

jasno wyra a, e potrzebuje odpoczyn-
ku, chory niejednokrotnie sam propo-
nuje: „Kochanie, prosz  przygotuj mi 
ciep  herbat  do termosu, b d  j
mia  przy ó ku, a ty odpocznij chwi-
l , bo czuwa a  przy mnie ca  noc”. 
To prawda, perspektywa zmienia si ,
bo i mo liwo ci pacjenta s  inne, ale 
niezale nie od wszystkiego chce czu
si  potrzebny i chce zadba  o kocha-
nych bliskich, opiekunów - 

- Niestety, nie jest anga owa-
ny tak cz sto, jak móg by by . Na-
sze spo ecze stwo nie jest nauczo-
ne korzystania z pomocy psycholo-
ga. Z do wiadczenia wiemy, e pa-
cjent i jego bliscy najszybciej otwie-
raj  si  przed piel gniark  - 

. - Hospicjum ma 
tak e rehabilitanta. Bo w chorobie 
niezwykle wa ny jest dotyk. Pacjent, 
któremu wykonuje si  delikatny ma-
sa  limfatyczny, czuje ulg  nie tylko 
z powodu zmniejszenia obrz ku, ale 
tak e dlatego, e czuje si  zaopieko-
wany i wa ny. Dla bliskich kontakt 
z chorym jest bardzo istotny, ponie-
wa  buduje wi  i poczucie blisko-
ci, a dotyk jest jego bardzo wa -

nym elementem.

- Nie mo emy przyj  ka dego, kto 
si  do nas zg osi. Musimy dokonywa
trudnych wyborów.

- Nasze mo liwo ci s  ograniczone. 
Przyjmujemy pod opiek  chorego, któ-
ry na dan  chwil  wymaga pilnej inter-
wencji. Na wiecie jest tak, e pacjent 
do opieki paliatywnej trafi a w momen-
cie rozpoznania i rozpocz cia terapii 
przeciwnowotworowej. Potem nast -
puje moment, kiedy onkologia i opie-
ka paliatywna zaz biaj  si , nast pnie 
pacjenta obejmuje opiek  hospicjum. 

W Polsce jest onkologia i d ugo, d u-
go nic, a potem pacjent do hospicjum 
dostaje si  albo nie. A przecie  chodzi 
o cz owieka, który cierpi i nie ma si y
dopomina  si  o swoje. Potrzebuje ulgi 
w bólu i ulgi psychicznej. W obecnym  
systemie cz sto  jest tak, e chory tra-
fi a do naszego hospicjum w tak ci -
kim stanie, e ani on ani bliscy nie maj
czasu na domykania pewnych spraw, 
wyja nianie sobie czegokolwiek. Tak 
nie powinno by  -
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U zbiegu leszczyńskich ulic Gronowskiej i Poznań-

skiej, w  sąsiedztwie Ronda Gronowo, stoi piętro-

wy budynek z wysokim kominem w tle. Mieści się 

w nim między innymi Restauracja Trasowa, niewąt-

pliwie jedna z najstarszych w regionie.

- Kiedy si  urodzi em w 1934 roku, 
moi dziadkowie Tomasz Malepszy 
i Stanis aw Urbaniak, postanowi-
li kupi  moim rodzicom, W adys a-
wowi i Agnieszce z domu Malepsza, 
opuszczon  posiad o  po bankrucie 
Trojanku -

- By a w Gronowie, przy drodze 
Leszno-Pozna . Wtedy dziadek Ma-
lepszy, który by  so tysem w Grono-
wie i prowadzi  restauracj  stwier-
dzi , e dwie restauracje w jednej wsi 
to za du o i swoj  zamkn , przezna-
czaj c j  na przedszkole. Z dzieci -
stwa pami tam, e restauracja by a
du o wi ksza od tej obecnej. Od stro-
ny wsi by a scena, a sala taneczna mo-
g a pomie ci  100 par. Wokó  parkie-
tu by o podwy szenie, na którym sta-
y stoliki. Wej cie do restauracji by o

od strony drogi na Pozna , a ubika-
cje, zgodnie z ówczesnymi przepisami, 
znajdowa y si  na podwórzu. 

