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# WYBORCZY PRZEWODNIK, CZYLI...

O wyborach to i owo (odcinek 1)
Pierwsza tura wyborów samorządowych odbędzie się już 21 października.
Wcześniej warto jednak zapoznać się z podstawowymi zasadami związanymi z głosowaniem.
Na początek trochę prawa...
Wybory samorządowe zarządza Prezes
Rady Ministrów. Zgodnie z polskim prawem muszą się one odbyć nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 7
dni przed upływem kadencji samorządowców. W połowie sierpnia br. premier
RP Mateusz Morawiecki wydał rozporządzenie, w którym wskazał 21 października jako dzień wyborów. Druga tura odbędzie się natomiast 4 listopada. Głosuje
się wówczas ponownie na wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast, którzy
nie zdobyli ponad 50 proc. głosów.

Kogo wybieramy?
Osoby mieszkające w Lesznie, czyli
mieście na prawach powiatu, otrzymują
trzy karty do głosowania, aby oddać głos
w wyborach: do rady miasta, do sejmiku
województwa oraz na prezydenta miasta.
Wyborcy spoza Leszna, zamieszkujący
gminę bądź miasto, które nie jest miastem

na prawach powiatu, zagłosują w wyborach do rady gminy lub miasta, do rady
powiatu, do sejmiku województwa oraz
na wójta, burmistrza bądź prezydenta
miasta. Inaczej sytuacja wygląda w Warszawie. Tam wyborca otrzyma cztery
karty do głosowania, aby zagłosować na
swojego kandydata do rady dzielnicy, do
Rady Miasta Stołecznego Warszawy, do
sejmiku województwa oraz na Prezydenta
Miasta Stołecznego Warszawy.

Kto może głosować?
Głosować może każdy obywatel polski,
który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat. Oznacza to, że osoba, która
urodziła się 21 października i dokładnie
w ten dzień obchodzi swoje osiemnaste
urodziny, może wziąć udział w głosowaniu. Głosujący musi także nieprzerwanie zamieszkiwać obszar danej jednostki samorządu terytorialnego, czyli gminy,
powiatu bądź województwa. W wyborach samorządowych nie jest możliwe

oddanie głosu na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. Stałe miejsce zamieszkania zostaje potwierdzone
wyłącznie wpisem do rejestru wyborców
gminy. Głosować poza miejscem stałego zamieszkania może wyłącznie ściśle
określona grupa osób. Wyjątek ten zostanie szerzej omówiony w kolejnym akapicie. W wyborach nie może wziąć udziału osoba, która została pozbawiona praw
publicznych bądź ubezwłasnowolniona
prawomocnym orzeczeniem sądu.

Głosowanie poza stałym
miejscem zamieszkania
Zasadniczo głosować w wyborach samorządowych można wyłącznie w miejscu stałego zamieszkania. Od tej reguły jest jednak wyjątek dotyczący ściśle

także oddać swój głos na kandydata do
rady powiatu.

Ułatwienia dla osób starszych
oraz niepełnosprawnych
Z prawa do głosowania przez pełnomocnika mogą skorzystać osoby, które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat. Taką możliwość mają również
wyborcy, którzy posiadają orzeczenie
o znacznym bądź umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności. Aby uzyskać akt pełnomocnictwa, wyborca składa wniosek
w urzędzie gminy, w której został wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej do
12 października br. Osoba niepełnosprawna może głosować wraz ze swoim opiekunem (nie musi być pełnoletni). Jednakże pomoc musi ograniczyć się wyłącznie

► stałe zamieszkanie - to znaczy, że dana osoba stale przebywa w określonej miejscowości pod konkretnym adresem
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► bierne prawo wyborcze - oznacza możliwość kandydowania w wyborach
► czynne prawo wyborcze - oznacza możliwość głosowania podczas wyborów
określonej grupy osób. Pełnoletni obywatel polski, który w dniu wyborów
przebywa w szpitalu, sanatorium, domu
pomocy społecznej, zakładzie karnym
lub areszcie śledczym, ma prawo zagłosować poza stałym miejscem zamieszkania. Pod warunkiem, że w powyższych placówkach utworzono obwody
głosowania. Co więcej, muszą się one
znajdować na terenie tego samego województwa co gmina, w której wyborca mieszka. Wówczas taka osoba otrzyma kartę do głosowania w wyborach do
sejmiku województwa. Jeśli placówka znajduje się na obszarze gminy należącej do tego samego powiatu, co gmina, w której wyborca został wpisany do
rejestru, osoba ta otrzyma kartę do głosowania w wyborach do rady powiatu oraz sejmiku województwa. Objaśnię
to jeszcze raz na podstawie abstrakcyjnego przykładu. Pan Grzegorz Wyborski przebywa w szpitalu w Poznaniu. Na
stałe mieszka w Lesznie. W dniu wyborów będzie mógł zagłosować na swojego kandydata wyłącznie do sejmiku
województwa. Jeśli natomiast Pan Grzegorz przebywałby w Osiecznej, mógłby

do pomocy fizycznej. Nie wolno sugerować oraz podpowiadać. Taka osoba może
przebywać w pomieszczeniu za zasłoną.
Osobie niepełnosprawnej, posługującej
się alfabetem Braille’a, przysługuje możliwość oddania głosu przy użyciu nakładki na kartę do głosowania. Komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda
wówczas nakładkę, którą po oddaniu głosu, należy zwrócić. Oczywiście możliwe jest głosowanie korespondencyjne.
Aby skorzystać z tej opcji, należy wcześniej powiadomić o tym fakcie komisarza
wyborczego, najpóźniej do 8 października. Zgłoszenie oznacza jednoczesną wolę
ponownego głosowania korespondencyjnego (w tzw. II turze). W przypadku niezgłoszenia takiej woli do 8 października,
jest możliwe głosowanie korespondencyjne w drugiej turze, wówczas termin
powiadomienia komisarza wyborczego
upływa 25 października. Osoby niepełnosprawne oraz starsze mogą także liczyć
na dodatkową pomoc gminy (...)
Ciąg dalszy już wkrótce!
TEKST: KAMIL DUDKA
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Wykaz komitetów wyborczych zarejestrowanych
u Komisarza Wyborczego w Lesznie
W tabeli poniżej prezentujemy listę podzieloną według zasięgu działania komitetów, ale ograniczamy się wyłącznie
do tego obszaru, na którym wydawany jest "Leszczyniak",
czylidogminwchodzącychwskładpowiatuleszczyńskiego,

a także gmin Bojanowo, Poniec oraz Krzywiń.Wymieniamy
również komitety o zasięgu szerszym, ale z siedzibą w naszym regionie - zasięg "wielkopolskie" oznacza, że komitety mogą swoich kandydatów wystawiać również na inne

Zasięg

szczeble samorządu, bo nie zamykają się w jednym obszarze, na przykład gminy.W tabeli nie znajdziecie Państwo komitetówogólnopolskich,cojestpodyktowanefaktem,żerejestrowanebyłyonepozaLesznem.

