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NA WYBORY
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2 # WYBORCZY PRZEWODNIK, CZYLI...

O wyborach to i owo (odcinek 2)
Wybory samorządowe, zaplanowane na 21 października, zbliżają się wielkimi krokami. Przed oddaniem głosu warto poświęcić chwilę 
na zapoznanie się istotnymi zasadami głosowania.

Krótkie przypomnienie

W wyborach samorządowych głos mo-
że oddać każdy, kto najpóźniej w dniu 
głosowania kończy 18 lat, stale miesz-
ka na terenie danej gminy oraz nie zo-
stał pozbawiony praw publicznych lub 
ubezwłasnowolniony prawomocnym 
wyrokiem sądu. Wybory samorządowe 
różnią się jednak od innych wyborów 
w jednym elemencie. O ile aby zagłoso-
wać na przedstawicieli do rady powiatu 
lub sejmiku województwa należy posia-
dać obywatelstwo polskie, o tyle nie ma 
takiego wymagania w stosunku do gło-
sowania w wyborach do rad gmin oraz 
na wójta, burmistrza lub prezydenta 
miasta. Dlaczego? Uważa się, że osoba 
zamieszkująca daną gminę niekoniecz-
nie musi być Polakiem, aby móc decy-
dować o lokalnym samorządzie. Ozna-
cza to, że nie trzeba mieć obywatelstwa 
polskiego, aby móc oddać ważny głos 
na przedstawiciela do rady gminy, na 
wójta, burmistrza lub prezydenta miasta 
pod warunkiem, że posiada się obywa-
telstwo państwa, które należy do Unii 
Europejskiej oraz zostało się wpisanym 
do stałego rejestru wyborców prowa-
dzonego przez gminę. 

Płachta

Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) 
zdecydowała, że karta do głosowania 
będzie miała formę płachty. Istotne jest 
jednak to, że jej format nie powinien 
być większy od A2. Jest to dobra wia-
domość, gdyż pierwotnie mówiono na-
wet o A0! Zmianę wymusił jednak nie-
jako znowelizowany kodeks wyborczy. 
Zmieniono przede wszystkim zasadę 

liczby kandydatów. Obecnie można 
zgłosić tylko tylu kandydatów, ile jest 
mandatów plus dwa. 

Głos ważny

Głosowanie w wyborach jest łatwe. 
Zdarzają się jednak głosy oddane nie-
poprawnie, czyli w konsekwencji nie-
ważne. W wyborach do rady gminy, 
którą zamieszkuje maksymalnie do 20 
000 mieszkańców, głosować można 
wyłącznie na jednego kandydata. Głos 
będzie ważny tylko wtedy, gdy obok 
nazwiska naszego kandydata w krat-
ce postawimy znak X. Wyłącznie ten 
znak będzie akceptowany. Zamazanie, 
zapisanie każdego innego znaku bę-
dzie skutkowało unieważnieniem gło-
su. W wyborach do rad gmin niebę-
dących miastami na prawach powiatu 
stosuje się jednomandatową ordyna-
cję większościową. W dużym uprosz-
czeniu oznacza to, że głosujemy nie 
na listę, lecz bezpośrednio na kandy-
data. Wygra wyłącznie ten, który uzy-
ska największą liczbę głosów. W mia-
stach (gminach) na prawach powiatu 
obowiązuje ordynacja proporcjonalna. 
Podobnie w wyborach do rady powiatu 
i do sejmiku województwa. Głosujemy 
wówczas na jednego kandydata z tylko 
jednej listy kandydatów. Ordynacja pro-
porcjonalna sprawia, że głosy wybor-
ców przeliczane są proporcjonalnie na 
poszczególne komitety, które następnie 
desygnują swoich przedstawicieli do ra-
dy miasta na prawach powiatu, do rady 
powiatu oraz do sejmiku województwa. 
Być może wydaje się to skomplikowa-
ne, jednak w rzeczywistości takie nie 
jest. Może się zdarzyć, że w wyborach 

samorządowych w danej gminie zareje-
strowano wyłącznie jednego kandydata 
na burmistrza bądź wójta. Wówczas od-
danie głosu wygląda nieco inaczej. Gło-
sując za w kratce oznaczonej “TAK” 
należy postawić X. Jeśli jesteśmy prze-
ciwko wyborowi kandydata w kratce 
oznaczonej “NIE” stawiamy X. Dopiski 
wykonane na karcie do głosowania nie 
wpływają na ważność głosu. Nie należy 
jednak tego robić ze względu na kulturę 
osobistą oraz powagę wyborów. 

Cisza wyborcza
oraz ogłoszenie wyników

Cisza wyborcza obowiązuje od pół-
nocy w dniu poprzedzającym dzień 
wyborów. Zakończy się natomiast po 
oddaniu ostatnich głosów. Należy pa-
miętać, że obowiązuje ona także w in-
ternecie, a za  jej nieprzestrzeganie 
grozi kara finansowa. Ogłoszenie wy-
ników wyborów samorządowych wy-
gląda nieco inaczej niż w przypadku 

wyborów parlamentarnych czy prezy-
denckich. Generalnie na oficjalne wy-
niki wyborów samorządowych nale-
ży poczekać znacznie dłużej. Nawet 
do kilku dni. Oczywiście wcześniej 
możemy liczyć na cząstkowe wyni-
ki exit poll (niestety nie we wszystkich 
gminach). 

Idź na wybory!

Ostatnia rada - przede wszystkim idź 
na wybory. Poziom demokracji ocenia 
się także na podstawie frekwencji wy-
borczej. Być może to truizm, jednak 
każdy głos może coś zmienić, szcze-
gólnie w małych gminach. Procedu-
ry głosowania nie są trudne. Być może 
mogą się wydać skomplikowane, jed-
nak to tylko pierwsze, mylne odczucie. 
21 października (oraz być może 4 listo-
pada) możesz coś zmienić na lepsze! 

TEKST:
KAMIL DUDKA
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4 # PASJE

Czas mierzony fotografią
W młodości spędzała mnóstwo czasu na strychu w domu dziadka. Szukała starych zdjęć w przedwojennych czasopismach. Uwielbiała je po-
równywać z teraźniejszymi. Czuła się tak, jakby odkrywała wielką tajemnicę. Szperała godzinami, przekładała, układała. Następnie oglądając 
zdjęcia swoich przodków dopytywała kto jest kim, z jakiej okazji fotografie były robione, gdzie mieszkali obecni na nich ludzie. 

Dziś, gdy czwórka jej dzieci wy-
ruszyła w świat, traktuje swoje 
hobby jako zajęcie na długie je-

siennie i zimowe wieczory. Segregowanie 
zdjęć rodzinnych przerodziło się w praw-
dziwy projekt, nad którym pani Regina 
Sobol pracowała całe dwa lata. Drzewo 
genealogiczne, które stworzyła, na wydru-
ku mierzy kilka metrów.
- Zaangażowałam do tego całą rodzinę 

męża, bo to jego stronę przeanalizowałam. 
Godziny niekończących się rozmów, docho-
dzenie kim jest dana osoba na zdjęciu. Są 
i takie zdjęcia, na których nie rozpoznali-
śmy przodków - tłumaczy pani Regina.
W wielu przypadkach była potrzebna re-
nowacja zdjęć, a także naprawa ich po-
kruszonych fragmentów. W przeniesie-
niu tego na papier i wydruk pomagał jej 
jeden z synów. Żeby drzewo zobaczyć 
w całości, trzeba je rozłożyć na podło-
dze i przejść kilka kroków od początku do 
końca. Pierwsza prezentacja drzewa gene-
alogicznego odbyła się podczas zjazdu ro-
dzinnego Sobolów. Zdjęcia pani Reginie 
towarzyszą wszędzie. Wiszą na ścianach 
w salonie, stoją w ramkach na komodzie.
- Nie tylko lubię je oglądać, ale bardzo 

często sama je robię. Fotografuję całą na-
szą rodzinę, dokumentując każde ważne 
wydarzenia. Kiedy wspólnie świętowali-
śmy pierwsze urodziny mojego najmłod-
szego wnuka, poprosiłam synów, by ko-
niecznie założyli marynarki. Ustawiłam 
wszystkich jak za dawnych czasów. Męż-
czyźni stali wyprostowani za kobietami, 
które na kolanach trzymały swoje dzie-
ci. Wiem, że za kilka lat będę wspomi-
nać ten dzień z sentymentem, a za 50 lat 
być może wnuczek dokopie się do tej foto-
grafii i zrobi z nią coś fajnego - rozmyśla 

z błyskiem w oku. Dla każdego ze swo-
ich dzieci przygotowała osobny al-
bum pamiątkowy ze zdjęciami z każ-
dego okresu dotychczasowego życia. 
Swoim zamiłowaniem udaje jej się za-
interesować także mieszkańców Wije-
wa. Ponieważ należy do Koła Gospo-
dyń Wiejskich, od kilku lat z okazji Dnia 
Kobiet organizuje wystawy. Tematyka 
jest przeróżna, a kolejną podsuwają sami 
mieszkańcy. Była ślubna, a także komu-
nijna. Część zdjęć użycza miejscowy fo-
tograf, Grzegorz Klamka, ale większość 
z nich pani Regina gromadzi od wije-
wian, co wymaga sporo czasu.
- Wkładam w to całe swoje serce .Wy-

stawę najpierw prezentuję członkiniom 
KGW po czym przewożę do wijewskiej 
biblioteki. Dzięki uprzejmości Grażyny 
Adamczewskiej, bibliotekarki, moje zbio-
ry zdjęć mają szansę ukazać się światu - 
tłumaczy i dodaje: - Nie marzę o wielkich 
wystawach… lubię nasze lokalne wyda-
rzenia. Tu jest moje miejsce. Kiedy rok te-
mu Polskie Wydawnictwo Rolnicze razem 
z Polską Akademią Nauk ogłosiło kon-
kurs pt. Historia mojego gospodarstwa, 
ani przez chwilę się nie wahała. Spośród 
wszystkich osób biorących udział w kon-
kursie, wyłoniono sześciu zwycięzców dla 
każdej gazety ….
Wśród  laureatów była właśnie pani 
Regina.
- Ta wiadomość bardzo mnie zaskoczy-

ła, wysyłając pracę nie myślałam o tym, 
że naprawdę mam szansę wygrać. Cie-
szyła mnie sama idea tego przedsięwzię-
cia, a nie jego konsekwencje. Dzięki temu, 
prawie po 30 latach mogłam raz jeszcze 
odwiedzić Warszawę. Na rozdanie na-
gród zabrałam ze sobą męża. Zrobiliśmy 

sobie kilkudniowy urlop i zwiedzaliśmy 
stolicę - wspomina pani Regina. Nagro-
dą w konkursie był między innymi album 
pt. „Patrząc na wieś. 100 lat rozwoju pol-
skich wsi”. Pani Regina marzy by za parę 
lat przygotować coś podobnego o Wije-
wie. Już od kilku miesięcy przygotowu-
je się do tego, kompletując różne zdjęcia 
od mieszkańców Wijewa oraz ze swoich 
pamiątek.
- Zdjęcia z przeszłości mają swoją duszę. 

Codziennie robię ich kilka, ale te cyfrowe 

nie mają już takiej wartości. Jest ich du-
żo, ogląda się je na komputerze. Daw-
niej robienie zdjęć było ogromnym wyda-
rzeniem w całej wsi, czy mieście. Zbierali 
się wszyscy, ustawiali, a później wspomi-
nali patrząc na jedno, jedyne zdjęcie. Dziś 
ja o nie dbam, staram się uratować to, co 
z nich zostało, podpisać każde, by ślad 
pozostał na zawsze - kończy pani Regina.

