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W sylwestrowo-noworocznym wydaniu gazety ogłosiliśmy, kto otrzyma tytuły Ludzi Roku 2021 gazety „ABC” i  portalu leszno24.pl.  
To nasz redakcyjny plebiscyt, który organizujemy od wielu lat, a przerwaliśmy go tylko w roku 2020, z powodu pandemii.

W naszym plebiscycie zwycięz-
ców wybierają dziennikarze naszej 
redakcji. Obrady kolegium zwykle 
są burzliwe, a ostatecznego roz-
strzygnięcia dokonujemy przez gło-
sowanie tajne. Za rok 2021 przy-
znaliśmy pięć tytułów Ludzi Roku, 
w tym trzy zbiorowe. W ostatnich 
dniach spotykaliśmy się ze wszyst-
kimi wyróżnionymi, wręczając im 
dyplomy, czyli specjalnie wydru-
kowane i oprawione pierwsze stro-
ny gazety, gdzie informowaliśmy 
o plebiscycie. 

***
Tak się złożyło, że pierwszy tytuł 

wręczyliśmy przedstawicielom Sto-
warzyszenia Hospicjum Domowe 
„Kolory” w Lesznie. Na tym spotka-
niu obecni byli także nowi wolonta-
riusze organizacji, bo rąk do pracy ni-
gdy dosyć. Zwłaszcza teraz, kiedy sto-
warzyszenie zaczyna akcję promują-
cą przekazywanie na jego działalność 
1 procenta podatku dochodowego. 

Stowarzyszenie Kolory poma-
ga chorym na nowotwory, którzy 
zakończyli już leczenie szpitalne 
i przebywają w swoich domach. 
Lekarze i pielęgniarki oferują im 
opiekę medyczną i pielęgnacyjną, 
a psychologowie wsparcie dla pa-
cjentów, ale też ich rodzin. Anioły 
z Kolorów są ze swoimi podopiecz-
nymi do ostatnich chwil ich życia. 
To trudne, odpowiedzialne, wyjąt-
kowe zadanie. Ale każdy, kto do-
świadczył wsparcia Kolorów, wie 
jak bardzo było potrzebne i jak wie-
le zrobiło dobrego dla wszystkich, 
którzy zetknęli się ze śmiercią że-

gnając na zawsze kogoś bliskiego. 
W ubiegłym roku Hospicjum 

Domowe „Kolory” obchodziło 5-le-
cie swojej działalności. 

Hospicjum nie otrzymuje pie-
niędzy z Narodowego Funduszu 
Zdrowia. Musi samo zapracować 
na siebie, aby móc pomagać in-
nym. Pozyskuje wsparcie od lu-
dzi dobrej woli, firm oraz z 1 pro-
centa, dlatego kierujemy apel o po-
moc do wszystkich, którzy rozlicza-
ją się z podatku dochodowego. Da-
tek na Stowarzyszenie Hospicjum 
Domowe „Kolory” możecie prze-
kazywać wypełniając PIT za rok 
2021, wpisując w zeznaniu KRS 
0000348075.

Ludzie Roku 2021 „ABC” i leszno24.pl odebrali dyplomy

▲ Stowarzyszenie Hospicjum Domowe „Kolory”. W styczniu do zespołu dołączyli 
nowi wolontariusze.

◄ Antoni Neczyński, redaktor naczelny „ABC” i lekarz Sebastian Werner ze 
Stowarzyszenia Kolory.

▲ Stowarzyszenie „Wygraj Siebie” w ich siedzibie, czyli Klubie Seniora „Wrzosowy 
Zakątek” przy ul. Leszczyńskich.

Teresa Rękosiewicz, prezeska „Wygraj Siebie” i Antoni Neczyński, nasz na-
czelny. ►

 Fot. (5x) L. Matuszewska
◄ Antoni Neczyński, Włodzimierz Pospiech, Paweł Mrozkowiak i Dariusz 
Cegielski, dziennikarz sportowy „ABC” i leszno24.pl.

***
Z ogromną radości przywitali nas także seniorzy z lesz-

czyńskiego Stowarzyszenia „Wygraj Siebie”, które sku-
pia osoby w wieku dojrzałym, a także tych, którzy mają do-
świadczenie choroby rakowej. Silwerzy - bo tak się nazywa-
ją - spotykają się kilka razy w tygodniu w Klubie Seniora 
„Wrzosowy Zakątek” przy ul. Leszczyńskich, gdzie zapra-
szają wszystkich chętnych, a przede wszystkim osoby sa-
motne. Członkowie „Wygraj Siebie” całą swoją, różnorod-
ną działalnością przekonują, że nie warto siedzieć w domu, 
kiedy jedynym towarzyszem życia został już telewizor, 
że trzeba się otworzyć na innych. A „Wrzosowy Zakątek” 
to ich drugi dom, zawsze pełen innych, życzliwych ludzi. 

Silwerzy nie poddają się pandemii. Głowy mają pełne po-
mysłów, a ręce gotowe do działania. 