Nazwa komitetu

Imiona i nazwiska pełnomocników

Siedziba

gmina Bojanowo

Komitet Wyborczy Wyborców Bojanowo 2023

Bogusława Teresa Kapielska

Bojanowo

gmina Bojanowo

Komitet Wyborczy Wyborców Macieja Dubiela

Ilona Maria-Pazoła Szymańska

Trzebosz

gmina Krzemieniewo

Komitet Wyborczy Wyborców Luboni

Henryk Majchrzak

Lubonia

gmina Krzemieniewo

Komitet Wyborczy Wyborców Marka Garbacza Krzemieniewo 2.0

Łukasz Dudziak

Drobnin

gmina Krzemieniewo

Komitet Wyborczy Wyborców Michała Chwaliszewskiego

Izabela Chwaliszewska

Nowy Belęcin

gmina Krzemieniewo

Komitet Wyborczy Wyborców Radosława Sobeckiego Nasza Gmina Nasz Dom

Józef Krysztofiak

Oporówko

gmina Krzemieniewo

Komitet Wyborczy Wyborców Ramię Osiedla

Anna Krzyżoszczak

Pawłowice

gmina Krzywiń

Komitet Wyborczy Wyborców Współpraca i Dialog Obranym Kierunkiem

Joanna Maria Ziętkiewicz

Kopaszewo

gmina Lipno

Komitet Wyborczy Wyborców Jacka Karmińskiego

Jolanta Pawłowska

Lipno

gmina Lipno

Komitet Wyborczy Wyborców Łukasza Litki

Marcin Jan Rachwał

Klonówiec

gmina Lipno

Komitet Wyborczy Wyborców Sylwestra Przydrożnego

Kamila Szturo

Wilkowice

gmina Osieczna

Komitet Wyborczy Wyborców Ewy Pietraszewskiej

Aurelia Henryka Rachmajda

Grodzisko

gmina Osieczna

Komitet Wyborczy Wyborców -Janusza Wieczorka

Janusz Mikołaj Wieczorek

Świerczyna

gmina Osieczna

Komitet Wyborczy Wyborców Stanisława Glapiaka

Zofia Biała

Dobramyśl

gmina Osieczna

Komitet Wyborczy Wyborców Romana Lewickiego

Maurycy Jakub Lewicki

Osieczna

gmina Osieczna

Komitet Wyborczy Wyborców Stanisława Prałata

Jarosław Misiak

Grodzisko

gmina Osieczna

Komitet Wyborczy Wyborców Adama Ratajczaka

Stanisław Ciesielski

Wojnowice

gmina Osieczna

Komitet Wyborczy Wyborców Jacka Samolaka

Jacek Samolak

Osieczna

gmina Osieczna

Komitet Wyborczy Wyborców Leszka Barczyńskiego

Bartosz Marek Barczyński

Drzeczkowo

gmina Osieczna

Komitet Wyborczy Wyborców Henryki Pawlak

Sylwia Pawlak

Dobramyśl

gmina Poniec

Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina Poniec

Mariusz Tomasz Busz

Poniec

gmina Poniec

Komitet Wyborczy Wyborców Aktywni Mieszkańcy dla Rozwoju Regionu

Marian Jan Lorenc

Szurkowo

gmina Poniec

Komitet Wyborczy Wyborców Tadeusza Mateckiego

Tomasz Słupianek

Śmiłowo

gmina Rydzyna

Komitet Wyborczy Wyborców Bonifacego Skrzypczaka

Bogdana Maria Laszkowska

Rydzyna

gmina Rydzyna

Komitet Wyborczy Wyborców Szymon Kasztelan Przyszłość dla Samorządu

Hanna Maria Kasztelan

Przybiń

gmina Rydzyna

Komitet Wyborczy Wyborców Kornela Malcherka

Zenon Donke

Rydzyna

gmina Rydzyna

Komitet Wyborczy Wyborców Aleja Wartości

Daria Patrycja Łukaszewska-Nowak

Rydzyna

gmina Rydzyna

Komitet Wyborczy Wyborców Macieja Stora

Piotr Stor

Rydzyna

gmina Rydzyna

Komitet Wyborczy Wyborców Przyszłość dla Pomykowa

Paweł Marek Kasprowiak

Pomykowo

gmina Święciechowa

Komitet Wyborczy Wyborców Marka Lorycha

Jolanta Wanda Kmiecik

Święciechowa

gmina Święciechowa

Komitet Wyborczy Wyborców Trzebiny

Andrzej Linka

Trzebiny

gmina Święciechowa

Komitet Wyborczy Wyborców Aktywni z Bogną Rusiecką - Kłodnicką

Sonia Kłodnicka

Święciechowa

gmina Wijewo

Komitet Wyborczy Wyborców Dla Dobra Gminy Wijewo

Beata Gierlich

Wijewo

gmina Włoszakowice

Komitet Wyborczy Wyborców Obywatelski

Ryszard Antoni Bura

Włoszakowice

gmina Włoszakowice

Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Koisa

Piotr Kois

Boszkowo-Letnisko

gmina Włoszakowice

Komitet Wyborczy Wyborców Dla Dobra Gminy

Halina Maria Krawczyk

Włoszakowice

wielkopolskie

Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Aktywny Samorząd

Andrzej Paweł Socha

Krzywiń

wielkopolskie

Komitet Wyborczy Wyborców Leszno Dla Mieszkańców

Kamila Barbara Schaschner

Leszno

wielkopolskie

Komitet Wyborczy Wyborców PL 18 Łukasza Borowiaka

Mateusz Adam Gwardiak

Leszno

wielkopolskie

Komitet Wyborczy Wyborców Leszno Wolne i Solidarne

Grzegorz Bogdan Pawlak

Leszno

wielkopolskie

Komitet Wyborczy Wyborców Blok Obywatelski

Krzysztof Benedykt Piwoński

Boszkowo

wielkopolskie

Komitet Wyborczy Wyborców Obywatelski Powiat

Paweł Gogół

Leszno

wielkopolskie

Komitet Wyborczy Forum Demokratyczne

Piotr Szymczak

Gostyń

wielkopolskie

Komitet Wyborczy Wyborców Jerzego Kulaka

Beata Maria Busz

Gostyń

wielkopolskie

Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Porozumienie Samorządowe Ziemi Kościańskiej