TEKST:
BARBARA MENDYKA

Pani Regina z drzewem genealogicznym oraz jedno z rodzinnych zdjęc.
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6 # NAUKA JĘZYKÓW DLA WSZYSTKICH, CZYLI...

Szeroka oferta zajęć dla mieszkańców Leszna
Znajomość języków obcych sprawia, że czujemy się pewniejsi i bardziej otwarci na świat. Nie boimy się podróżować i nawiązywać nowe 
relacje, które poszerzają nasze horyzonty. Znajomość języka podnosi nasze zawodowe kompetencje i daje poczucie niezależności. To 
także idealne ćwiczenia dla mózgu i siła napędowa dla naszej pamięci. Jednak brak czasu, pieniędzy i dojrzały wiek to najczęstsze po-
wody, które stają nam na drodze w podjęciu decyzji o rozpoczęciu nauki. 

Nie wszyscy wiedzą, że w Lesznie 
w ostatnim czasie stworzyło się 
wiele możliwości do nauki języ-

ków obcych. Często darmowej lub za sym-
boliczną opłatą. Wyszliśmy zatem naprze-
ciw naszym czytelnikom i stworzyliśmy 
kompendium dotyczące organizowanych 
przez różne jednostki zajęć językowych. 
Najdłużej bo już od 6 lat Fundacja Cen-

trum Aktywności Twórczej organizuje 
naukę języka w ramach Kafejki językowej. 
Zajęcia wyróżniają się tym, że są prowa-
dzone przez wolontariuszy z różnych kra-
jów. Nacisk kładzie się na umiejętność 
porozumiewania i przełamywania barier 
w kontaktach z innymi. Ważniejsza jest na-
uka słówek niż zasad gramatyki. Czyli te-
go przez co jesteśmy zniechęceni do nauki 
języków przez polską szkołę. Na zajęciach 
panuje luźna atmosfera, która sprzyja bez-
stresowej a co za tym idzie efektywniejszej 
nauce.
- "Mam już sporo lat i zawsze moim ma-
rzeniem było móc zapytać za granicą 
gdzie jest toaleta”.
- "Cieszy mnie bardzo, że wolontariusze 
są nie tylko z Europy."
- "Zajęcia prowadzone są formie, która 
mi odpowiada , nie za szybko jak na po-
ziom podstawowy. Fajnie, że wolontariu-
sze próbują uczyć się polskiego i jest to 
obopólna nauka”. 
- "W zeszłym roku byłam uczestniczką 
zajęć w Kafejce Językowej i wiedza zdo-
byta podczas zajęć bardzo mi pomogła" 
To tylko niektóre, z opinii zadowolo-
nych uczestników kursu. Miejscem spot-
kań  Kafejki Językowej jest restauracja 
Grodzka 12, była La Calma. Angielski 
i hiszpański to główne języki, w których 
prowadzone są zajęcia. Jednak w zależ-
ności od tego z jakich krajów pochodzą 

wolontariusze, liczyć można na lekcje 
z innych języków. Kursy prowadzone są 
na różnych poziomach znajomości języka 
i dla osób w różnym wieku. Zajęcia od-
bywają się popołudniami w poniedziałki 
i wtorki. Nowością są środowe zajęcia ję-
zykowe dla dzieci oraz kurs od podstaw 
niemieckiego i francuskiego. Na zajęcia 

można zapisać się poprzez stronę interne-
tową fundacji. Koszt uczestnictwa to 60 
zł miesięcznie, czyli 15 zł za lekcję. 
- Dwa razy w roku uczestnicy wszystkich 

grup spotykają się na imprezie integracyj-
nej, podczas której mogą m.in  spróbować 
potraw z innych krajów i pożegnać się 
z wolontariuszami - mówi Kasia Ziarczyk 
– koordynatorka Kafejki Językowej.
Od trzech lat Państwowa Wyższa Szko-

ła Zawodowa ma w swojej ofercie studia 
stacjonarne na kierunku filologia angiel-
ska dla osób pracujących. Są to bezpłatne 
studia dla osób czynnych zawodowo. Za-
jęcia odbywają się trzy razy w tygodniu 
od 16.00 do 21.00, oraz co drugi  tydzień 
w sobotę i niedzielę od 8.00 do 15.00. 
Jest też możliwość przyznania studen-
towi formuły indywidualnej organizacji 

studiów, jeżeli taka uzasadniona potrzeba 
zaistnieje.
- Realizujemy nowoczesne trendy w edu-

kacji. Jedna z dyrektyw Unii Europejskiej 
brzmi: Uczmy się przez całe życie. Stwier-
dziliśmy, że to nie może być tylko teoria. 
Taka idea musi znaleźć odzwierciedlenie 
w działaniu. Wspaniałe w tych studiach 

jest to, że mamy studentów w różnym wie-
ku i z różnymi motywacjami. Są lekarze, 
którzy chcą nauczyć się języka, by móc 
swobodnie poruszać się w literaturze na-
ukowej. Są emeryci, którzy realizują swo-
je marzenia. Mamy też studentów, którzy 
pragną zdobyć dodatkowe kwalifikacje, 
aby wzmocnić swoją atrakcyjność na ryn-
ku pracy. Jesteśmy jedyną uczelnią w Pol-
sce, która oferuje studia w takiej formule. 
Są to bowiem studia bezpłatne. Nie wery-
fikujemy znajomości języka na etapie re-
krutacji. Pracujemy nad wyrównaniem  
różnic w cyklu studiów. Życzliwi i profe-
sjonalni wykładowcy pomagają studen-
tom w pokonywaniu trudności - mówi dr 
Aleksandra Wojciechowska, dyrektor In-
stytutu Lingwistyki Stosowanej.
Stacja Biznes to prężnie działająca od 
zeszłego roku strefa kreatywna udostęp-
niona mieszkańcom przez Prezydenta 
Miasta. Znajdująca się w centrum mia-
sta siedziba (róg Placu Metziga i Słowiań-
skiej) dostępna jest dla każdego wprost 
z ulicy. W ramach działalności stacji or-
ganizowane są również zajęcia języko-
we skierowane dla mieszkańców, nie tyl-
ko leszczyńskiej starówki. Od września 
ruszył projekt „W 80 dni dookoła świa-
ta, czyli bezpłatny kurs angielskiego tu-
rystycznego dla osób 50+”. Zajęcia od-
bywają się w każdy czwartek o godzinie 
18.00  i trwają pełną godzinę lekcyjną. Li-
sta uczestników jest już zamknięta, ale za-
wsze można liczyć na to, że zwolnią się 
miejsca w trakcie semestru. Od połowy 
października do Stacji Biznes powraca, 

English Business Cafe. Są to cotygodnio-
we spotkania z angielskim w biznesie, 
na które można wejść prosto z ulicy bez 
wcześniejszych zapisów.
Atrakcyjną formułę nauki języka przygo-
towała dla mieszkańców Leszna kawiar-
nia Cooperativa, mieszcząca się przy 
ulicy Brackiej 14. Kawiarnia będąca jed-
nocześnie platformą edukacyjną to miej-
sce, dla osób, dla których ważna jest swo-
boda w dobieraniu zajęć. Kursy odbywają 
się aż cztery dni w tygodniu, zatem jest 
w czym wybierać. Nie ma obowiązku de-
klarowania uczestnictwa w całym kursie. 
Zapisy odbywają się przez Internet lub 
bezpośrednio w kawiarni, jednak nie póź-
niej niż 5 godzin przed danymi zajęciami. 
Cena za lekcję to 20zł. Zajęcia prowadzo-
ne są z języka angielskiego oraz hiszpań-
skiego na różnych poziomach znajomości 
języka.
 - Bardziej zaawansowane grupy hi-

szpańskie prowadzone są przez rodowite-
go Hiszpana Alvaro. Nasz barista pocho-
dzi z centralnej Hiszpanii, zatem można 
osłuchać się z czystym hiszpańskim ak-
centem – zachęca Monika Filipowiak, 
właścicielka kawiarni.
Jak widać mieszkając w Lesznie nie 
trzeba tracić fortuny na kursy językowe. 

Można na nie uczęszczać niezależnie od 
wieku. A wręcz trzeba, by ćwiczyć co-
raz bardziej zawodną z wiekiem pamięć. 
Co do czasu to…na przyjemności zawsze 
się znajdzie. A czas spędzony pożytecznie 
i w gronie inspirujących ludźmi to nie-
podważalna przyjemność. 
Leszczynianie, pamiętajcie, że ogra-
niczenia istnieją, ale tylko w naszych 
głowach…

TEKST: MAGDALENA WOŹNA

Zajęcia w "Stacji Biznes"

Zajęcia językowe w kawiarni Cooperativa.
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SPROSTOWANIE
W tekście pod tytułem "Ponad tysiąc przedszkolaków prze-
maszerowało przez miasto" błędnie podałem nazwisko na-
uczycielki historii w I Liceum Ogólnokształcącym, która przy-
gotowała wystawę "Historia godła Polski". Za pomyłkę Panią 
Bożenę Kurpisz-Stoczczak przepraszam.

Łukasz Domagała

Wiadomym jest, że dzięki odblaskom poprawia się widoczność tak zwanych 
niechronionych uczestników ruchu, czyli przede wszystkim pieszych i ro-
werzystów. Chociaż przepisy stanowią, że używanie po zmroku elementów 

odblaskowych w terenie niezabudowanym jest konieczne, nic nie stoi na przeszkodzie, 
aby ten dobry zwyczaj przenieść również na grunt miejski.
- Warto stosować je głównie na gorzej oświetlonych drogach - zaleca Monika Żymeł-
ka, oficer prasowa KMP w Lesznie. - Wystarczy zawiesić je na wysokości kolan, klatki 
piersiowej czy pleców.
Pieszy czy rowerzysta w ciemnej odzieży, bez elementów odblaskowych, widoczny 
jest dla kierowcy samochodu z odległości 40 metrów, a z elementem odblaskowym 
dystans ten wydłuża się do 150 metrów. To duża różnica mogąca decydować o życiu 
i zdrowiu pieszego lub rowerzysty. Na dłuższym dystansie kierowca ma więcej czasu 
na podjęcie manewru hamowania czy ominięcia człowieka.
- W Lesznie mamy jeszcze kilka ulic, na których jest ciemniej, na przykład taką ulicą 

wciąż pozostaje Lipowa i tam taki odblask na pewno będzie spełniał swoje zadanie - 
dodaje M. Żymełka.
Policja zaopatruje w odblaski dzieci, młodzież, a także osoby dorosłe. Niestety, bar-
dzo często trafiają one do szaf czy szuflad. Podczas ostatniej październikowej akcji roz-
dawano odblaskowe zakładki oraz kamizelki. Z rozmów z zatrzymywanymi pieszy-
mi i rowerzystami wynika, że korzystają oni z takich elementów i rzeczywiście mieli 
je przy sobie. Ale przecież nic nie stoi na przeszkodzie, aby otrzymali drugi czy nawet 
trzeci odblask. Im więcej, tym lepsza widoczność.