- Z opowiada  ojca wiem, e re-
stauracja by a nie tylko lokalem ga-
stronomicznym, ale te  miejscem ze-
bra  i hucznych zabaw organizowa-
nych przez Zwi zek M odzie y Wici, 
Ochotnicz  Stra  Po arn , przed-
szkole. Tutaj te  by o zako czenie ob-
chodów 3 Maja. Co roku z tej oka-
zji przez wie , od zabudowa  Mar-
cjanny i Tomasza Malepszych do re-
stauracji, przechodzi  pochód. Bra-
li w nim udzia  nie tylko mieszka cy
wsi, ale równie  reprezentacja woj-
ska z leszczy skich koszar. Po pocho-
dzie w restauracji odbywa a si  za-
bawa do ynkowa.

- W czasie wojny w sali tanecznej 
i zak adzie ceramicznym produkowa-

no cz ci do samolotów. W mie cie
ludzie mieli pr d sta y, Niemcy eby
uruchomi  produkcj  podci gn -
li z G ogowa specjaln  lini  pr du
zmiennego. Kiedy wojna si  sko czy-
a, „Ruski” wszystkie maszyny wy-

wie li. Tylko jedn  do ci cia blachy 
- za du  i za ci k , zostawili. Pó -
niej trafi a do leszczy skiej fabryki 
szpilek - 

- W restauracji znowu odbywa y
si  zabawy, mi dzy innymi Leszczy -
skiego Klubu Motorowego z okazji 
zako czenia rajdu Pogo  za lisem. 
Po alkohol je dzi em z ojcem do re-
stauracji Kubiaka, która znajdowa-
a si  w budynku Pod Filarami na 

leszczy skim Rynku. Alkohol zabie-
rali my w kanach, dopiero potem by
rozlewany do butelek. 

- Pami tam taki obrazek, kiedy 
co roku z Górki Duchownej wraca-
a pielgrzymka i przed nasz  restau-

racj  gospodarze wystawiali kany 
z ch odn  ma lank , któr  cz stowa-
li strudzonych pielgrzymów.

- By y my bardzo m ode, brakowa-
o nam do wiadczenia w prowadze-

nia restauracji, dlatego na dwa lata 
lokal zosta  wydzier awiony. Nieste-
ty najemca nastawi  si  tylko na zy-
ski i w krótkim czasie restauracja zy-
ska a opini  speluny, do której wpa-
da si  na piwo i wódk . W 1990 roku 
podj y my decyzj , e poprowadzi-
my restauracj  wspólnie z siostr . Po 
gruntownym remoncie, cz  lokalu 
przeznaczyli my na sklep, ale ten po-
mys  nie sprawdzi  si . By  kolejny re-
mont i otwarcie restauracji z sal  i du-
ym zapleczem. W cz ci, gdzie daw-

niej by a scena, siostra Ilona otwo-
rzy a zak ad fryzjersko-kosmetyczny. 
Organizujemy imprezy rodzinne i za-
bawy, a w jad ospisie mamy dania ze 
zdrowej ywno ci bez konserwantów. 
Obecnie znaczna cz  naszej dzia al-
no ci to catering 

- Na cianie przy wej ciu jest ma a
galeria zdj  obrazuj cych histori
lokalu. Lubi  zatrzyma  si  przy niej, 
a patrz c na fotografi e przenosz  si
my lami do dawnych czasów, gdy nie 
by o telewizji i smartfonów, a ludzie 
byli wobec siebie bardziej yczliwi
i cz ciej si  u miechali 

Od lewej Mariola Tomczak, Kazimierz Urbaniak i Anna Urbaniak. Fot. (2x) E. Baldys

Fot. archiwum
Sala restauracyjna z początku XX wieku z wido-

kiem na scenę.

Restauracja Trasowa współcześnie.

R estau rac ja  Trasowa
to też historia rodziny

m
o-



Tym artykułem rozpoczynamy prezentację kościo-

łów i parafi i Leszna. Zaczynamy od historii Bazyli-

ki Mniejszej i parafi i pod wezwaniem św. Mikołaja.