Radosław Stachowiak

Kościan

wielkopolskie

Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowa Koalicja Współpracy Ziemi Gostyńskiej

Robert Marcinkowski

Gostyń

wielkopolskie

Komitet Wyborczy Porozumienie Ziemia Kościańska

Mirosław Wojciech Duda

Kościan

wielkopolskie

Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Prawica Ziemi Rawickiej

Roman Marian Krupieńczyk

Rawicz

wielkopolskie

Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Samorządni PRA

Tomasz Jan Dyba

Rawicz

wielkopolskie

Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjni Silny Region

Marek Przybylski

Rawicz

wielkopolskie

Komitet Wyborczy Samorządowa Akcja Wyborcza

Zygmunt Józef Wolny

Rawicz
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# JAK DAWNIEJ W SAMORZĄDACH BYWAŁO

O wyzwaniach władzy miejskiej
Któż z nas nie myślał o posiadaniu własnej podobizny w skałach niczym prezydenci Stanów Zjednoczonych? Pamiętajmy jednak, że
piastowanie wysokiego urzędu to bardzo odpowiedzialna praca, a wyzwania, z jakimi współcześnie zmagają się włodarze miasta, bywają podobne do tych, które miało Leszno w pierwszym dziesięcioleciu po odzyskaniu niepodległości.
Rywalizacja o stanowisko

Włodarze kontra golibrodowie

Józef Górecki i Bronisław Świderski to
osoby zasłużone dla miasta Leszna. Pewnego kwietniowego dnia 1922 roku stanęli naprzeciw siebie. Ubiegali się o to samo
miejsce w magistracie. Ten pierwszy uzyskał więcej głosów, pokonując Świderskiego
w stosunku 11 do 10 głosów. Czy tegoroczne wybory będą również tak emocjonujące?

Urzędowo stwierdzono, że w zawodach
golarskim i fryzjerskim nie przestrzega
się przepisów, mianowicie we wszystkich
golarniach namydla się jednym i tym samym pędzlem cały szereg osób, co powodować może choroby skórne. Zarządziłem rewizje we wszystkich golarniach
celem policyjnego stwierdzenia powyższych wykroczeń i ukarania grzywną za
nie stosowanie się - Starosta Powiatowy
Zenkteler.
Powyższe do publicznej wiadomości
podaje - Kowalski Pierwszy Burmistrz.
Dziś taka wizyta to - dosłownie - czysta
przyjemność.

Nagroda z magistratu
Służąca Ernstine Dorn święcić będzie 2
października 1928 roku 45-letni jubileusz
służby u p. von Bargen z domu von Pannwitz, zamieszkałej przy ulicy Dworcowej
25. W dowód uznania rzadkiej dziś wierności wyznaczył magistrat dla p. Dornówny
upominek w kwocie 30 zł. Blisko pół wieku pracy spędzone na jednym stanowisku na współczesnym rynku pracy coraz trudniej
o takich szermierzy. Samo przyznawanie nagród stało się tematem bardzo dyskusyjnym.

Do Poznania pociągiem ciągle daleko
W 1928 roku pojawił się pomysł usunięcia drugiego toru na linii Poznań - Leszno - Rawicz. Celem rozbiórki miało być
wykorzystanie pozostałego materiału na
REKLAMA

budowę toru Poznań - Kutno. Magistrat
natychmiast wniósł sprzeciw w mowie
będącemu projektowi z prośbą o energiczne przeciwdziałanie zrealizowaniu
rzekomego zamiaru. Dyrekcja Kolei odstąpiła od realizacji, zaznaczając, że rozważano rozbiórkę jedynie toru na szlaku
Leszno - Rawicz. Tymczasem pozostaje
zaciskać kciuki za częste i szybkie połączenia ze stolicą województwa.

Ciekawostka wyborcza
Wybory do Rady Miejskiej, które odbyły się 6-ego października 1929 roku,
zostały prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego unieważnione. Prawo wybierania
w powtórzonych wyborach otrzymały
osoby, które:
- ukończyły w dniu 15 lipca 1929 r. 21
rok życia
- zamieszkują w obrębie miasta, co
najmniej pół roku przed 15 lipca 1929
r., względnie, które od dnia 15 lipca 1929 r. uzyskały prawo swojszczyzny na podstawie § 6 ordynacji miejskiej
- są obywatelami Państwa Polskiego
- posiadają pełnię honorowych
praw obywatelskich
W powtórzonych wyborach, które odbyły się w czerwcu 1930
r. udział wzięło 6682 z 9691
uprawnionych do głosowania.

Ratusz w okresie międzywojennym.

Ponowne wybory przebiegały w należytym spokoju i porządku. Frekwencja do
pozazdroszczenia.

Sytuacja na rynku pracy
1 marca 1930 roku odnotowano 500 bezrobotnych osób w Lesznie. Ogólna liczba
ludności wynosiła 19 307 (w tym dwóch
Czechosłowaków).