TEKST I ZDJĘCIA: ŁUKASZ DOMAGAŁA

Policyjna akcja na dobry początek jesieni
Leszczyńscy funkcjonariusze rozdawali odblaski i zachęcali miesz-
kańców Leszna do ich użytkowania. Z okazji "Dnia Odblasków" ak-
cję zorganizowano w pobliżu skrzyżowania Alei Jana Pawła II z uli-
cą Korcza w Lesznie.

REKLAMA OGŁOSZENIE
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Chcę zadbać
o naszą młodzież i seniorów

Na problemach dzieci i mło-
dzieży zna się jak mało kto. 
Doskonale zdaje sobie spra-

wę, z czym borykają się młodzi lu-
dzie i jak ważne są ich sprawy tu 
i teraz.
- Młodzi ludzie trafiają do mnie z ta-
kimi problemami, z którymi - z ich 
punktu widzenia - trudno sobie pora-
dzić. Niestety, dostrzegam, że często 
pomiędzy dziećmi a rodzicami jest 
mur, który trudno przebić. I to w sy-
tuacji, gdy rodzic jest obok, w domu, 
tyle że zajęty swoimi sprawami, nie-
obecny. Najgorzej jest, kiedy brakuje 
rozmowy - mówi Justyna Witczak.
Zarówno dzieci, jak również mło-
dzież są uwrażliwieni emocjonalnie, 
zatracają się w pędzie życiowym, nie 
radząc sobie z nadmiarem obowiąz-
ków, które dziś narzuca im szkoła.
- Z tego powodu dostrzegam koniecz-
ność uruchomienia w Lesznie syste-
mu nieodpłatnej pomocy w posta-
ci punktu konsultacyjnego i świetlicy. 
W ich ramach mogłyby powstać grupy 
wsparcia dla dzieci i młodzieży - tłu-
maczy Justyna Witczak i dodaje: - Nie 
może być tak, że na pomoc mogą li-
czyć tylko takie osoby, które na to stać. 
Ona musi być powszechna.
Justyna Witczak mówi, że bardzo 
często rozmawia z dziećmi o tym, 
co je dręczy. Jako znana w mieście 
psycholożka spotyka się z prośba-
mi udzielenia pomocy, rozmowy za 
pośrednictwem mediów społecz-

nościowych. Nigdy nie odmawia, 
bo wie, jak bardzo ktoś musi tego 
potrzebować, skoro zdecydował się 
na taki krok. Dziś tego rodzaju por-
tale są dla młodzieży naturalnym 
kanałem komunikacji. I bardzo do-
brze, że młodzi ludzie poszukują 
pomocy w takiej formie. W trudnej 
sytuacji każde rozwiązanie jest do-
bre. Ważne, aby było skuteczne.
- Szacuje, że w mieście jest około 
2000 młodych osób, które wymagają 
wsparcia. To duża grupa - wyjaśnia 
Justyna Witczak i dodaje: - Za ko-
nieczne uważam również powołanie 
w mieście rzecznika dzieci i młodzie-
ży, którego zadaniem byłoby słucha-
nie, a następnie forsowanie ich po-
mysłów w samorządzie.
Drugą grupą, która powinna zo-
stać objęta wsparciem to przewle-
kle chorzy seniorzy. Owszem, są 
w mieście kluby seniora, ale bra-
kuje miejsca dla tych, którzy nie 
w pełni mogą cieszyć się z jesie-
ni życia. Oni też są mieszkańcami 
Leszna i nie mogą pozostawać za-
mknięci w domu tylko dlatego, że 
chorują, chociaż tak naprawdę są 
zdolni do wyjścia z domu.
- Myślę o miejscu, które zapewniło-
by seniorom kompleksowe wsparcie 
- tłumaczy J. Witczak.
Jest to bardzo ważne w kontekście 
starzejącego się społeczeństwa, 
dlatego Leszno już dzisiaj powinno 
o tym myśleć.

- To oni kiedyś nas zastąpią i będą tworzyć to miasto, dlatego naszym obowiązkiem jest zadbać o nich już dzisiaj - tak o młodych miesz-
kańcach Leszna mówi Justyna Witczak, psycholożka i niezależna kandydatka Prawa i Sprawiedliwości do Rady Miasta Leszna. Nie zapo-
mina także o seniorach, których również należy objąć wsparciem.

Justyna Witczak jest kobietą aktywną sportowo. Można ją spotkać na leśnych dróż-
kach, bo w ten sposób odpręża się po pracy. Bierze także udział w zawodach sporto-
wych. Swoją pasją zaraziła już wiele osób, które - tak jak ona - zaczęły biegać.

JUSTYNA WITCZAK
Działam dla ludzi. Lubię to!

Niezależna kandydatka Prawa i Sprawiedliwości do Rady Miasta Leszna

Okręg nr 3 | Miejsce 3
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Na osiemdziesiąte urodziny
Pierwsza potyczka finałowych zmagań na torze w Go-
rzowie Wielkopolskim nie dostarczyła wielu sporto-
wych wrażeń. Internauci nie pozostali bierni wobec tej 
sytuacji. W sieci pojawiło się wiele negatywnych opinii 
o przygotowaniu toru. W jednym z popularnych me-
mów, atrakcyjność meczu porównano do klasycznej 
sceny z filmu „Chłopaki nie płaczą”, w której bohatero-
wie oglądają „Śmierć w Wenecji”.

Na wyróżnienie w pierwszym z zawodów finałowych zasłu-
żył zdecydowanie kapitan, Piotr Pawlicki. Z kolei mecz re-
wanżowy, w Lesznie, okazał się wzorcową promocją czar-

nego sportu. Zawody były naszpikowane walką i mijankami na torze. 
Warte uwagi jest, że w niemal każdym wyścigu odległości pomiędzy 
zawodnikami na mecie  były niewielkie. A co najważniejsze… Byki 
obroniły mistrzowski tytuł!
Rozegranie zawodów w pierwszym terminie okazało się niemożliwe 
ze względu na niekorzystne prognozy atmosferyczne. Nie ma wątpli-
wości, że decyzja była słuszna. W niedzielę 23, września solidnie pa-
dało, a odczuwalna temperatura była bardzo niska. Na nowy termin 
wybrano sobotę 29 września. Oznaczało to także przedłużenie szans 
na zdobycie biletów. Według stadionowych plotek, te najdroższe na 
czarnym rynku, miały zbliżać się do daty chrztu Polski. 
Już pierwsza gonitwa zwiastowała niezwykle ciekawe widowisko. 
Nieuchwytny był w niej Martin Vaculik. Zaciekła walka toczyła się 
natomiast o trzecią pozycję pomiędzy Bradym Kurtzem i Grzegorzem 
Walaskiem. Górą był młody Australijczyk, który jak James Bond 
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wykonał brawurową akcję w ostatnich se-
kundach. Kolejne dwa wyścigi to pokaz 
mocy gospodarzy, natomiast w 4 biegu nie-
spodziewanie komplet punktów zdoby-
li goście. Druga seria startów rozpoczęła 
się od mocnego uderzenia, w której po raz 
drugi bezbłędna okazała się para Kołodziej 
– Hampel. Po kolejnej przerwie na kosme-
tykę toru, Gorzowianie odrobili straty. Wy-
ścigi 8. i 9. zakończyły się ich podwójnym 
zwycięstwem. Ogromnych emocji dostar-
czył wyścig 11. Bartosz Smektała zastąpił 
w nim Piotra Pawlickiego. Świeżo upieczo-
ny Indywidualny Mistrz Świata Juniorów 
zachował się jak prawdziwy lider drużyny. 
Na przedzie stawki jechał Kurtz, a Smek-
tała odpierał ataki gości. Przed biegami 
nominowanymi sytuacja była już niemal 

jasna. Spiker zawodów ogłosił zdobycie 17. 
tytułu mistrzowskiego. Unistom brakowa-
ło jednak jeszcze dwóch punktów do pełnej 
formalności, a sport bywa nieprzewidywal-
ny. Remis w 14 gonitwie zapewnił zdoby-
cie złota, a z głośników przy Strzeleckiej 
zabrzmiał Marsz Triumfalny Giuseppe Ver-
diego. Na zakończenie padł remis za spra-
wą bardzo szybkiego Zmarzlika. 
Po zakończonych zawodach rozpoczęło 
się huczne świętowanie! Żużlowcy swoją 
heroiczną walką i zdobyciem tytułu spra-
wili sobie i swoim fanom znakomity pre-
zent urodzinowy, świetnie komponujący się 
z obchodami 80-lecia założenia klubu!

TEKST: MATEUSZ GOŁEMBKA
ZDJĘCIE: ŁUKASZ WACHOWICZ

Średnie biegopunktowe zawodników Fogo Unii Leszno i pozycja w ekstraligowym zestawieniu

Imię i nazwisko Średnia biegowa Pozycja w zestawieniu

Emil Sayfutdinow 2,216 6

Piotr Pawlicki 2,043 13

Janusz Kołodziej 2,013 15

Bartosz Smektała 1,889 18

Jarosław Hampel 1,847 19

Dominik Kubera 1,619 30

Brady Kurtz 1,423 37

Leszno – Gorzów 50:40 | (Sajfutdinow 10+1, Kurtz 5+1, Hampel 11+1, Kołodziej 11+1, Pawlicki 2, 
Smektała 9+2, Kubera 2+1)
Gorzów – Leszno 46:44 | (Sajfutdinow 10+1, Kurtz 4+2, Hampel 7, Kołodziej 0, Pawlicki 13+1, Smek-
tała 4+1, Kubera 6)
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Koniec telegramów,
zabiły je SMS-y
i internet
Nie ma się co oszukiwać, usługa od długiego czasu była nieopła-
calna, ale poczta wciąż ją utrzymywała. Na przełomie września 
i października telegramy, jako sposób przekazywania informacji 
w Polsce, przestały istnieć.

Kto by pomyślał, że wymyślony 
jeszcze w XIX wieku telegram 
dokona żywota w XXI wieku 

i w takich okolicznościach. Ba! Istniał bar-
dzo długo, biorąc pod uwagę, że z dnia na 
dzień, z miesiąca na miesiąc podgryzały go 
nowoczesne usługi dostarczane drogą elek-
troniczną. Telegram to taki pierwotny SMS 
- 160 znaków, tyle że zdecydowanie droż-
szy niż wysłanie błyskawicznej wiadomo-
ści tekstowej za pośrednictwem klasyczne-
go telefonu komórkowego czy smartfonu.

Aby zrozumieć, czym był  telegram 
w epoce analogowej, należy sięgnąć do 
chwili skonstruowania telegrafu elektrycz-
nego. Starsze pokolenie wie, co to takie-
go, młodszemu wyjaśniamy - urządzenie, 
które za pomocą systemu kropek i kre-
sek, czyli alfabetem Morse'a, przekazy-
wało informacje. Nadawało się je w miej-
scu X i odkodowywalo w miejscu Y. Tak 
było na samym początku. Chociaż te-
legrafy - ale w wersji cyfrowej, podłą-
czone do urządzeń radiowych - do dziś 

są wykorzystywane 
przez radioamatorów bę-

dąc urządzeniami drogimi, spo-
sób przekazywania informacji zmieniał 
się. Technicznie telegramy były tworzone 
w oparciu o dalekopisy, a następnie rów-
nież telefon.
Ta forma przepływu informacji stała się 
reliktem, ale wykorzystywanym w wy-
jątkowych, ważnych sytuacjach. Bo jed-
nak jakoś tak milej było otrzymać infor-
mację o narodzinach dziecka lub życzenia 
urodzinowe właśnie tą drogą. Ktoś musiał 
się pofatygować, zadbać o wysłanie tele-
gramu, czyli wykonał jakąś pracę, czy-
li pamiętał o odbiorcy.  Do tego papiero-
wy telegram mógł mieć formę ozdobną. 