- Trzymamy się tutaj takiej zasady, że nie narzekamy 
- podkreśla prezeska 
„Wygraj Siebie” Tere-
sa Rękosiewicz. Uni-
kają też rozmów o po-
lityce i religii, żeby nie 
powodować niepotrzeb-
nych konfliktów. Sku-
piają się na tym, co ich 
łączy, a nie co dzieli. 
Z wielu znajomości za-
wartych we „Wrzoso-
wym Zakątku” narodzi-
ły się przyjaźnie. Pa-
nie chętnie widziały-
by w swoim gronie no-
wych panów, którzy te-
raz są w zdecydowanej 
mniejszości. 

Przed „Wygraj Sie-
bie” nowe wyzwania 
i rok obchodów jubi-
leuszu. Miejmy tylko 
nadzieję, że ambitnych 
planów nie pokrzyżuje 
koronawirus.
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***
W piątek, 21 stycznia w remizie w Dąbczu wręczyliśmy wyróżnienie 

Ludzie Roku 2021 strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej, gratulując im 
nie tylko sprawnego działania w akcjach ratowniczo-gaśniczych, ale także 
zaangażowania w życie społeczne Dąbcza 
i całej gminy.

- Poprzeczka jest wysoko podniesiona 
- mówił Marek Rybiński, naczelnik OSP 
Dąbcze, dziękując za docenienie przez na-
szą redakcję.

- Będziemy starać się dalej dobrze dzia-
łać - dodał Tomasz Musiał, prezes jednostki.

Gratulacje strażakom złożył Sebastian 
Kozłowski, komendant miejski Państwowej 
Straży Pożarnej w Lesznie: 

- Dzisiaj została wyróżniona Ochotni-
cza Straż Pożarna Dąbcze, ale pamiętamy 
o wszystkich druhach i jednostkach OSP 
w powiecie leszczyńskim i Lesznie, które wy-
konują ogromną pracę. Cieszymy się, że jako 
państwowa straż mamy w nich wsparcie.

Do gratulacji dołączył Maciej Zdęga, 
komendant Szkoły Aspirantów PSP 
w Poznaniu.:

- Wyróżnienie dla Dąbcza jest po-
średnio dla wszystkich, którzy są na-
kierowani na to, by bezinteresownie, 
o każdej porze dnia i nocy pomagać.

W spotkaniu uczestniczyli także 
starosta Jarosław Wawrzyniak i bur-
mistrz Rydzyny Kornel Malcherek, 
który powiedział nam, że społeczność 
strażaków w ochotników z Dąbcza jest 
jak rodzina: 

- W imieniu mieszkańców chcę po-
wiedzieć, że jesteśmy dumni z tych 
wspaniałych ludzi.

Strażacy w podziękowaniu za wy-
różnienie wręczyli Antoniemu Ne-
czyńskiemu, redaktorowi naczelnemu 
„ABC” oraz dziennikarce Justynie Ru-
teckiej-Siadek specjalne podziękowa-
nia, które będą przypominały to wy-
jątkowe spotkanie.

 opr. lm i (jrs)

 Fot. 3x J. Rutecka-Siadek  
Wręczenie tytułu Ludzie Roku 2021 
dla OSP Dąbcze odbyło się w remizie 
strażackiej. ► 

◄ My wręczaliśmy dyplom, a przedstawiciele naszej redakcji otrzymali 
podziękowania.

▲ Strażacy z Dąbcza przekonują, że tytuł od „ABC” i leszno24.pl 
zobowiązuje ich do jeszcze lepszej pracy na rzecz społeczności 
miejscowości i całej gminy Rydzyna.

***
Ludzi Roku 2021 Włodzimierza Pospiecha i Pawła Mrozkowiaka zaprosiliśmy do naszej redakcji. Była to także oka-

zja, aby porozmawiać o gospodarce i sporcie oraz o tym, co łączy obie dziedziny. Jak się przekonaliśmy całkiem sporo. 
Sport bez wsparcia sponsorów, w tym także prywatnych firm nie może się rozwijać. Z kolei przedsiębiorcy w aktywności 
fizycznej szukają odskoczni od ciężkich decyzji związanych z prowadzeniem swoich biznesów. 

Włodzimierz Pospiech jest szefem firmy REAL Leszno, która buduje ogromne obiekty przemysłowe w Lesznie i oko-
licy. Paweł Mrozkowiak jest prezesem klubu futsalowego w Lesznie. Obaj panowie naszym wyróżnieniem byli mocno 
zaskoczeni, ale też bardzo się z niego ucieszyli. Takie tytuły są powodem do satysfakcji, choć nasi wyróżnieni podkreśla-
li, że po prostu robią swoje - najlepiej jak potrafią. Przy okazji spotkania w „ABC” pan Włodzimierz opowiedział o swo-
jej pasji do jazdy na rowerze i udziale w zawodach rowerowych. To jeden z jego sposób na odpoczynek po i od pracy. 