Kłopotliwa zieleń
Komisja Ekonomiczna podjęła
w marcu 1930 roku decyzję o likwidacji trawnika na placu dra Metziga,
zachowując jedynie trawnik po
wschodniej stronie. Decyzja o zniesieniu trawnika uargumentowana
została notorycznym niszczeniem
zieleni przez dzieci uczęszczające do szkół ulokowanych na placu.
Ustalono także usunięcie krzewów i drzew ze środka placu,
pozostawiając dąb oraz drzewa stojące po zewnętrznej
stronie placu. Warto pamiętać, że często nie zauważamy drzew wtedy, kiedy są.
Szybko natomiast zauważamy, kiedy ich brakuje.
OPRACOWANIE:
MATEUSZ GOŁEMBKA

ZDJĘCIE: FB/LESZNO W STARYM OBIEKTYWIE

# Z POLICJI

Pijani mężczyźni
niszczyli lusterka
w samochodach
Na około 2500 złotych wyceniono
straty związane z działalnością dwóch
wandali, którzy zapuścili się w niecnych celach na jedno z leszczyńskich
osiedli.
18- i 19-latkowie mieli ostro wypite,
bo pewnie na trzeźwo trudno byłoby
im wpaść na taki pomysł. Precyzując,
wymyślili, że dopuszczą się demolki
samochodowych lusterek i skopali
szkiełka od łącznie pięciu samochodów. Pewnikiem wydawało im się, że
o wczesnym poranku pozostaną bezkarni i bardzo poważnie się pomylili.
- Jeden ze sprawców został ujęty przez
mężczyznę, do którego należał zdemolowany pojazd - mówi Monika Żymełka, oficer prasowa KMP w Lesznie.
Dopiero później nadjechała policja,
która przejęła podejrzanego. Drugi
wandal zdołał uciec, ale i tak musiał
się liczyć z tym, że prędzej czy później

dosięgnie go ręka sprawiedliwości.
Niedługo również na jego nadgarstkach zacisnęły się kajdanki.
Sprawcy demolki są braćmi mieszkającymi na terenie Leszna. Byli tak
pijani, że najpierw musieli wytrzeźwieć, a dopiero później postawione zostały im zarzuty uszkodzenia
mienia. Chociaż akt wandalizmu dotyczył pięciu pojazdów, mężczyźni
odpowiedzą za uszkodzenie tylko
trzech z nich. Dlaczego?
- Dwóch właścicieli samochodów nie
złożyło wniosków o ściganie i ukaranie sprawców uszkodzenia - tłumaczy Monika Żymełka. - Stąd też
wartość szkód szacowana na 2500
złotych.
Podejrzanym grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności, a policja dziękuje mężczyźnie, który nie zawahał
się zareagować na tak ewidentny
przypadek działania wbrew prawu.
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Mieszkaniec Bojanowa
rozpoznał złodzieja
Przestępca dopuścił się kradzieży kilku
rowerów. Na dworcu kolejowym w Rawiczu zauważył go 17-latek. Chłopak
spostrzegł, że mężczyzna ma przy sobie rower należący prawdopodobnie
do jego kolegi.
Człowiek ten prowadził jednoślad, bo
nawet nie był w stanie nim jechać. Był za
bardzo pijany. Ledwo idącego mężczyznę zauważył 17-latek, który wykazał się
nie lada spostrzegawczością.
- Skojarzył, że tak samo wyglądający rower ma jego kolega i postanowił zorientować się, czy to aby nie ten egzemplarz mówi Beata Jarczewska, oficer prasowa
KPP w Rawiczu.
17-latek zadzwonił do kumpla, a ten
przekazał mu, że faktycznie w Rawiczu
zostawił rower, a następnie pojechał
do Leszna. Wszystko by się zgadzało,
bo jednoślad oparł o ścianę w kamienicy przy ulicy Kolejowej i w ogóle go
nie zabezpieczył. W praktyce każdy miał
do pojazdu bezproblemowy dostęp
i mógł nim wyjechać. Mając taką wiedzę,

17-latek nie czekał na dalszy rozwój zdarzeń i zadzwonił na policję.
- Policjanci rozpoznali i zatrzymali nietrzeźwego 32-latka bez stałego miejsca
zamieszkania - dodaje B. Jarczewska.
Ten sam człowiek dzień wcześniej ukradł
rower z okolic marketu przy ulicy Piłsudskiego w Rawiczu, o czym policja już
wiedziała. Tamten jednoślad wart był
1900 złotych i też nie był zabezpieczony,
przez co złodziej miał do niego wolny
dostęp. Kiedy policjanci wzięli 32-latka
w obroty, oprócz kradzieży z budynku
przy ulicy Kolejowej przyznał się do jeszcze jednego przestępstwa o takim samym charakterze - wcześniej skradł niezabezpieczony rower sprzed przychodni
lekarskiej, również przy ulicy Piłsudskiego. Pojazd wart był 500 złotych. Tamte
jednoślady wywiózł do sąsiedniego, urokliwego miasteczka - Żmigrodu - i tam
zastawił w lombardzie. Dostał za nie zaledwie 330 złotych. Rowery odzyskano
i trafiły do rąk właścicieli. Podejrzanemu,
zresztą wielokrotnie karanemu, grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
REKLAMA
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# Z POLICJI

Śmierć czyhała za zakrętem. Nie żyje 10-latek
Ten wypadek wstrząsnął regionem. Na
drodze pomiędzy Osieczną a Wojnowicami doszło do czołowego zderzenia
dwóch samochodów. Na miejscu zginęła jedna osoba - najmłodszy pasażer
uderzonego auta. Miał zaledwie 10 lat.

zaledwie roczny mercedes uderza czołowo w volkswagena. W obu pojazdach rozgrywa się dramat, największy na tylnej kanapie passata. Chłopiec ginie na miejscu.
Pasażer jadący mercedesem, 24-letni
mężczyzna, zostaje odtransportowany
do szpitala w Puszczykowie. Przylatuje po
niego śmigłowiec Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego. Stan jest poważny, gdyż
podejrzewa się u niego krwawienie do jamy otrzewnej.
- Kierujący mercedesem 23-latek ma złamanie kręgosłupa i nogi, 45-letni kierowca passata złamanie kości czaszkowej, a 41-letnia
małżonka kierowcy volkswagena - liczne

złamania żeber - powie nam już po zdarzeniu Monika Żymełka, oficer prasowa KMP
w Lesznie.
Z obu samochodów zostają zgliszcza,
również z nowego mercedesa pełnego najnowocześniejszych zabezpieczeń.
Kierujący tym pojazdem 23-latek ma postawiony zarzut spowodowania wypadku drogowego, którego skutkiem była
śmierć. Otrzymuje dozór policyjny, zakaz
opuszczania kraju oraz musi wpłacić poręczenie majątkowe. Po zdarzeniu pobrano mu krew do badań na zawartość alkoholu i środków odurzających. Sprawa jest
rozwojowa.