Historia
bazyliki

Wracam do wspomnień związanych z obchodami Dnia Ko-

biet. Panie na pewno pamiętają, jak w prezencie dostawa-

ły popularne goździki, paczkę kawy albo rajstopy.
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Po przejściu na emeryturę w życiu Iwony Waligórskiej nie ma czasu na nudę. Poświęca go swoim pasjom: fotografuje, maluje obrazy, 

uprawia sport i chętnie spotyka się znajomymi. - Nie mogę powiedzieć, że przepuszczam czas przez palce - zapewnia z uśmiechem.

Zgadzam si  z osobami, które mó-
wi , e gdy przechodzi si  na emerytu-
r  to wci  brakuje czasu

 Kole anki, któ-
re jeszcze pracuj , miej  si , e kie-
dy chcemy umówi  si  na kaw , to ja 
musz  spojrze  w kalendarz i spraw-
dzi  wolny termin, a one dostosowu-
j  si  do mnie.

 Malowanie obrazów od daw-
na by o marzeniem, na zrealizowanie 
którego nigdy nie starcza o mi czasu.

W odzimierz Pietrzyk uczy nas 
patrze .

- Trzeba wy wiczy  r k  metod
prób i b dów, przede wszystkim s u-

chaj c wskazówek instruktora, który 
widzi dos ownie ka dy szczegó . Nieraz 
maluj c, wydawa o mi si , e wszystko 
jest w porz dku, a jednak W odek do-
strzeg  b d, który mimo, e by  oczy-
wisty, zauwa y am dopiero patrz c na 
obraz „jego oczami”. 

Krótko po tym jak zasili am sze-
regi sekcji pojechali my na plener do 

Rydzyny. Wtedy poczu am stres. W o-
dek ustawi  mi dzy innymi samowar, 
który mia y my rysowa , a ja nie wie-
dzia am, z której strony mam usi , by 
sobie z tym poradzi .

Na pocz tku nie wiedzia am nawet 
od czego rozpocz  malowanie obra-
zu. Teraz mam w g owie plan i do dzie-
a. Na pewno w du ej mierze pomaga 

mi s uchanie wskazówek instruktora 
oraz podpatrywanie bardziej do wiad-
czonych kole anek z sekcji. Dodam, e
nasza grupa jest niezwykle pozytywna 
i yczliwa. Nie ma osoby, która by nie 
pomog a, nie podpowiedzia a, nie do-
radzi a. To s  drobiazgi, które w ca o-
ci daj  du  wiedz .

Z m em bardzo lubimy podró o-

wa  i z ka dej naszej wyprawy przy-
wozimy sporo zdj , z których robi
foto-ksi ki. Bo wiele rzeczy z pami -
ci ucieka, a zdj cia zostaj  i mi o ogl -
daj c je powspomina  miejsca i ludzi. 

Kiedy robi  zdj cie dostrzegam 
szczegó y. To dzi ki Ryszardowi, który 

na zaj ciach zwraca nasz  uwag  na 
rzeczy, których wcze niej nie widzieli-
my oraz na niebagateln  rol wiat a. 

Jego wskazówki zmieni y moje podej-
cie do pracy z aparatem fotografi cz-

nym. Z ostatniej wyprawy, prócz „nor-
malnych” zdj  typu widoki, przyroda, 
zabytki, przywioz am du o uj  ludzi, 
z czego powsta  ciekawy zbiór postaci 
w ró nych sytuacjach. Zainspirowa y
mnie do tego zaj cia, na których ostat-

nio skupiamy si  w a nie na portrecie.

Nie usiedzi na miejscu

Trwa okres rozliczania się podatników w fi skusem. To także czas, kiedy mogą oni wesprzeć or-

ganizacje pożytku publicznego, przekazując na ich rzecz 1 proc. podatku.