Na pewno cykl je-
go życia był dłuższy, 

bo trwał przez lata na pożół-
kłej kartce. SMS czy e-mail pew-

nie szybko zginąłby w natłoku innych 
wiadomości.
Jeszcze w połowie lat osiemdziesiątych 
wysyłano w Polsce około 20.000.000 te-
legramów, w ubiegłym roku - niespeł-
na 3000. Osoby indywidualne już nie na-
dadzą takiej wiadomości. Wciąż mogą to 
zrobić firmy, które z narodowym opera-
torem mają podpisane umowy, ale praw-
dopodobnie niedługo i one stracą taką 
możliwość. W całej tej sytuacji jedna in-
formacja jest niepodważalna. Ostatnie-
go dnia funkcjonowania usługi telegramy 
wysłało naprawdę wiele osób. Na pamiąt-
kę. Czy za jakiś czas podobny los podzie-
lą tradycyjne kartki pocztowe? Pozosta-
je mieć nadzieję, że taki scenariusz się 
nie ziści. Mimo elektronicznej rewolu-
cji wspomnienia powinny pozostawać na 
papierze.

TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA
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La Calma zmieniła się w Grodzką 12
Nowy wystrój, nowa karta i zupełnie odmienny niż wszędzie sposób przygotowywania dań - to znak rozpoznawczy nowej restauracji 
pod adresem Grodzka 12 w Lesznie specjalizującej się w kuchni polskiej, z naciskiem na dania wielkopolskie.

La Calma serwowała dania 
kuchni europejskiej, moż-
na było w niej zjeść przysma-
ki królujące między innymi na 
stołach zachodu i południa kon-
tynentu, w tym również raryta-
sy wprost z polskiej kuchni.
- Postanowiliśmy odejść od tego 
modelu - mówi Waldemar Ka-
niewski, właściciel Grodzkiej 12 
i jednocześnie szef kuchni. - Ta-
kie działanie było podyktowane 
tym, że około 95 procent naszych 
gości oczekiwało dań kuchni 
polskiej z naciskiem na dania 
regionalne.
Przeobrażenie La Calmy w Grodz-
ką 12 nie było zwykłym re-
brandingiem, czy jak kto woli 
- zmianą nazwy. Właścicielowi 
zależało także na zmianie filo-
zofii, sposobu myślenia o potra-
wach. Wprowadzenie zmian 
w jednej z najpopularniejszych 
restauracji w mieście poprze-
dzone było wieloma tygodnia-
mi wytężonej pracy. Waldemar 

Kaniewski zaprosił do współ-
pracy Damiana Łagowskiego 
(szefa kuchni Pałacu Mierzę-
cin), Tomka Purola (szefa kuch-
ni Blow Up 5050 Hall w Pozna-
niu i zarazem zwycięzcę jednej 
z edycji programu Top Chef ) 
oraz Arka Kruszika (szefa kuchni 
restauracji Dinette we Wrocła-
wiu). Nad całością zmian czuwał 
Juliusz Podolski, znawca kuch-
ni, krytyk kulinarny, właściciel 
agencji De'GUSTATOR PR.
Karta dań została zupełnie prze-
budowana, a w centrum zain-
teresowania znalazła się kacz-
ka, ale nie taka jak wszędzie. 
W Grodzkiej 12 podaje się kacz-
kę w złocistej skórce, co jest 
możliwe do osiągnięcia dzię-
ki odpowiedniemu sposobowi 
przygotowywania dania, opar-
tego na stałym pomiarze tem-
peratury. W ten sposób z mięsa 
można wydobyć ukryte w nim 
aromaty, które w tradycyjnej 
obróbce niechybnie zostałyby 

zduszone. Nie ma jednak kaczki 
bez sosu, a ten w Grodzkiej 12 
ma posmak jabłek, majeranku 
i cebuli i do tego nie jest tłusty. 
Wymieniać więcej? Ucztę dla 
podniebienia będą mieli sma-
kosze czerniny, schabowego ze 
świni złotnickiej marynowane-
go w mleku, cebuli i czosnku 
czy amatorzy polików wieprzo-
wych z kluskami łyżką kładzio-
nymi. Tajemniczo brzmi filet 
z kurczaka zagrodowego. Skąd 
taka nazwa?
- Stawiamy na naturalność, stąd 
też u nas kurczaki zagrodowe, 
czyli hodowane w naturalnych 
warunkach bez chemii i antybio-
tyków, co przekłada się na smak 
mięsa. Mamy własnych, spraw-
dzonych dostawców - objaśnia 
W. Kaniewski.
Grodzka 12 jest jedynym w re-
gionie lokalem, gdzie spot-
kać można sos wołowy na 
bazie demi-glace. Jego niepo-
wtarzalny smak zawdzięczany 

jest długiemu, trwającemu trzy 
doby procesowi powstawa-
nia. Nie byłoby kuchni polskiej, 
a szczególnie wielkopolskiej, 
gdyby w karcie nie znalazły się 
takie klasyczne potrawy jak py-
ra z gzikiem, tatar ze świecy wo-
łowej (świeca - najlepsze mięso 
na tatar) czy pyza z szarpaną 
kaczką, kapustą modrą i uni-
kalnymi dodatkami smakowy-
mi. W menu znalazły się kasze 
w różnych odmianach (wraca-
ją do łask), a jako przystawka 
klientom podawany jest włas-
nego wypieku chleb z olejem 
porowym.
Restauracja ma teraz wymiar 
kompletny. Wszystko, co jest 
w niej oferowane od początku 
do końca powstaje na miejscu. 
Tego wymaga klient i dzięki ta-
kiemu podejściu udaje się wy-
dobyć z potraw to, co w nich 
najlepsze. Na uwagę zasługują 
także oryginalne desery, któ-
rych nie ma nigdzie w mieście. 

To na przykład galaretka czeko-
ladowa z kremem kawowym, 
kruszonką maślano-orzecho-
wą, granitą jabłkową i chrupą 
pomarańczowo-czekoladową. 
A co powiecie na taki zestaw? 
Krem dyniowy z musem cze-
koladowym, gruszkami ma-
rynowanymi w przyprawach 
korzennych, lodami z palone-
go masła i kruszonką maśla-
no-orzechową? NIe tylko do-
brze brzmi, ale jeszcze lepiej 
smakuje.
Każdy gość może liczyć również 
na niespodziankę w postaci tru-
fli, rzecz jasna własnoręcznie 
wyrabianych. A to wszystko we 
wnętrzach utrzymanych w ko-
lorystyce biało-beżowej, wy-
pełnionych kwiatami, nawią-
zujących stylem do polskich 
krajobrazów. Do tego docho-
dzi prosta nazwa, która od razu 
wskazuje, gdzie warto się udać - 
Grodzka 12. Czy może być jesz-
cze lepiej?

(6
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Od początku października nie trzeba wozić
przy sobie dowodu rejestracyjnego i ubezpieczenia OC

To oznacza, że policja już nie może ukarać kierowcy za brak papierowej wersji tych dokumentów.
Czy rzeczywiście warto sobie odpuścić i zostawiać je w domu?

Mundurowi nie wymierzą nam 
już mandatu za brak papiero-
wych odpowiedników doku-

mentów. W teorii brzmi to idealnie, bo 
w końcu - wydawać by się mogło - koń-
czy się znienawidzona przez wszystkich 
papierologia. Podczas kontroli funkcjona-
riusz sprawdzi potrzebne dane w systemie 
komputerowym. Tyle że życie nauczyło 
już wiele osób, że systemy informatyczne 
nie są niezawodne. Największy kłopot bę-
dzie wtedy, gdy system padnie i nie da się 
sprawdzić niczego, a takie przypadki już 
bywały. Wystarczy przypomnieć sobie nie-
zbyt sprawnie działającą nową odsłonę sy-
stemu CEPiK, w wyniku czego kierowcy 
musieli jeździć po kilka razy, aby zareje-
strować samochód. Tak oczywiście nie mu-
si być w przypadku sprawdzania danych 
w przestrzeni wirtualnej, ale należy być na 
to przygotowanym.
Największy kłopot jest wówczas, gdy 
dojdzie do kolizji. Papierowe dokumen-
ty nie są potrzebne, ale do sprawdzenia, 

czy pojazd sprawcy kolizji jest ubezpieczo-
ny, będzie konieczny dostęp do internetu 
lub specjalna aplikacja, która pokaże nam 
informacje o pojeździe biorącym udział 
w stłuczce. Chodzi o moduł Ubezpiecze-
niowego Funduszu Gwarancyjnego, który 
pokazuje ubezpieczeniowy status pojazdu 
na żądany dzień na podstawie wpisanego 
numeru tablicy rejestracyjnej. Faktycznie - 
papierowych dokumentów wozić nie trze-
ba, ale już bez smartfonu ani rusz.
Wprowadzone "udogodnienia" nie obo-
wiązują w kilku przypadkach - wizyty na 
corocznym obowiązkowym przeglądzie, 
przy zbywaniu pojazdu, a także w sytuacji, 
kiedy postanowimy wybrać się za granicę. 
Wówczas bezwzględnie musimy mieć pa-
pierowy dokument. Bez papierowego do-
kumentu nie obędzie się także wówczas, 
kiedy nasze auto zarejestrowane jest w in-
nym kraju, a korzystamy z niego na tery-
torium Polski. Taki pojazd nie figuruje 
w krajowym systemie, stąd też konieczność 
posiadania fizycznej wersji dokumentu.

Ciekawa pozostaje również sprawa za-
trzymania dowodu rejestracyjnego - od-
bywać się to będzie w formie cyfro-
wej poprzez odpowiednią adnotację 
w systemie.
Policja oficjalnie nie zajmuje stanowiska 
w kwestii nowych przepisów, jednak za-
lecenie jest takie, aby jednak nie rezyg-
nować zupełnie z wożenia przy so-
bie papierowych dokumentów. 
Tak dla świętego spokoju. 
Warto jednak dodać, 
że zmiany nie 
obejmują 
pra-

REKLAMA

wa jazdy. Ten dokument - na razie - trze-
ba przy sobie mieć.

TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA
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Adam Kośmider - kandydat na Prezydenta Leszna
- Tatusiowi można zaufać. Jest uczciwy i dotrzymuje słowa. Nadaje się na pana prezydenta – mówi o Ada-
mie Kośmidrze 9-letni Eryk, starszy syn. Jego młodszy brat 5-letni Leoś również nie ma wątpliwości, 
że tata da radę. Z kolei żona Karolina przyznaje: - Mąż jest głową rodziny. Podziwiam go za to, że pomi-
mo tylu różnych obowiązków i zajęć potrafi znaleźć czas dla rodziny. Imponuje mi jego pracowitość i upór 
w dążeniu do celu.
Patrząc tak po ludzku, to chyba najlepsze referencje, jakie swoim wyborcom może przedstawić kandy-
dat na włodarza miasta.