ZDJĘCIA: 2 X KMP W LESZNIE

Spróbujmy odtworzyć przebieg wydarzeń. 23-letni mieszkaniec Warszawy
pędzi mercedesem w kierunku Wojnowic. Podejmuje manewr wyprzedzania,
jak ustalono, kilku samochodów. Robi
to w bardzo niebezpiecznym miejscu,
przed łukiem drogi w prawo. Trudno powiedzieć, czy zna tę trasę. Przypuszczać

można, że z racji dalszego biegu drogi nie
mógł widzieć, co dzieje się za zakrętem,
czy przypadkiem ktoś z tamtej strony nie
nadjeżdża. Jeszcze nie wie, że od strony
Wojnowic swoim pasem prawidłowo porusza się volkswagen passat. Podróżuje
nim rodzina. Za kierownicą siedzi 45-letni mieszkaniec gminy Osieczna, na fotelu
pasażera 41-letnia kobieta. Z tyłu chłopiec,
10 lat, przypięty pasami.
Ułamki sekund. Wyprzedzający pojazdy
mercedes, jak wszystko wskazuje, pojawia się przed maską volkswagena. Czy
jest jeszcze czas na jakąkolwiek decyzję,
ucieczkę? Trudno powiedzieć. Wiemy, że

Po zderzeniu z samochodów pozostało niewiele.

Ukradł lawetę,
żeby wyciągnąć auto

Taką nieracjonalną decyzję podjął
prawdopodobnie dlatego, że znajdował się pod wpływem alkoholu. 36-latek, mieszkaniec powiatu rawickiego,
stanie przed sądem.
Właściciel auta zapewne wpadł w konsternację, kiedy zauważył, że w środku
nocy z jego posesji w gminie Rydzyna
ktoś wyjeżdża samochodem dostawczym zaopatrzonym w najazd. Wszak
bezpieczniejszego miejsca do parkowania pojazdów jak własna posesja chyba
nie ma. W tym przypadku - jak widać wyszło zupełnie inaczej.
Mężczyzna poprosił o pomoc znajomego i razem ruszyli za złodziejem. W pewnym momencie ze zdziwieniem dostrzegli, że na bocznej drodze ktoś próbuje,

używając do tego celu właśnie skradzionej lawety, wyciągnąć jakiś samochód
znajdujący się w rowie.
Panowie powiadomili policję o tym, co
widzieli. Tymczasem złodziejaszek zauważył obserwujących go nieznajomych i rzucił się do ucieczki w kierunku
lasu.
- Tam też został zatrzymany przez naszych
policjantów. 36-latek z powiatu rawickiego miał w wydychanym powietrzu ponad
1,5 promila alkoholu. Po wytrzeźwieniu
zostały mu postawione zarzuty kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości,
a także kradzieży autolawety o wartości około 10.000 złotych - mówi Monika
Żymełka, oficer prasowa KMP w Lesznie. Podejrzanemu grozi kara do 5 lat
więzienia.

Przyszli po nią o świcie
Mieszkanka powiatu rawickiego przyjechała na gościnne występy do Leszna i wywiozła stąd odzież o wartości
600 złotych.
Do przestępstwa miało dojść w sklepie w galerii handlowej. Obsługa jednej
z "sieciówek" zauważyła, że ze sklepu
ktoś wyniósł damskie ubrania, bieliznę
oraz buty męskie. Ten ostatni przedmiot
budzić może zdziwienie, chyba że kobieta zabrała go z myślą o jakimś mężczyźnie. To jednak tylko gdybanie.

- Podejrzana w wieku 42 lat została zatrzymana o poranku w małej miejscowości pod Rawiczem. Według ustaleń
kobieta zrywała ceny oraz elektroniczne
elementy zabezpieczające, a następnie
towar pakowała do własnej torby - mówi
Monika Żymełka, oficer prasowa KMP
w Lesznie.
Skończyło się na tym, że usłyszała zarzut
dokonania kradzieży, za co grozi jej kara do 5 lat pozbawienia wolności. Część
skradzionych tekstyliów odzyskano.
42-latka przetrzymywała je w domu.

# OGŁOSZENIE WYBORCZE

9

Łukasz Litka

JESTEM STĄD
JESTEM JEDNYM Z WAS
MAM DLA NAS KONCEPCJĘ ROZWOJU GMINY LIPNO

- Wiem co należy zrobić, aby mieszkańcom w tej gminie żyło się lepiej – mówi Łukasz Litka.
PROGRAM KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW ŁUKASZA LITKI:
1. Dołożenie wszelkich starań w celu doprowadzenia gazu do Lipna i Mórkowa, a następnie do kolejnych wiosek w gminie.
2. Przyjęcie programu utwardzania ulic, technologią sprawdzoną już w innych gminach.
3. Budowa chodników.
4. Utworzenie budżetu obywatelskiego, w wyniku którego mieszkańcy gminy będą współdecydować o zagospodarowaniu
publicznych pieniędzy.
5. Utworzenie obszaru inwestycyjnego przy węźle drogi ekspresowej S5 Lipno (grunty wsi Targowisko).
6. Powiększenie obszaru inwestycyjnego w Maryszewicach wzdłuż łącznika prowadzącego do węzła S5 Święciechowa.
7. Budowa hali gimnastycznej i gminnego przedszkola w Wilkowicach.
8. Budowa kompleksu sportowego w Wilkowicach.
9. Budowa remizy OSP w Lipnie oraz dofinansowanie zakupu sprzętu przez jednostki straży pożarnej na terenie gminy
Lipno.
10. Wprowadzenie darmowego przedszkola dla rodzin wielodzietnych, posiadających dziecko niepełnosprawne lub dla
dzieci z rodzin znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji finansowej.
11. Dotacje dla Klubów seniorów oraz organizacji pozarządowych.
12. Dofinansowanie działalności kulturalnej.
13. Organizowanie przetargów na dostawę węgla do ogrzewania budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lipno , co pozwoli zmniejszyć koszty zakupu tego materiału.
14. Uruchomienie w ramach ochrony środowiska naturalnego programu dofinansowania wymiany piecy CO na bardziej
ekologiczne.
15. Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego poprzez zastosowanie energooszczędnych rozwiązań typu LED.
16. Współpraca z MPWiK w celu kontynuacji budowy kanalizacji.
17. Współpraca ze Starostwem Powiatowym w Lesznie w zakresie:
- budowy ścieżek rowerowych wzdłuż dróg powiatowych,
- poprawy bezpieczeństwa poprzez zamontowanie wyspowych progów spowalniających ruch pojazdów, radarów świetlnych w miejscach niebezpiecznych, wyznaczenie stref zamieszkania.
18. Zwiększenie oferty dla szkół i przedszkoli (dodatkowe zajęcia z różnych przedmiotów, klasy sportowe, wprowadzanie
innowacji pedagogicznych, mniejsze grupy przedszkolne oraz mniejsza ilość dzieci w klasach 1 – 3, wydłużony czas pracy
świetlic szkolnych).
19. Stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce, w sporcie i w działalności artystycznej.
18. Gabinet dentystyczny w każdej szkole.
19. Zwiększenie częstotliwości kursów autobusowych w Wilkowicach, a w razie potrzeb wprowadzenie okrężnej linii mikrobusowej w innych wioskach na terenie gminy.