Nie ma obaw, e pa stwo przyw asz-
cza sobie te pieni dze, chocia  styka-
my si  z takimi obawami, szczególnie 
w grupie senioralnej. Maj  w tpliwo ci
czy 1 proc. podatku rzeczywi cie zosta-
nie spo ytkowany na cel, który wskaza-
li. Prosz  si  nie obawia . Urz d Skar-
bowy jest zobowi zany do przygotowa-
nia dok adnych sprawozda  dla Mini-
sterstwa Finansów. Urz dowi Miasta 
w Lesznie równie  przekazujemy infor-
macje o tym, jakie kwoty otrzyma y or-
ganizacje po ytku publicznego z naszego 
terenu 

Procedura przekazania 1 proc. po-
datku nie jest skomplikowana. Wystarczy 
wpisa  w a ciwy numer KRS danej orga-
nizacji w sk adanym zeznaniu podatko-
wym. W przypadku emerytów i rencistów 
jest to jeszcze bardziej uproszczone. Oso-
by, które uzyskuj  dochody tylko z emery-
tur lub rent i nie korzystaj  z adnych ulg 
i odlicze , wystarczy, e w Urz dzie Skar-
bowym z o  PIT-OP i na tym druku wpi-
sz  nazw  organizacji po ytku publicz-
nego i kwot . Reszt  zajmuje si  Urz d
Skarbowy, który przekazuje pieni dze na 
wskazany cel 

1 proc. zostaw w Lesznie



9 czerwca 2018 roku odbyła się premiera fi lmu Pawła Pawlikowskiego pt. „Zim-

na wojna”. Telewizyjne zwiastuny zachęcały do obejrzenia produkcji. Mimo 

że reklamy najczęściej nie idą w parze z naszymi oczekiwaniami, w tym przy-

padku nie zawiodłam się.

Wspomnienia zapisa am
 1 lutego 2019 roku. 

„Na naukę nigdy nie jest za późno” - to jeden z tych 

cytatów w przypadku, których trudno powiedzieć, 

kto jest jego autorem. Słowa te odnajdujemy w wie-

lu książkach. Można - i to bez większej dozy pomył-

ki - przyjąć, iż zdanie jest drogowskazem dla wie-

lu seniorów, którzy każdą wolną chwilę poświęca-

ją na poszerzenie wiedzy, uczestnicząc w semina-

riach czy spotkaniach naukowych w ramach Uni-

wersytetu Trzeciego Wieku, czy innych organizacji 

zrzeszających seniorów.

Nie zawiodłam się

Non scholae,
sed vitae
discimus
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Woda z cytryną ma zdrowotne właściwości. 

początek dnia

SÓL 

CHIPSY 

TŁUSZCZE TRANS

ŻELAZO

CUKIER

Żywieniowe
mity i prawdy

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI Z CZWARTEGO WYDANIA 
KWARTALNIKA „OTWARTE DRZWI” BRZMI: 

NIE ROZBIJAJ STAREGO GARNKA PÓKI NIE KUPISZ NOWEGO
NAGRODY DOSTAJĄ TRZEJ AUTORZY PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDZI:

KRYSTYNA KOSIŃSKA,
KRYSTYNA SZYSZKOWIAK,

JACEK WASIK.

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI Z CZWARTEGO WYDANIA

krzyżówka - laureaci

Piątki w Ratuszowej
Seniorzy mają specjalne zaproszenie na kawę do Biblioteki Ratuszowej w Lesz-

nie. Dla nich, w każdy piątek będzie ona tańsza o 2 złote.

Maca - peruwiański żeń-szeń
Maca to peruwiańska roślina korzeniowa. Rośnie na stromych, nieużytkowych szczytach Andów, na wyso-

kości 3800-4500 m n.p.m. Z uwagi na swoje właściwości zwana jest też peruwiańskim żeń-szeniem.