Adam Kośmider ma 38 lat. Mieszka w Lesznie. Jest 
szczęśliwym mężem i ojcem. To właśnie rodzina de-
finiuje jego życiowe cele, jest źródłem motywacji 

i szczęścia. Mówi wprost, że dla niego nie ma i nigdy nie bę-
dzie niczego ważniejszego od bliskich. Dla nich zrobi wszystko. 
Opowiadając o rodzinie z dumą spogląda na synów grających 
w trakcie wywiadu w karty. Zapytany o marzenia, patrzy im 
prosto w oczy mówiąc, że niczego więcej nie potrzebuje, a Eryk 
i Leoś w odpowiedzi wysyłają mu szczere uśmiechy.
- Eryk to prawdziwy patriota. Ma dopiero 9 lat, a już potrafi do-
cenić i stanąć w obronie najważniejszych w życiu wartości – ro-
dziny i ojczyzny. Jestem z niego dumny – mówi Adam Kośmi-
der. - Z kolei 5-letni Leoś to w naszej rodzinie chodząca radość. 
Nigdy by taty nie zdradził. Marzy o tym, aby zostać piłkarzem. 
Chce grać w ataku. Ostatnio, jak usłyszał, że Messi ma tak samo 
na imię jak on, zapytał „Naprawdę?! Messi Kośmider?!”. Śmie-
chom nie było końca. Synowie ciągle dają nam olbrzymie powo-
dy do zadowolenia.
Rodzina Kośmidrów to towarzystwo, w którym czas płynie 
bardzo szybko. Wszyscy uśmiechnięci, życzliwi i pozytywnie 
nastawieni do świata i ludzi, bardzo towarzyscy. 
- Prezentujemy bardzo prorodzinny styl życia. Uwielbiamy się 
spotykać przy zastawionym stole, wspólnie spędzać czas, rozma-
wiać. Rodzina jest czymś, czego nic nie zastąpi – to trzeba zro-
zumieć i doceniać.
W domu Adama Kośmidra każdy ma prawo głosu. Taką samą 
postawę zamierza przenieść do samorządu. Deklaruje otwar-
tość, współpracę i działanie na rzecz wszystkich mieszkańców, 
przy czym priorytetem ma pozostać realizacja programu wy-
borczego.
- Jeśli coś deklaruję i ludzie za to oddają na mnie swoje głosy, to 
jestem zobowiązany, aby zapowiedzi przemienić w czyny. Jestem 
i pozostanę uczciwy wobec wyborców. Jeżeli wygram wybory i zo-
stanę prezydentem miasta Leszna, zajmę się realizacją mojego 
programu wyborczego punkt po punkcie.

Adam Kośmider ma wykształcenie wyższe. Ukończył studia 
magisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 
(wówczas Akademii Ekonomicznej), kierunek: biznes między-
narodowy. W dorobku ma również trzy „podyplomówki”. 
Obecnie jest członkiem zarządu Hodowli Zarodowej Zwierząt 
„Żołędnica” Sp. z o.o. Działa dla dobra kraju i polskiej wsi.
W minionej kadencji zasiadał w Radzie Miejskiej Leszna. Re-
prezentował Prawo i Sprawiedliwość. Największy nacisk kładł 
na sprawy z natury „trudne”, nie bał się wyzwań. Jego przysło-
wiowym konikiem było działanie w strukturach komisji rewi-
zyjnej i racjonalizacja miejskich wydatków. Poza tym to on jest 
jednym z pomysłodawców i autorów programu „Student Plus”, 
a więc w skrócie stypendium przyznawanego uzdolnionym stu-
dentom na pokrycie kosztów związanych z edukacją w celu za-
chęcenia ich do pozostania w Lesznie. Warto zaznaczyć, że ini-
cjatywą zainteresował się rząd Beaty Szydło.
Adam Kośmider to człowiek uczciwy i sumienny. Ambicją 
i ciężką pracą chce zarazić pozostałych mieszkańców Leszna. 
Nie twierdzi, że Leszno jest źle zarządzane i że tutejszy samo-
rząd wymaga rewolucji, ale widzi wiele perspektyw i możli-
wości, które dzisiaj nie są w pełni wykorzystywane. Jest zwo-
lennikiem budżetu wydatków i efektów, wedle którego każdy 
pieniądz powinien być oceniany według efektywności. Śmiało 
można powiedzieć, że to chodzący wzór gospodarności, czemu 
przez wiele lat dawał i nadal daje wyraz w pracy zawodowej.
- Jestem i chcę być postrzegany jako normalny, pełen otwartości 
i życzliwości człowiek. Uwielbiam spędzać czas z rodziną i przy-
jaciółmi, kocham windsurfing i gotowanie, nie odpuszczam żad-
nych zawodów żużlowych na Stadionie imienia Alfreda Smoczy-
ka, od dziecka wiernie kibicując Unii Leszno – zaznacza Adam 
Kośmider. - Leszno to moje miasto, miejsce odpowiednie dla 
mnie i mojej rodziny. Zrobię wszystko co w mojej mocy na rzecz 
rozwoju miasta i dla jego mieszkańców. Proszę o szansę i zaufa-
nie. Obiecuję, że wspólnie odniesiemy sukces. Nie pozwolę, aby 
ktokolwiek żałował głosu oddanego na Adama Kośmidra.
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Adam Kośmider - kandydat na Prezydenta Leszna
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Ciężarówka zawadziła o bramownicę z sygnalizatorami, wszystko runęło na jezdnię
Nietypową kolizję odnotowano na skrzyżowaniu Alei Konstytucji 
3 Maja z ulicami Estkowskiego i Alejami Jana Pawła II w Lesznie. 
Samochód ciężarowy typu HDS doprowadził do zniszczenia syg-
nalizacji świetlnej.

Pojazdem  kierował 
32-letni mieszkaniec 
powiatu rawickiego, 

który - jak wszystko wska-
zuje - z nieznanych przyczyn 
nie opuścił żurawia. Zamie-
rzał skręcić w lewo, w Aleje 
Jana Pawła II i zahaczył bra-
mownicę, ciągnąc za sobą 
metalową konstrukcję wraz 
z sygnalizatorami. Metalowa 
konstrukcja przewróciła się na 
jezdnię, a sygnalizatory roz-
trzaskały się w drobny mak.
Zdarzenie doprowadziło do 
zakorkowania drogowej tęt-
nicy miasta. Sznur samocho-
dów ciągnął się aż do Galerii 
Leszno, czyli ponad 1,5 kilo-
metra od miejsca zdarzenia.
- Kierowca samochodu, 

który doprowadził do ko-
lizji, został ukarany man-
datem karnym. Ruchem na 

miejscu zdarzenia kierowała 
policja - mówi Monika Ży-
mełka, oficer prasowa KMP 
w Lesznie.
Większy kłopot miało mia-
sto, które zarządza tym od-
cinkiem drogi krajowej nu-
mer 5. Jak poinformowała 
nas tuż po zdarzeniu Alina 
Pawlikowska, zastępca kie-
rownika Miejskiego Zarzą-
du Dróg i Inwestycji, bra-
mownica nie nadawała się 
użytku, gdyż konstrukcja 
została całkowicie znisz-
czona. Jeszcze tego same-
go dnia urzędnicy złożyli 
zamówienie na nową kon-
strukcję, która jednak musi 
być wykonana pod wymiar. 
To oznacza oczekiwanie, 
nawet do kilku tygodni.
Bezpośrednio po zdarze-
niu mówiło się, że szerokość 

drogi w tym miejscu wyklu-
cza zastosowanie sygnaliza-
torów tymczasowych. Osta-
tecznie stanęło na tym, że 
miasto wypożyczyło spe-
cjalne wysięgniki i taką syg-
nalizację zamontowano.
W związku z uszkodze-
niem urządzeń, a tym sa-
mym obniżeniem poziomu 
bezpieczeństwa w kierun-
kach północnym i południo-
wym drogi krajowej numer 
5 w rejonie wspomniane-
go skrzyżowania wyłączo-
no z ruchu po jednym pa-
sie ruchu. Bezpośrednio po 
zdarzeniu zamknięto rów-
nież ulicę Estkowskiego na 
kierunku od Dekana do Alei 
Konstytucji 3 Maja.

TEKST:
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Sfinansowano ze środków KKW SLD Lewica Razem
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Ciężarówka zawadziła o bramownicę z sygnalizatorami, wszystko runęło na jezdnię
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Bojanowo wybitnymi osobowościami stoi.
Czy to czas na murale?
Jeśliby wskazać gminę, w której przypada najwięcej aktorów na 1000 mieszkańców, to Bojanowo zapewne wykręciłoby jeden z lep-
szych wyników. Być może jest to powód, aby się tym pochwalić w postaci murali?

Z gminą związanych jest kilka osób, które albo już zasłużyły się dla 
polskiej sceny teatralnej i telewi-

zyjnej albo właśnie na to ciężko pracu-
ją. Warto dodać w tym kontekście, że 5 
października minęło dokładnie 45 lat od 
śmierci Mieczysława Stoora. Aktor ten 
urodził się w 1929 roku w Bojanowie, 
zaczynał od Teatru im. Wojciecha Bo-
gusławskiego w Kaliszu, miał na swoim 
koncie wiele ról filmowych, w tym rów-
nież w "Stawce większej niż życie" czy 
"W czterech pancernych i psie". W Bo-
janowie jego imieniem nazwany został 
miejscowy amfiteatr.
Wieloma filmowymi rolami może po-
chwalić się wciąż aktywny Mieczysław 
Hryniewicz (rok urodzenia: 1949), który 

na świat przyszedł w Wąsoszu, ale tak-
że był związany z Bojanowem. W swo-
im dorobku ma kilkadziesiąt ról, grał 
w teatrach warszawskich i poznańskim. 
Występuje w serialu "Na Wspólnej", tym 
samym, w którym pojawiła się inna aktor-
ka związana z ziemią bojanowską - Mag-
dalena Engelmajer (rok urodzenia: 1980). 
Jej kariera dopiero nabiera rozpędu. Grała 
w takich serialach jak "Na dobre i na złe", 
"Pierwsza miłość" czy "Fala zbrodni".
Z miastem związany jest także Andrzej 
Golejewski (rok urodzenia: 1952) zna-
ny z takich produkcji jak "Przyjaciele", 
"Wyjście awaryjne" czy "Dom". W te-
lewizji wciąż można go zobaczyć w nie-
których odcinkach "Ojca Mateusza". Czę-
sto można go także spotkać na ulicach 

Bojanowa, gdyż właśnie tutaj zamiesz-
kał. Najmłodszym aktorem związanym 
z Bojanowem jest Paweł Palcat. Właś-
nie tutaj się urodził, a jego filmografia sta-
je się coraz bogatsza. Pojawił się między 
innymi w takich produkcjach jak "Mała 
Moskwa", "Operacja Dunaj", a ponadto 
w 2018 roku wystąpił w spektaklu "Zabi-
janie Gomułki".
- Mamy wiele wybitnych osób związanych 

z tą ziemią, dlatego uważam, że warto by 
to w odpowiedni sposób zaakcentować - 
mówi Krzysztof Wodyński, bojanowski 
regionalista. - Świetnym sposobem są mu-
rale, które można by umieścić na ścianach 
obiektów znajdujących się na terenie mia-
sta - na dobry początek w ten sposób po-
winien zostać upamiętniony Mieczysław 

Stoor, którego 45. rocznicę śmierci właś-
nie obchodziliśmy. Później powinni zna-
leźć się tutaj kolejni aktorzy i inne wybitne 
osoby związane z miastem.
Wśród kandydatów wytypowanych przez 
Krzysztofa Wodyńskiego są między inny-
mi Emil von Behring, ojciec światowej 
immunologii, który przyczynił się do wy-
nalezienia szczepionek, a także Bogusław 
Henryk Schmückert. Był on dyrektorem 
generalnym Poczty Pruskiej i przyczynił 
się do odbudowy Bojanowa po wielkim 
pożarze w 1857 roku.
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ŁUKASZ DOMAGAŁA
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Bojanowo wybitnymi osobowościami stoi.
Czy to czas na murale?