KANDYDACI NA RADNYCH:
Joanna Płonka, Bartosz Zięba, Jan Wyrwich, Marta Lipka, Jeannette Krauze, Ewa Piecuch,
Andrzej Gloger, Miłosz Nadol, Agnieszka Francke, Piotr Gancarz, Edyta Krysiewicz,
Anna Menes, Wacław Andrzejewski, Marcin Grobelny

MATERIAŁ SFINANSOWANY PRZEZ KWW ŁUKASZA LITKI

Łukasz Litka ma 37 lat. Od urodzenia mieszka w Lipnie, a od
14 lat pracuje w Urzędzie Gminy Lipno jako specjalista ds. planowania i zagospodarowania
przestrzennego. Z zawodu jest
technikiem-ekonomistą, na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ukończył studia magisterskie na kierunku Zarządzanie
w Przedsiębiorstwie.
W podjęciu przeze mnie decyzji
o kandydowaniu na wójta gminy
Lipno utwierdziły mnie rozmowy
z mieszkańcami gminy oraz pracownikami urzędu, w którym pracuję, a także z rodziną.
Mieszkańcy gminy mieli okazję
mnie poznać w codziennej pracy, gdzie wspierałem ich w kluczowych decyzjach związanych
z budową domów lub innych
obiektów inwestycyjnych - mówi
Łukasz Litka i dodaje: - Doskonale rozumiem potrzeby mieszkańców gminy, gdyż - z racji wykonywanej pracy - stykam się z nimi na
co dzień. Od lat obserwuję również
to, co dzieje się na naszym terenie.
Drogowskazem zmian, które chcę
wprowadzić są moje doświadczenia jako mieszkańca tej społeczności oraz rozmowy z ludźmi.
Spotkania i rozmowy z ludźmi są
dla mnie motorem do działania,
dostarczają wiedzy, wzbogacają mnie o nowe doświadczenia.
Ubiegając się o stanowisko wójta
Lipna chcę podnieść jakość życia
mieszkańców tej gminy.
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# SPRAWY

W lasach wciąż susza, na razie niew
Nadleśnictwo Włoszakowice wciąż walczy ze skutkami ubiegłorocznych orkanów, jakie przeszły nad regionem leszczyńskim. Z drugiej
strony w lasy uderza susza. O obecnej sytuacji z Markiem Wąsowiczem, Starszym Specjalistą Służby Leśnej do spraw Edukacji Leśnej
i Ochrony Przeciwpożarowej, rozmawia Łukasz Domagała.
- Jeszcze w sierpniu temperatura na
zewnątrz potrafiła dojść do 40 stopni
Celsjusza. Co to oznacza dla lasu? Czy
drobne opady, które wystąpiły, spowodowały, że sytuacja wróciła do normy?
- Nadal w lasach mamy wysoki stopień
zagrożenia pożarowego. Jednodniowy
opad deszczu niewiele zmieni, a nieco
niższa temperatura powietrza nie spowoduje, że w lasach będzie bezpiecznie
pożarowo.

otaczającej nas roślinności - nie tylko leśnej! Niestety opady przejściowe, dwudniowe, jakie odnotowaliśmy, nie miały
większego znaczenia.

- To znaczy, że deszcz nie dociera do
runa leśnego?
- Aby dotrzeć do dna lasu, opad musi być
kilkudniowy, najlepiej tak zwany krajowy.
Intensywny i bardzo obfity deszcz jest
w pewnym sensie mało korzystny, z reguły jest gwałtowny i krótkotrwały.

- Mamy wrzesień, a w lasach nadal
sucho i chyba nie zapowiada się, aby
w najbliższym czasie cokolwiek miało
się zmienić.
- Zgadza się, chociaż należy pamiętać, że od wiosny aż do października
monitorujemy lasy pod względem zagrożenia pożarowego. Co to oznacza?
Z dostrzegalni przeciwpożarowej znajdującej się w leśnictwie Krzyżowiec
wypatrywane są zagrożenia w postaci
dymu, a także uruchomiony jest dyżur
w siedzibie nadleśnictwa do późnych
godzin wieczornych.

- A takich nie obserwowaliśmy od dłuższego czasu.
- Widzimy doskonale, jakie mamy lato. Tropikalna aura jest niekorzystna dla

- Tak źle chyba dawno już nie było.
- To lato było wyjątkowe! Poprzednie za to
bardzo sprzyjało zarówno rolnikom, jak i leśnikom. Dziś wszyscy zmagamy się z suszą.