Na dobry



Podczas procesu starzenia zmienia si  budowa skó-
ry i paznokci. Tempo wzrostu paznokci zmniejsza si , staj
si  grubsze, twardsze, szorstkie i zrogowacia e. Zmienia si
ich barwa, mog  by  zbielone, za ó cone, nawet br zowe, 
b d  szare. U osób w podesz ym wieku atwo dochodzi do 
uszkodze  mechanicznych, krucha p ytka jest uwra liwio-
na. Nie sprzyja to domowej piel gnacji i podczas „ azien-
kowych operacji” wykonywanych nieodpowiednimi narz d-
ziami, pope niane s  b dy. Przy skracaniu i nadawaniu pa-
znokciom kszta tu, czy podczas oczyszczania, dochodzi do 
skalecze  wa ów paznokcia. Gdy zmiany s  uci liwe, po-
jawia si  ból i stan zapalny, klienci przychodz  do gabine-
tu podologicznego 

DOBRA RADA: 

Jednym z b dów jest skracanie paznokcia „na okr g o” 
lub to ju  ekstremalnie, wycinanie klinowo wzd u  p ytki. W kon-
sekwencji zaczyna on wrasta , co spowoduje ból podczas odrasta-
nia oraz stan zapalny.

Do gabinetu podologicznego Klinika Urody cz sto trafi aj  kli-
enci z przero ni tymi, twardymi paznokciami, ze stanami zapalny-
mi wywo anymi wrastaj c  lub wkr caj c  p ytk , zmianami na 
podeszwie stóp - modzelami i p kaj cymi pi tami. Mamy klien-
tów z bolesnymi odciskami, które usuwamy bezbole nie w naszym 
gabinecie, a tak e brodawkami wirusowymi, grzybic  paznokci. 
Ka dy przypadek traktujemy indywidualnie. 

W naszych gabinetach wszystkie narz dzia s  dezyn-
fekowane, a nast pnie sterylizowane. U ywamy materia ów 
jednorazowych, dbamy o bezpiecze stwo klientów i w asne 

 Klienci s  w ró nym wieku 
i z ró n  sprawno ci  i do ich wygody dostosowujemy 
pozycj  na  fotelu. Zabiegi odbywaj  si  w komfortowych 
zamkni tych gabinetach, w których przeprowadzamy 
dok adny wywiad, proponujemy terapi  i edukujemy.

DOBRA RADA: 

 Przestrzegam przed kupowaniem skarpetek z uszczaj cych, 
które s  reklamowane jako preparaty przywracaj ce g adko
skórze stóp. W trakcie ich stosowania, kwas rozlewa si  po ca ej 
stopie i pali skór  w miejscach, gdzie jest ona delikatna i nie ma 
zrogowace . W gabinecie podologicznym skóra z uszczana jest 
tylko w tych miejscach, gdzie jest to konieczne.

Naszymi klientami s  równie  spor-
towcy, którzy uszkadzaj  p ytki paznokci 
podczas intensywnych treningów lub do-
padaj  ich brodawki wirusowe tzw. kurzajki. 
I dla nich mamy odpowiednie zabiegi oraz tera-
pie

Klinika Urody przy ul. Zbyszka z Bogda ca 
w Lesznie zaprasza seniorów

na bezp atne konsultacje 
oraz oferuje im 15 proc. zni ki

na pierwsz  us ug  podologiczn . 

Z podologiem o stopach

W okresie letnim, kiedy s  pro-
blemy z obrz kiem i zastojem limfy, 
k piele stóp w letniej wodzie warto 

robi  nawet codziennie. Nie powinny 
by  d u sze ni  10-15 minut, by skó-
ra nie rozmi k a za bardzo. Potem 
trzeba nawil y  naskórek i poczeka
a  krem wniknie w skór . Szczegól-
nie zwracam uwag  na pi ty, które 
przesuszone b d  p ka Polecam
stosowanie regeneruj cych ma ci 
z witamin  A lub alantanem. Nale y
je stosowa  wieczorem, przed snem

Mi dzy palcami u stóp s  ma e
przerwy i w tych miejscach nast -
puje maceracja czyli uszkodzenie 
naskórka, a to dobra po ywka dla 
grzybic skóry. Talk spowoduje, e
skóra mi dzy palcami b dzie sucha. 