Krzysztof Wodyński z Andrzejem Golejewskim przy Amfiteatrze Mieczysława 
Stoora. Czy teraz również czas na murale?
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Co dalej z inwestycją, czyli problemów na kolei ciąg dalszy
- Będzie nerwowo – powiedziała pani Marta, wrocławianka jadąca pociągiem do Poznania, by z tamtejszej Ławicy lecieć do Hiszpanii. 
Powód do stresu? Przeszło 40 minutowe opóźnienie, jakie pociąg spółki PKP Intercity doznał na odcinku między Bojanowem a Kościa-
nem. Intercity „Piast”, którym podróżowała pani Marta, został bowiem przymuszony do nieplanowanych postojów, by przepuścić po-
ciągi jadące w kierunku Wrocławia. 

Powyższa historia jest jedną z wie-
lu, jakie usłyszeć można od pasa-
żerów modernizowanej od kilku lat 

magistrali kolejowej E59, łączącej m.in. 
Wrocław z Poznaniem. Obecnie, w ra-
mach prowadzonej inwestycji, na odcin-
kach: Żmigród – Rawicz, Bojanowo – 
Leszno oraz Stare Bojanowo – Przysieka 
– Kościan wprowadzono ruch jednotoro-
wy. Ograniczenie przepustowości linii spra-
wia, że na przeszło kilkudziesięciu kilome-
trach pociągi mogą się poruszać wyłącznie 
po jednym torze, bez możliwości mijania. 
Utrudnienia te są oczywiście uwzględnione 
w rozkładzie jazdy, jednak wystarczy, że je-
den pociąg złapie „poślizg”, a cała ta „ukła-
danka” rozpada się, wywołując zarazem la-
winę kolejnych opóźnień.
Jeszcze do niedawna do najbardziej 
uciążliwych sytuacji dochodziło na stacji 
Leszno, w obrębie której również nie było 
możliwości mijania się pociągów. Czyn-
na pozostawała tam wyłącznie jedna kra-
wędź peronowa, przy której zatrzymywa-
ły się pociągi jadące zarówno w kierunku 
Wrocławia, jak i Poznania. Problemy 
z tym związane szczególnie dotkliwie od-
czuli pasażerowie jadący z północy, wie-
lokrotnie zmuszeni do trwającego na-
wet pół godziny postoju przy oddalonej 
o około 500 metrów od leszczyńskiego 
dworca lokomotywowni. Wszystko dlate-
go, że pociąg z naprzeciwka właśnie wje-
chał na rozpoczynający się w Bojanowie 
odcinek jednotorowy.  
Zniecierpliwionych sytuacją pasażerów 
przedstawiciele spółki PKP PLK zapew-
niali, że „pozostawienie jednego toru na 
stacji w Lesznie nie było i nadal nie jest 
bezpośrednią przyczyną opóźnień w ru-
chu pociągów występujących na linii ko-
lejowej nr 271 (część magistrali kolejo-
wej E59 – red.), gdyż rozkład jazdy został 
opracowany z uwzględnieniem zamknię-
cia stacyjnego”. Szczęśliwie dla podróż-
nych, wraz z otwarciem we wrześniu pe-
ronu tymczasowego na stacji Leszno, do 
takich przymusowych postojów faktycz-
nie już nie dochodzi.

Opóźnione nie tylko pociągi

Paradoksalnie to nie opóźnienia najbar-
dziej martwią setki pasażerów codzien-
nie jadących pociągiem do szkoły czy pra-
cy. O wiele bardziej niepokojące są dla 
nich sygnały o powolnym tempie robót 

kolejowych. Już dziś wiadomo, że potrwają 
one – zakładając optymistyczny scenariusz 
- rok dłużej, niż pierwotnie zakładano. 
Najgorsza sytuacja panuje na odcin-
ku Rawicz – Leszno, modernizowa-
nym przez włoską firmę Astaldi. Jeszcze 
w sierpniu Zbigniew Wolny z biura pra-
sowego PKP PLK przyznał, że opóźnie-
nie prac wynosi tu około pół roku. Wy-
darzenia ostatnich dni sprawiły jednak, 
że komunikat ten stracił na aktualności. 
Wszystko za sprawą kłopotów finanso-
wych włoskiego konsorcjum.
Już od kilku miesięcy na portalach spo-
łecznościowych pasażerowie donosi-
li o pustkach na placu budowy w obrę-
bie stacji Rawicz, Bojanowo, Kaczkowo 
i Rydzyna. Dodatkowo w lipcu zaczę-
ły pojawiać się pierwsze, niepotwierdzo-
ne sygnały o niewypłacalności włoskiej 
firmy. Pogłoski te przybrały na sile pod 
koniec września, kiedy to kilka niezależ-
nych źródeł poinformowało o wycofaniu 
się Astaldi z modernizacji linii E59 oraz 
o wszczęciu z wniosku firmy postępowa-
nia zmierzającego do ochrony przed wie-
rzycielami w oparciu o włoskie prawo 
upadłościowe/układowe.

Astaldi opuszcza plac budowy

Przez kolejne dni panował chaos infor-
macyjny. Nie był możliwy kontakt z Ma-
teuszem Wilczyńskim, rzecznikiem pra-
sowym polskiego oddziału firmy Astaldi 
(przebywającym na urlopie). Żadnych 
oficjalnych wiadomości nie otrzyma-
li najbardziej zainteresowani sprawą sa-
morządowcy z gminy Rawicz, Bojano-
wo, Rydzyna oraz miasta Leszna. Także 
przedstawiciele PKP PLK nie potwier-
dzili informacji o wycofaniu się włoskiej 
firmy z kontraktu. W rozesłanym do me-
diów 1 października oświadczeniu rzecz-
nik prasowy spółki Mirosław Siemieniec 
poinformował jedynie, że sytuacja Astaldi 
na polskich inwestycjach kolejowych jest 
„intensywnie i szczegółowo” analizowa-
na oraz potwierdził, że PKP PLK posiada 
nadesłaną przez włoskie konsorcjum ko-
respondencję dotyczącą „bieżących prob-
lemów przy realizacji kontraktu”.
Spekulacje przerwało wydane 2 paź-
dziernika oficjalne oświadczenie firmy 
Astaldi. Konsorcjum potwierdza w nim, 
że w dniu 27 września 2018 roku wypo-
wiedziało kontrakt na modernizację linii 

kolejowej na odcinku Rawicz – Lesz-
no. Wpływ na decyzję miał „niezwy-
kle gwałtowny, znaczny i powszechny 
wzrost cen materiałów i siły roboczej, ko-
niecznych do wykonania tych kontrak-
tów [na linii kolejowej Wrocław – Po-
znań oraz Dęblin – Lublin – red.] oraz 
jednoczesny spadek podaży tych materia-
łów i usług w branży budowlanej np. brak 
możliwości transportu materiałów koleją, 
czy niedostępność tłucznia na rynku pol-
skim”. W swoim komunikacie włoska fir-
ma skrytykowała również PKP PLK oraz 
polski rząd za brak działań mających na 
celu uzdrowienie trudnej sytuacji na ryn-
ku budowlanym.
Oświadczenie to nie zakończyło zamiesza-
nia wokół modernizacji odcinka Rawicz – 
Leszno. Jeszcze tego samego dnia w War-
szawie odbyła się konferencja prasowa, 
podczas której Arnold Bresch, członek za-
rządu PKP PLK stwierdził, że Astaldi nie 
może „jednostronnie stwierdzić wygaśnię-
cia obowiązków umownych”. Konsorcjum 
otrzymało 2 dni na powrót na place budów, 
ale tego nie zrobiło.
Wycofanie się wykonawcy modernizacji 
linii kolejowej stanowi problem nie tyl-
ko dla pasażerów, ale również dla kierow-
ców. Ze względu na konieczność przebu-
dowy przejazdów kolejowych zamknięty 
dla ruchu drogowego został m. in. prze-
jazd w ciągu ul. 1 Maja w Lesznie, co jest 
sporym utrudnieniem dla mieszkańców 

dzielnicy Zaborowo. W związku z tym 
prezydent Łukasz Borowiak wystąpił do 
PKP PLK o przywrócenie ruchu drogo-
wego w tym miejscu.

Zmiany na stacji Leszno

Na tle burzliwych okoliczności moder-
nizacji odcinka Rawicz – Leszno, sytua-
cja na odcinku Leszno – Kościan, gdzie 
wykonawcą jest firma Torpol, prezentu-
je się w nieco jaśniejszych barwach. Nie 
oznacza to jednak, że prace przebiegają 
tu bez zarzutu. Przedstawiciele PKP PLK 
otwarcie przyznają, że modernizacja nie 
jest prowadzona zgodnie z harmonogra-
mem, na co wpływ mają mieć nieprzewi-
dziane wcześniej okoliczności - zmiany 
w projekcie wynikające z wnioskowa-
nego przez Miasto Leszno przedłużenia 
przejścia podziemnego pod torowiskiem, 
a także toczące się postępowanie admini-
stracyjne w sprawie wpisu jednej z wiat 
peronowych do rejestru zabytków. 
Choć pasażerowie narzekają, że zapo-
wiadanej przez PKP PLK „intensyfikacji 
prac” nie widać, to na stacji Leszno wi-
doczne są pierwsze efekty robót budow-
lanych. Z kolejowego krajobrazu zniknął 
m.in. budynek dawnej spedycji, a wraz 
z wprowadzeniem na początku wrześ-
nia korekty rozkładu jazdy zmianie ule-
gła organizacja obsługi pasażerów w ob-
rębie dworca w Lesznie. Ruch pociągów 

Modernizacja na stacji Leszno.
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Co dalej z inwestycją, czyli problemów na kolei ciąg dalszy
został przeniesiony na peron 2 (którego 
jedna, zmodernizowana krawędź została 
wówczas oddana do użytku) oraz peron 
tymczasowy 2A. Nowe rozwiązania oka-
zały się kłopotliwe szczególnie dla rozpo-
czynających rok szkolny uczniów. Odle-
głość kilkudziesięciu metrów, jaka dzieli 
wejście na perony od dworca, zagłusza-
ne przez maszyny budowlane zapowiedzi 
megafonowe oraz niedziałające tablice in-
formacyjne – wszystko to powodowało 
chaos, z którym część młodzieży nie po-
trafiła sobie poradzić.
Choć w ostatnich dniach poprawiono sy-
stem zapowiedzi odjazdów, to wyremonto-
wany peron 2 nadal nie spełnia oczekiwań 
pasażerów. „Tu nie ma gdzie się schować 
przed deszczem!” – żali się pani Stanisła-
wa. I rzeczywiście – brak wiaty perono-
wej, znaczna odległość od dworca oraz za-
mknięcie tunelu pod torami sprawiają, że 
w deszczowe dni oczekiwanie na pociąg 
nie należy do przyjemnych. 
Podróżni zwracają również uwagę na 
uciążliwą drogę, jaką muszą pokonać 
w drodze z centrum miasta na peron. Aby 
ją skrócić proponują, by utworzyć przej-
ście pomiędzy peronem tymczasowym, 

a dworcem PKS. Prawdopodobnie jednak, 
ze względów bezpieczeństwa, rozwiązanie 
takie nie będzie możliwe do zrealizowania.