REKLAMA

Dostrzegalnia przeciwpożarowa jest obsadzona od rana do wieczora.
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wielkie szanse na wysyp grzybów
- Jak wygląda kwestia wilgotności
ściółki?
- Jeśli spada poniżej 10 procent to jest
naprawdę bardzo źle. Obecnie mamy
około 15 procent wilgotności, ale mieliśmy już momenty bardzo niebezpieczne. W wielu nadleśnictwach w całym
kraju wprowadzono okresowy zakaz
wstępu do lasu.
- Czy wilgotność ściółki jeszcze
spadnie?
- To przede wszystkim zależy od warunków atmosferycznych, głównie mam na
myśli opady deszczu. Na szczęście noce są już chłodniejsze i wzrasta wilgotność powietrza, a to niewątpliwie korzystnie wpływa na mniejsze zagrożenie
pożarowe.
- Czym objawia się susza w lesie? Czy
w jakiś sposób możemy ją dostrzec?
- Jest trudno zauważalna, ponieważ organizmy przystosowują się do zastanej sytuacji. Duże drzewa czerpią wodę
niezbędną do życia z rozległego systemu korzeniowego, rośliny runa leśnego
też się uodporniły i magazynują wilgoć,
REKLAMA

na tyle, na ile mogą. Jednak długotrwałe podobne zjawiska osłabiają lasy, które
są bardziej podatne i narażone na inne
czynniki, jak na przykład szkodliwe owady czy patogeny grzybowe.
- Mamy sezon grzybowy, przynajmniej teoretycznie, a niska wilgotność - zdaje się - też nie wpływa na
rozwój grzybów.
- Na razie w lesie nie ma nawet grzybów
trujących, a co dopiero mówić o jadalnych. W tej kwestii dużo będzie zależało od obfitych opadów deszczu. Kilka lat
temu mieliśmy podobną sytuację i niestety grzyby pojawiły się tylko na krótki
okres.
- Z jakimi problemami obecnie borykają
się leśnicy?
- To przede wszystkim wspomniane zagrożenie pożarowe, ale nie tylko. Należy pamiętać że pracujemy z organizmem żywym,
który musimy ciągle obserwować i szybko
reagować na zachodzące zmiany.
- O pożarach na szczęście chyba
nie było słychać.

- Odnotowaliśmy jeden taki przypadek,
w Leśnictwie Papiernia. Pożar nie był duży, szybkie działania straży pożarnej pozwoliły zneutralizować zagrożenie.
- Wróćmy do problemów…
- W tym roku posadziliśmy w Nadleśnictwie Włoszakowice prawie milion sadzonek, z czego około 70 procent
uschło z powodu niekorzystnej
aury .
- Ta ilość robi wrażenie. Na
pewno straty są wysokie.
- Zarówno przyrodnicze,
jak również finansowe, choć te
pier wsze są
dla nas bardziej dotkliwe. Poza

tym wciąż próbujemy uporać się ze skutkami ubiegłorocznych orkanów, jakie
przeszły nad regionem. Z naszych lasów
musieliśmy usunąć około 50.000 metrów
sześciennych drewna.
- Jak można by zobrazować tę ilość?
- Jest to około 240 boisk piłkarskich.
- Robi wrażenie.
- Tak, a do tego szkoda była rozproszona. Bardzo ważny jest czas, bowiem
przewrócone drzewo ulega deprecjacji i "atakowane" jest przez inne organizmy, wspomniane wcześniej owady
i grzyby.
- Dziękuję za rozmowę.
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# WIEŚCI Z MINI-ZOO

W parku rozlega się słodkie beczenie
Wszystko za sprawą nowych mieszkańców - kóz, które zawładnęły właśnie jednym z wybiegów. Oprócz tego, z nowych zwierząt, w Mini-ZOO można podziwiać owce.

O

wce są na razie trochę wycofane. Kiedy podchodzimy do nich
z Michałem Trzmielem, pracownikiem leszczyńskiego Mini-ZOO, chowają się w zagrodzie i obserwują dalszy rozwój zdarzeń. No bo jak to? Facet wyciąga
aparat i pstryka im zdjęcia, jakby były modelkami. Ano są! Na razie nie można zobaczyć ich jeszcze na wybiegu, bo muszą
przejść proces aklimatyzacji. Ale już teraz,
przez ogrodzenie, nawiązują kontakt z innymi owcami mieszkającymi obok.
- Dwie owce przywiozłem z wrocławskiego ogrodu zoologicznego. Jedna z nich
REKLAMA

to wrzosówka, czyli polska rasa odporna
na pogodę i trudne warunki atmosferyczne. Druga to rasa Jacob czyli owca świętego Jakuba, charakteryzująca się umaszczeniem w plamy. Samce u tej rasy mają
najczęściej cztery rogi - opowiada Michał
Trzmiel.
Wspomniane owce to samce. Większa różnorodność jest za to w przypadku kóz, również przywiezionych z ZOO we Wrocławiu.
Jeszcze nie zdążyłem ich zobaczyć, a już
wiedziałem, że ktoś nowy zadomowił się na
pobliskim wybiegu. Beczały tak słodko, że
nie było rady i trzeba było je obejrzeć.

Owce próbują nawiązać kontakt ze zwierzętami zajmującymi sąsiednią zagrodę.

Kozy - beczą tak przyjemnie, że nie sposób się nad nimi nie pochylić.
Na zdjęciu z Michałem Trzmielem.
- Wybrałem te, które najbar- nie koniec transferów w Parku 1000-Ledziej mi się podobały - dwie cia w Lesznie, ale na razie nie zdradza,
brązowe, jedną czarną oraz ła- czego możemy się spodziewać. Pracowciate. Samiczki zostały dopiero nik Mini-ZOO apeluje przy okazji, żeby
co odstawione od matki - precy- nie dokarmiać zwierząt. Na przykład kozy są takim gatunkiem, który zje każdą
zuje M. Trzmiel.
Chociaż młode kozy w ZOO ilość karmy. I dla nich nie jest ważne, że
są od niedawna, powoli zaczy- padną z przejedzenia. Z tego powodu nie
na zarysowywać się hierarchia dokładajmy im samodzielnie pożywiew stadzie. Małe krzątają się nia, jeżeli nadal chcemy słyszeć to słodwśród dwóch starszych osobni- kie beczenie.
ków, które w Mini-ZOO mieszTEKST I ZDJĘCIA:
kają już sześć lat.
ŁUKASZ DOMAGAŁA
M. Trzmiel zapewnia, że to