Podobnie jest z kremami. Ra-
dz  stosowa  preparaty przezna-
czone wy cznie do stóp, które za-
wieraj  mocznik posiadaj cy w a-

ciwo ci zmi kczaj ce. B dem jest 
smarowanie stóp balsamem do cia-
a. Skóra na r ce czy nodze ma inne 

potrzeby ni  skóra stóp. 

Bo trzeba o nie dba  tak samo 
jak o ca e cia o

Nie dbajmy o stopy tylko 
w okresie lata, kiedy zak adamy 
obuwie odkrywaj ce palce i pi -
ty. Stopy wymagaj  troski przez 
ca y rok. 

Dbajmy o stopy, jak o całe ciało- Musimy dbać 

o stopy, bo dźwiga-

ją cały nasz ciężar - pod-

kreśla kosmetyczka Iwo-

na Rabczuk i poleca za-

biegi, które warto wyko-

nać, by poczuć kom-

fort chodzenia.

fi klafi aj kli-
zapalny-

anami na 
my klien-
w naszym 
paznokci. 
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Zdrowy paznokieć ma różowy kolor i jest miękki, a zdrowa skóra jest sucha, gładka i elastyczna.

PRZED PO
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Urząd Miasta opracował listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa.

Dokąd i kiedy po poradę

Mieszkańcy Leszna mogą 

uzyskać bezpłatną pomoc 

prawną lub poradnictwa 

obywatelskiego.

Punkty nieodp atnej
pomocy prawnej: 

czynny poniedzia ek-
-pi tek w godz. 15-19, 

czynny w poniedzia ki
i rody w godz. 13-17, 
we wtorki, w czwartki
i pi tki w godz. 8-12. Punkt nieodp atnego

poradnictwa obywatelskiego:

czynny poniedzia ek-
-pi tek w godz. 15-19.

Nieodpłatna pomoc dla obywateli
 Terminy wizyt w punk-

tach nieodp atnych po-
rad prawnych i nieod-
p atnego poradnictwa 
obywatelskiego s  usta-
lane telefonicznie: 65 
529-81-00 lub mailowo:
brzezniczak leszno.pl. 

Osoby, które ze wzgl -
du na niepe nosprawno  
ruchow  nie mog  przyj  
do punktu lub maj  trudno-
ci w komunikowaniu si  

mog  otrzyma  porad  
przez telefon lub internet.

Informacje o nieodp at-
nych us ugach s  dost p-
ne na stronie BIP miasta 
Leszna i na www.leszno.pl.  Bartosz Rze niczak,

 radca prawny



Pożegnaliśmy ich.  Seniorów, mieszkańców Leszna
24.11.2018

Wujczak Zygmunt (ur. 1940)
Urbański Henryk (ur. 1945)

25.11.2018
Stachura Kazimierz (ur. 1929)
Stachów Stanisław (ur. 1933)

27.11.2018
Norkiewicz Anna (ur. 1938)

Osięgłowski Tadeusz (ur. 1945)
28.11.2018

Cichońska Bogumiła (ur. 1953)
30.11.2018

Kuźdub Wincent (ur. 1943)
Klupieć Kazimierz (ur. 1953)

1.12.2018
Toboła Maria (ur. 1948)

2.12.2018
Kulik Augustyn (ur. 1932)

3.12.2018
Laskowska Anna (ur. 1923)
Molik Krystyna (ur. 1946)

4.12.2018
Horowska Danuta (ur. 1952)

5.12.2018
Jędraszyk Weronika (ur. 1935)

Jarus Jan (ur. 1938)
6.12.2018

Kossowska Anna (ur. 1933)
7.12.2018

Witkowska Maria (ur. 1933)
9.12.2018

Kaźmierowska Urszula (ur. 1935)
12.12.2018

Fiszer Czesław (ur. 1924)
Kulczak Teresa (ur. 1932)