To nie koniec problemów

Przeciągająca się modernizacja linii ko-
lejowej E59 stanowi nie lada problem dla 
mieszkańców regionu, dla których noto-
ryczne opóźnienia pociągów oraz prze-
ciągające się przebudowy przejazdów ko-
lejowych oznaczają poważne utrudnienia 
komunikacyjne. 
Konieczność wprowadzenia ruchu jed-
notorowego na kilku odcinkach wpły-
wa nie tylko na punktualność pociągów, 
ale i na ilość kursujących składów. Szcze-
gólnie dotkliwie odczuli to mieszkań-
cy mniejszych miejscowości - ilość po-
ciągów regionalnych ograniczono, by 
pociągi dalekobieżne, w wypadku opóź-
nień, miały czas na ich nadrobienie, nie 
blokując tym samym linii. Nie oznacza 
to jednak, że PKP Intercity utrzymało 
liczbę swoich relacji. Część pociągów kie-
rowana jest bowiem trasą okrężną przez 
Ostrów Wielkopolski, a więc z pominię-
ciem Rawicza, Leszna i Kościana. Dalszej 

redukcji połączeń pasażerowie mogą spo-
dziewać się w grudniu, wraz z wejściem 
w życie nowego rozkładu jazdy.
Wobec wszystkich tych trudności podróż-
nym nie pozostaje nic innego, jak uzbro-
ić się w cierpliwość. Opóźnienie (nie tyl-
ko pociągów) może bowiem ulec zmianie. 
Szkoda tylko, że w kierunku, którego pa-
sażerowie najmniej sobie życzą.

Co dalej?

Sytuacja dotycząca przebudowy linii ko-
lejowej i wycofania się z inwestycji firmy 
Astaldi jest dynamiczna. Kwestię tę poru-
szyli dziennikarze podczas otwarcia drogi 
ekspresowej S5 na odcinku pomiędzy wę-
złami Rydzyna a Leszno Południe (o tej in-
westycji piszemy na następnych stronach). 
Na pytania w tej sprawie odpowiadał mini-
ster infrastruktury Andrzej Adamczyk.
- Zabezpieczamy interes podwykonaw-

ców firmy Astaldi nie tylko na odcin-
ku wielkopolskim, ale również pomię-
dzy Lublinem a Warszawą. Sytuację 
monitorujemy nie tyle z dnia na dzień, 
co z godziny na godzinę. Staramy się za-
bezpieczyć również interes państwa. 

Jednocześnie mam nadzieje, że te zawi-
rowania, turbulencje, które w tej chwili 
występują, nie spowodują zagrożenia od-
cinków drogowych wykonywanych przez 
przedsiębiorstwo - tłumaczył.
Minister podkreślił, że trzeba zrobić 
wszystko, aby przejąć wykonanie zastęp-
cze i kontynuować prace na odcinkach 
kolejowych. Przestój nie może trwać mie-
siącami, również ze względu na fakt po-
stepującego paraliżu komunikacyjnego.
- Umowa, jaka została zawarta pomię-

dzy PKP PLK a wykonawcą nie jest 
jak świeczka, którą można zdmuchnąć 
i uznać, że się nie świeci. Obowiązuje 
obie strony - dodał minister Adamczyk.
Kiedy do druku oddawaliśmy ten nu-
mer gazety, otrzymaliśmy informację, że 
sprawa zamkniętego przejazdu kolejowe-
go na ul. 1 Maja w Lesznie zostanie zała-
twiona i że zostanie on otwarty dla ruchu. 
W czwartek (11 października) trwały tam 
prace zmierzające do udrożenia trasy.

TEKST I ZDJĘCIA:
TOMASZ MUSIELAK

WSPÓŁPRACA:
ŁUKASZ DOMAGAŁA 

OGŁOSZENIE WYBORCZE
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S5 pomiędzy węzłami Rydzyna i Leszno-Południe już udrożniona,
czekamy na odcinek do węzła Lipno
Fragment oddany do użytku ma 9 kilometrów, a w listopadzie otwarta zostanie obwodnica Leszna. Ten odcinek będzie liczył 
prawie 20 kilometrów.

"Leszczyniak" bardzo kibicuje uru-
chomieniu drogi ekspresowej. Co ja-
kiś czas na naszych  łamach powra-
ca temat inwestycji, która już zmieniła 
oblicze leżących przy niej miejscowo-
ści. Pokazywaliśmy budowę leszczyń-
skich odcinków S5, gdy mosty, wia-
dukty i przepusty dopiero "wychodziły 
z ziemi", a jezdnia była tak naprawdę 
bezkształtną wstęgą piasku z domieszką 
pierwszej warstwy podbudowy. Później 

pokazywaliśmy odcinek wrocławski, 
którym mieszkańcy ziemi leszczyńskiej 
dojeżdżają do stolicy Dolnego Śląska.
Budowa drogi S5 na odcinkach lesz-
czyńskich trwa długi czas, ich oficjalne 
otwarcie było już  przesuwane. To jed-
nak nie są najważniejsze sprawy. Liczy 
się efekt, a ten można było zaobserwo-
wać po otwarciu pierwszego z dwóch 
odcinków trasy.

Ruszt komunikacyjny

Oficjalne uruchomienie drogi na 
9-kilometrowym odcinku łączą-
cym węzły Rydzyna  (daw-
niej Kaczkowo) i Leszno-
-Południe miało miejsce 
w piątek, 5 październi-
ka. Odbyło się z udzia-
łem miejscowych samo-
rządowców, wojewody 
wielkopolskiego Zbi-
gniewa Hoffmanna oraz 
ministra  infrastruktu-
ry Andrzeja Adamczy-
ka. Co ciekawe,  jeszcze 

tego samego dnia, do południa, trwały 
odbiory.
- Droga S5 musi powstać, aby kierowcy 

mogli w końcu poruszać się w cywilizo-
wanych warunkach w sposób bezpieczny 
i przewidywalny. Jest niezbędna i ocze-
kiwana - przekonywał  minister, nawią-
zując do swojej długiej podróży "starą" 
piątką z Poznania do Leszna. - To ruszt 
komunikacyjny naszego kraju. Droga 
doprowadzi do gospodarczego pobudze-
nia regionów.
Minister podkreślił, że budowa kolej-
nych odcinków dróg ekspresowych jest 
wyzwaniem XXI wieku polskiej sieci 

transportowej.
- Uważam, że każdy minister infrastruk-

tury powinien przejechać się po kraju, 
aby mieć cel. Takie podróże pobudzają 
do pracy, do budowy dobrej sieci drogo-
wej - tłumaczył.
Radości z nowej inwestycji nie kryli lo-
kalni samorządowcy. Jako pierwsza pre-
zent otrzymała gmina Rydzyna, gdyż S5 
od momentu otwarcia odcinka Rydzy-
na - Leszno-Południe stanowi obwod-
nicę miasta, która z pewnością odciąży 
"starą" piątkę. Burmistrz Rydzyny Kor-
nel Malcherek podziękował za inwesty-
cję, która zapewne mieszkańcom gmi-
ny wyjdzie na dobre. Na drugą część 

Jeszcze przed otwarciem przy ekspresówce - widok na park maszynowy.
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S5 pomiędzy węzłami Rydzyna i Leszno-Południe już udrożniona,
czekamy na odcinek do węzła Lipno

drogi, czyli odcinek pomiędzy węzła-
mi Leszno Południe i Lipno wciąż cze-
ka Leszno. Zgodnie z zapowiedziami 
ten fragment ma być oddany do użytku 
w pierwszej połowie listopada tego roku, 
czyli już za kilka tygodni.
- Dla nas to jest bardzo dobra informacja. 

Przypomnę, że dzięki zaangażowaniu lokal-
nych samorządów udało się wybudować 
łącznik pomiędzy drogą ekspresową a "sta-
rą" piątką i to jest bardzo duży sukces. Ten 
łącznik, taką mam nadzieję, być może bę-
dzie stanowił w przyszłości fragment ob-
wodnicy drogi krajowej numer 12. Musimy 
szukać różnych rozwiązań komunikacyj-
nych, a tymczasem oczekujemy na otwarcie 
obwodnicy Leszna - powiedział prezydent 
Leszna Łukasz Borowiak.
Starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak 
przypomniał z kolei, że samorządowcy od 

zawsze tę inwestycję wspierali, także udo-
stępniając grunty pod budowę drogi.

Za chwilę ciąg dalszy

Kierowcy jadący od strony Wrocławia 
swoją podróż drogą ekspresową S5 koń-
czą na razie na węźle Leszno-Południe. 
Następnie łącznikiem przejeżdżają do 
węzła Dąbcze i zjeżdżają na "starą" piąt-
kę, przebijając się przez Leszno. General-
na Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
wprowadziła tymczasową organizację 
ruchu i tak będzie do chwili oddania do 
użytku drugiego, prawie 20-kilometro-
wego odcinka ekspresówki. Ten jest już 
na ukończeniu. Jednak zanim zostanie 
dopuszczony do ruchu, nadzór budowla-
ny będzie musiał skontrolować dziesiątki 

Oficjanle otwarcie drogi z udziałem ministra Adamczyka.

obiektów, które wchodzą w skład inwe-
stycji. Droga krajowa numer 5, co wyni-
ka z już przyjętego rozwiązania, stanie się 
drogą wojewódzką numer 309.
Jeżeli nie wystąpią żadne przeszko-
dy, w przyszłym roku do użytku zosta-
ną oddane odcinki kościańskie S5, a jesz-
cze w grudniu tego roku przewiduje się 
udrożnienie odcinka z Poznania do Wron-
czyna. Stopień zaawansowania czasowe-
go na tym fragmencie w chwili oddawa-
nia gazety do druku oceniało się na ponad 
97 procent.
Realizacja inwestycji jest możliwa dzię-
ki dofinansowaniu ze środków Unii 
Europejskiej.

TEKST I ZDJĘCIA:
ŁUKASZ DOMAGAŁA



26 # KURSY



27# OGŁOSZENIE WYBORCZE



28 # HISTORIA

Co jeszcze
skrywa Leszno?

W greckiej mitologii wejścia do podziemnego świata strzegł cerber. W zależności od przekazów, miał on mieć od trzech do pięćdziesię-
ciu głów, a w wielu wersjach posiadał węża zamiast ogona. Dzięki pracy wykonanej przez firmę Łukasza Lisieckiego, ArchGeo, możemy 
poznać podziemne Leszno, nie ryzykując spotkania z wielogłowym stworem.

Prochowy gród

O Lesznie, słynącym z produkcji pro-
chu wiemy nie od dziś. Wspominał o 
nim m.in. Adam Mickiewicz, o czym 
informuje tablica u zbiegu ulic Naru-
towicza i Poniatowskiego. Fortuny na 
produkcji pyłu strzelniczego miał się 
dorobić Martin Zugehör. Zachowany 
obelisk Zugehöra możemy obecnie zo-
baczyć w lapidarium przy kościele św. 
Krzyża. Dzięki wynikom prac prowa-
dzonych na początku czerwca przez Ar-
chGeo poznaliśmy także prawdopodob-
ne przeznaczenie charakterystycznej 
budowli, zwanej piwniczką, znajdują-
cej się w koronie wału przy Al. Słowa-
ckiego. Wykonano pełną dokumentację 
skanerem laserowym oraz dokumenta-
cję ortofotograficzną. Zdaniem badają-
cych mogła ona służyć właśnie za miej-
sce przechowywania prochu. Do dziś 
słychać w mieści wiele nawiązujących 
do obiektu opowiastek, wedle, których 
miała łączyć się podziemnym tunelem 
z Rydzyną. Takie historyjki często to-
warzyszą podobnym miejscom. Oczy-
wiście nie ma żadnych podstaw do 
potwierdzenia przekazywanych z poko-
lenia na pokolenie plotek. 

 Brama Kościańska

Kolejne badania przeprowadzono w do-
mniemanym miejscu usytuowania Bra-
my Kościańskiej. Jej powstanie datowa-
ne jest na połowę XVII wieku. Zapewne 
nie każdy wie, że przed bramą znajdował 
się most zwodzony, a w jego sąsiedztwie 
figura św. Jana Nepomucena. Figura stała 
na postumencie o trzech spływach woluto-
wych. Co się z nią stało? Być może wrzu-
cono ją do zasypanej fosy, lub wywiezio-
no w inne miejsce – mówi Maciej Urban, 
Miejski Konserwator Zabytków. To ko-
lejna, obok tytana Atlasa zaginiona rzeź-
ba dawnego Leszna. Nie znamy obecnie 
dalszych jej losów, wiemy natomiast co-
raz więcej o Bramie Kościańskiej. Przed 
rozbiórką bramy w 1875 roku wykonano 
jej inwentaryzację. Wprawdzie nie kom-
pletną, niemniej będącą dziś dokumentem 
bezcennym. Oryginał pomiaru zaginął, 
dysponujemy wiernym odrysem z 1956 
roku. Inwentaryzacja obejmowała jedy-
nie plan parteru i piętra, zaś fundamenty 
murów, na jakie natrafiono w trakcie ba-
dań, przynależały do partii fundamento-
wych, skrytych pod dawnym poziomem 
użytkowym. Odnalezione i zbadane zo-
stały struktury wcześniej nieznane – mówi 

Hipotetyczna próba rekonstrukcji bramy w XVII w. w widoku z lotu ptaka od 
strony północno-zachodniej.
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Jerzy Serafin, zabytkoznawca, współpra-
cujący z ArchGeo.

Komu zawdzięczamy fortyfikacje?

Trudno wskazać projektanta miejskich 
fortyfikacji. Często autorstwo przypisuje 
się Janowi Dekanowi. Brak jednak twar-
dych dowodów potwierdzających. War-
to zwrócić uwagę na bliskość Leszna 

REKLAMA

względem Wrocławia, gdzie w I połowie 
XVII wieku funkcjonowało lokalne śro-
dowisko fortyfikatorów. Jeden z nich, nie-
jaki Michael Flandrin, jak dowodzi wia-
domość źródłowa, był autorem planu 
Rawicza – dodaje Jerzy Serafin.

Makieta i płaskorzeźba

Warto dodać, że badaniom towarzyszyła 

uroczystość odsłonięcia makiety Leszna, 
ukazującej miasto przed wielkim poża-
rem z 1790 roku. Bez problemu można na 
niej rozpoznać charakterystyczne obiekty, 
takie jak Ratusz, Pałac Sułkowskich oraz 
kościoły. Z kolei na jednym z budynków 
w sąsiedztwie makiety pojawiła się pła-
skorzeźba przedstawiająca Bramę Koś-
ciańską wg F. B. Wernera. Nowe elemen-
ty małej architektury wzbudzają ogromne 

zainteresowanie. A ja zakończę parafrazu-
jąc przywołanego wcześniej Mickiewicza: 
czymże ja jestem przed Waszym odkry-
ciem? Prochem i niczem!

TEKST I ZDJĘCIA:
MATEUSZ GOŁEMBKA

Zdjęcie główne przedstawia makietę lesz-
na na tle fabryki pomp

Miejsce prowadzenia ostatnich badań. Płaskorzeźba z figurą Jana Nepomucena przed Bramą Kościańską.
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TEKST: BARBARA MENDYKA

Edyta Borowczak

Edyta Borowczak pełni funkcję dyrek-
tora kina w Lesznie, z pasji jest działacz-
ką społeczną, a prywatnie szczęśliwą 
żoną oraz przyszłą mamą. Od kilku lat 
z powodzeniem prowadzi na Facebo-
oku profil „To my – mieszkańcy gminy 
Święciechowa”, gdzie zachęca ludzi do 
wymiany informacji dotyczących miej-
scowości, w której mieszkają. W stu pro-
centach spełnia się w roli organizator-
ki projektów społecznych. Nie sposób 
wymienić wszystkie funkcje, jakie z te-
go tytułu pełniła. Jest prezesem i za-
łożycielką Stowarzyszenia Możemy, 
które prężnie od dwóch lat rozwija się 
w Święciechowie. To z jej inicjatywy do 
dziś funkcjonują akcje takie jak „Paczka 
pod choinkę”, „Pogoń za zającem”, a tak-
że „Aktywni-My”.

Moje miejsce…
...to zdecydowanie mój dom w Święciechowie. Mój 
azyl. Kocham podróże, te dalekie do zagranicznych 
krajów i te bliskie, jak wyjazd rowerowy na piknik w le-
sie lub nad jeziorem. Nic jednak nie jest w stanie za-
stąpić mi smaku kawy pitej wspólnie z rodziną i przy-
jaciółmi na tarasie naszego domu. Jestem miłośniczką 
święciechowskich rewirów, tych uroczych polnych 
ścieżynek, leśnych terenów. Tutaj spędzam aktywnie 
czas, organizuję wydarzenia dla dzieci i spotykam po-
zytywnych ludzi.

Uwielbiam…
...rosół i wypieki drożdżowe. Na co dzień staram się 
zdrowo odżywiać, świadomie wybierać produkty, któ-
re pozwalają mi trzymać formę. Nie liczę jednak dra-
stycznie kalorii, a moja słabość do domowego rosołu 
i własnej produkcji ciast jest na to najlepszym dowo-
dem. Wakacje to zawsze czas, gdy rodzinnie pracuje-
my przy plantacji borówek. Wtedy też dopuszczamy 
się największej liczby przestępstw w postaci wypieków 
z borówką w roli głównej. Pieczemy, jemy i tyjemy. 

Nie lubię…
...użalania się nad sobą. Nawet gdy przeciwności lo-
su  namnażają się, zawsze staram się szukać w nich 
czegoś, co mnie wzmocni i pozwolić ruszyć na przód. 
Ostatni rok nie był dla mnie łaskawy. Ten zdecydowa-
nie jest inny… już niedługo na świat przyjdzie nasz 
syn, na którego tak bardzo czekamy. Moim lekar-
stwem na wszelkie 
problemy jest sport, 
zwłaszcza biega-
nie. Zawsze, nawet 
po krótkich 5 kilo-
metrach joggingu, 
wracam do domu 
z oczyszczonym 
umysłem, gotowym 
na zmierzenie się 
z kolejnym wyzwa-
niem. Niekiedy, by 
osiągnąć ten stan 
trzeba przebiec 
półmaraton:)

Ostatnio staram się…
doceniać to co mam i być za to zwyczajnie wdzięczną! 
Pęd życia sprawia, że cały czas czujemy niedosyt, brak 
satysfakcji, chcemy więcej, szybciej, lepiej. Gonimy, ale 
za czym? Może to czas ciąży sprawił, że na pewne spra-
wy zaczynam patrzeć z innej pespektywy i szukam 
alternatyw.

Gdybym miała magiczną moc…
zgładziłabym wszelkie choroby, które dotykają ludzi 
na całym świecie. Często bardzo niesprawiedliwie do-
bre osoby, w tym moi bliscy, muszą zmagać się z ok-
ropnymi schorzeniami. To z kolei powoduje, że życie 
zupełnie się zmienia, burzy spokój. Chciałabym móc 
tego oszczędzić każdemu.

Nie wyobrażam sobie...
życia w samotności. Mam pięcioro rodzeństwa. Trzy 
siostry i dwóch braci bliźniaków. Jesteśmy ze sobą bar-
dzo zżyci i często się spotykamy. W myśl zasady „jeden 
za wszystkich, wszyscy za jednego” pamiętamy o sobie 
i wpieramy się na każdym kroku. Rodzina jest dla mnie 
niezaprzeczalnym fundamentem. 

W podróż życia zabrałabym...
...oczywiście mojego kochanego męża. Przeżyliśmy już 
takie cudowne wakacje w Tajlandii, magicznym kraju, 
który pokochałam. Nie za piękne świątynie, cudowne 
krajobrazy, nocne życie w Bangkoku, słodkie ananasy, 
pyszne pad-thaje, pikantną tom yum, gorące morze, 
bambusowe tratwy, jazdy motorówkami po Mekongu, 
czy też przejażdżki na słoniu... Pokochałam za cudow-
nych, uśmiechniętych, przyjaznych i niesłychanie życz-
liwych ludzi! Uwielbiamy też z mężem jazdę na desce 
snowboardowej po przepięknych Alpach. Teraz cze-
kam aż zabierzemy w podróż naszego synka!
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Czyste ręce chronią
przed jesiennymi infekcjami

Wystarczy krótka chwila, cie-
pła woda i mydło. Może nas 
skutecznie ochronić przez 
chorobami, czy zatruciem 
pokarmowym. Zwłaszcza je-
sienią, gdy sezon przezię-
bień w pełni, pamiętaj o tym 
by myć ręce nie tylko po wyj-
ściu z toalety.

Maniera mycia rąk wpajana 
nam od dzieciństwa, nie przez 
wszystkich jest stosowana, 
a czasami ma się wrażenie, że 
przez niektórych jest zupełnie 
ignorowana. A przecież nawet 
na z pozoru czystych dłoniach 
znajdują się drobnoustroje 
i bakterie, które przechwytu-
jemy podczas codziennych 
czynności. Lekarze alarmują, 

że aż 80% sezonowych infek-
cji wynika z faktu, że mamy 
brudne, oblepione niewidzial-
nymi bakteriami i  drobno-
ustrojami dłonie. Wbrew po-
zorom nie w toalecie możemy 
złapać ich najwięcej. Siedli-
skiem groźnych zarazków jest 
na przykład mysz komputero-
wa lub telefon, na którym ko-
lonizują się gronkowce złoci-
ste, pałeczka zapalenia płuc 
i bakterie kałowe. Przekazuje-
my je sobie ściskając ręce na 
powitanie, wprowadzamy do 
swojego organizmu przygo-
towując posiłki. W efekcie na-
rażamy się na jelitowe zakaże-
nie, grypę i różnego rodzaju 
stany zapalne.

Pełen angaż

Umyte dłonie ciepłą wodą 
i  mydłem może usunąć aż 
90% zanieczyszczeń. Powin-
no się na to poświęcić około 
minuty i zrobić to bardzo do-
kładnie. Zmoczenie koniusz-
ków palców nie przyniesie 
niestety żadnego efektu. Naj-
lepszym przykładem powinny 
być dla nas sceny z medycz-
nych seriali, gdzie widzimy 
z jakim ogromnym zaangażo-
waniem robią to lekarze. Umyj 
zatem ręce aż po nadgarstki, 
przeplatając palce obu rąk, nie 
pomijając kciuków. 

TEKST:
BARBARA MENDYKA



32 # OGŁOSZENIE WYBORCZE