13.12.2018
Leja Wiesława (ur. 1934)

14.12.2018
Weigt Elżbieta (ur. 1952)

16.12.2018
Napierała Bronisław (ur. 1925)

18.12.2018
Poloszyk Edmund (ur. 1930)

19.12.2018
Przybył Gertruda (ur. 1950)

21.12.2018
Przydrożna Maria (ur. 1924)

23.12.2018
Jasiak Zdzisław (ur. 1934)
Nowak Elżbieta (ur. 1952)

24.12.2018
Mencel Genowefa (ur. 1924)

Kaźmierczak Wojciech (ur. 1949)
4.01.2019

Owsiński Roman (ur. 1949)
Bura Mirosława (ur. 1952)

11.01.2019
Stachowska Stanisława (ur. 1928)

12.01.2019
Janiak Eugeniusz (ur. 1951)

15.01.2019
Łajp Henryk (ur. 1954)

16.01.2019
Walczak Bolesław (ur. 1941)

17.01.2019
Dalaszyński Kazimierz (ur. 1944)

18.01.2019
Jazdończyk Andrzej (ur. 1937)

19.01.2019
Talarczyk Tadeusz (ur. 1947)

20.01.2019
Jarmużek Irena (ur. 1931)

21.01.2019
Kobylańska Mirosława (ur. 1943)

23.01.2019
Bukowski Jerzy (ur. 1926)

25.01.2019
Dybalski Aleksander (ur. 1932)

26.01.2019
Majchrzak Bogusław (ur. 1924)

Ciemnoczołowska Janina (ur. 1939)
Warchalewski Fidelis (ur. 1941)

29.01.2019
Zabroni Stanisław (ur. 1926)
Andreas Jadwiga (ur. 1942)

Uśmiechnięta i  serdeczna osoba, tak Elżbietę Weigt 

wspominają jej przyjaciele z Sekcji Leszczyńskich Pla-

styków Miejskiego Ośrodka Kultury w  Lesznie. Były 

prezydent Tomasz Malepszy mówi o jej naturalności 

i radosnym usposobieniu.

Podatków nikt nie lubi p aci  i na 
pewno rozmowy na ten temat z miesz-
ka cami nie by y atwe, ale pani Ela 
wywi zywa a si  ze swojej pracy zna-
komicie

Ela by a bardzo yczliwym cz o-
wiekiem o wielu pasjach. By a docie-
kliwa i ciekawa ycia. Kocha a drob-
ne rzeczy

Kiedy mieli my
spotkania z okazji Bo ego Narodze-
nia albo organizowali my Andrzejki, 
Ela szykowa a drobne upominki dla 
ka dego. To by o wzruszaj ce.

Niezast piony kompan na plene-
rach i dobry duch grupy. To by a nie-
samowita dziewczyna 

Elżbieta Weigt

Leszczynianin z krwi i kości. Do przejścia na emeryturę pra-

cował na kolei. Był maszynistą i jak wspomina jego żona 

Janina, kochał to co robił.

W wojsku by  w marynarce wo-
jennej, ale nie ci gn o go na morze 

Zosta
maszynist  parowozów, krótko je dzi
na lokomotywach elektrycznych. Ko-
cha  swoj  prac , stawia  j  zawsze na 
pierwszym miejscu. Móg  by  chory, ale 
kiedy szed  do pracy, u miech mia  od 
ucha do ucha. 

M owi bardzo brakowa o pracy. 
y  kolej . Kiedy widzia  jad ce poci -

gi, a  si  do nich rwa .

M  szanowa  rodzin , by  do-

brym ojcem. W domowych obowi z-
kach móg by zast pi  wiele pa . Zyg-
munt zajmowa  si  sprz taniem, pra-
niem, znakomicie gotowa . Potrafi
upiec p czki i zrobi  pyzy. Jego specjal-
no ci  by y zupy. Kiedy mieli my dom, 
lubi  zajmowa  si  ogrodem. W okre-
sie gdy zdrowie mu pozwala o, by  dla 
mnie du ym wsparciem. 

W latach m odo ci ka dy z nas mia
swój. Wsadzali my na nie dzieci i je -
dzili my nad wod . To by y pi kne czasy. 

 Znajomi i s siedzi mówi , e zapa-
mi taj  mojego m a zawsze u miech-
ni tego

Zygmunt Ratajczak
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