# EDUKACJA
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Nowy budynek na dziesięciolecie
"Wesołej Ciuchci"
- Mimo że jest to duży obiekt, udało nam się zachować kameralny charakter "Wesołej Ciuchci". Grupy zarówno w żłobku, jak i w przedszkolu liczą od 15 do 20 dzieci. Ta cecha wyróżnia nas spośród innych leszczyńskich placówek - mówi Dominika Maćkowiak, współwłaścicielka
żłobka "Brykające Brzdące" i przedszkola "Wesoła Ciuchcia". Mieszczą
się one w pięknie odrestaurowanej kamienicy w sercu miasta.
Nowe, przestronne wnętrza dały nowe możliwości. W budynku będzie równocześnie
funkcjonować żłobek i przedszkole. Do tej
pory nie było w Lesznie miejsca, które mieściłoby te dwie placówki w jednym miejscu.
- Mimo że jest to duży obiekt, udało nam
się zachować kameralny charakter "Wesołej Ciuchci". Grupy zarówno w żłobku, jak
i w przedszkolu liczą od 15 do 20 dzieci. Ta cecha wyróżnia nas spośród innych leszczyńskich placówek. Dużym atutem jest również
to, że dziecko praktycznie przez 6 lat może
być w jednym miejscu. Rozwiązanie to jest
na pewno mniej stresujące dla dziecka, a także jest ogromnym ułatwieniem logistycznym
dla coraz bardziej zapracowanych rodziców.
Większa powierzchnia do zagospodarowania umożliwi nam również poszerzenie oferty
zajęć dodatkowych takich jak taniec czy karate - podsumowała Dominika Maćkowiak,
współwłaścicielka placówki.

Fasada budynku, w którym mieszczą
się żłobek i przedszkole.

Dzieci w jednej z odnowionych sal. To
naprawdę wnętrza godne uwagi.

Oficjalne otwarcie nowej placówki.

W nowym budynku każde dziecko
znajdzie coś dla siebie.

UWAGA! Pojedyncze wolne miejsca jeszcze czekają na przedszkolaków!

Przedszkole Glottodydaktyczne
"Wesoła Ciuchcia"
tel. 693-906-215
Żłobek "Brykające Brzdące"
tel. 669 280 128
ul. Sienkiewicza 8 | 64-100 Leszno

(61/2018)

- Żadnej placówki oświatowej nie tworzy numer, nazwa, czy nawet budynek. Placówkę
tworzą osoby, które ją prowadzą, nauczyciele,
rodzice i przede wszystkim dzieci. Myślę, że są
to te najtwardsze mury, które są najważniejsze.
Jestem głęboko przekonany, że Państwo stworzyliście i będziecie tworzyć mury naprawdę
solidne. Natomiast fakt, że dodatkowo będziecie funkcjonować w tak pięknym miejscu spowoduje, że jesteście skazani na sukces - mówił podczas swojego wystąpienia z okazji
otwarcia nowej siedziby żłobka „Brykające
Brzdące”i przedszkola "Wesoła Ciuchcia" wiceprezydent Leszna Piotr Jóźwiak.
Uroczyste otwarcie żłobka i przedszkola
miało miejsce w sobotę 1 września. Licznie
zgromadzeni zaproszeni goście mogli jako
pierwsi podziwiać niesamowite wnętrza
kamienicy przy ul. Sienkiewicza 8. Zabytkowa willa z początku XIX wieku została gruntownie zmodernizowana i odzyskała dawną świetność.
- Gdyby nie pomysł na ten żłobek i to przedszkole to podejrzewam, że budynek w ogóle
nie zostałby odnowiony. Naprawdę żal było patrzeć jak przez tyle lat tak piękny obiekt
popadał w ruinę. Udało nam się uratować
112-letnie drzwi, parkiety i inne elementy.
Większość okien została odtworzona, ale są
identyczna jak te, które były tu pierwotnie. Dla
ciekawostki powiem, że wszystkie kolory, które tu zastosowaliśmy, czyli między innymi kolory tynków, drzwi czy okien są identyczne jak
te, które były tu w 1906 roku, gdy ten budynek
został oddany do użytku - mówił 1 września
Jarosław Prus, jeden z trzech inwestorów.

Pomoce dydaktyczne w kompleksie.

Łazienki dostosowane są pod potrzeby maluszków.

Dzieci z zaciekawieniem zaglądały
w zakarmarki przedszkola.
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# WYDARZENIE

Murawa stadionu pełna kolorowych balonów
powietrze. Do każdego z nich
ustawiały się kolejki. Niebywałą
przyjemność z przebywania przy
monstrualnych rozmiarów balonach miały dzieci, które koniecznie chciały mieć zdjęcia wprost
z kosza. Z bliska można było

zobaczyć w sumie 12 balonów na
ogrzane powietrze, a najbardziej
okazale prezentowały się one po
zmroku, kiedy na komendę prowadzącego imprezę Jarka Adamka wszystkie zostały podświetlone palnikami.

Część ekip wcześnie odjechała ze stadionu, gdyż następnego
dnia, o świcie, brały już one udział
w startach w ramach XXVII edycji
Balonowego Pucharu Leszna.
TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA

ZDJĘCIA: 8 X ŁUKASZ DOMAGAŁA

Na stadionie Alfreda Smoczyka
pojawiły się tysiące ludzi i choć
na samym początku niektórzy
obawiali się, że nie będzie czego
zobaczyć, ekipy jedna po drugiej
dojeżdżały na murawę, rozkładając kolejne balony na ogrzane

ZDJĘCIE: BARTOSZ WERNER

Nocny pokaz charakterystycznych statków powietrznych co
roku wyczekiwany jest przez
mieszkańców Leszna i regionu. To znak, że rozpoczyna się
Balonowy Puchar Leszna i nie
inaczej było tym razem.

A tu już w powietrzu...

# SPRAWY
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Komunikacja miejska: elektronicznie
szybciej i taniej niż klasycznie
Nie od dziś wiadomo, że konkurencja wychodzi wszystkim na dobre. Tak jest chociażby w przypadku płatności elektronicznych za bilety MZK w Lesznie. Płacąc komórką, miejskim autobusem można pojechać za niższą cenę.

P

apierowe bilety od lat są
podstawową formą rozliczenia za przejazd transportem
publicznym i tak do niedawna było
w całej Polsce. Elektroniczna rewolucja najpierw została wprowadzona w dużych miastach, gdzie pojawiły się biletomaty i karty miejskie.
Później dotarła także do Leszna, bo
wprowadzono tu Leszczyńską Kartę Miejską.
- Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pasażerów, zwłaszcza tych
młodszych, uruchomiliśmy dodatkowo wygodne płatności realizowane
za pośrednictwem aplikacji dostępnych na smartfony - mówi Jacek
Domagała, dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie.
Płatność smartfonem realizowana jest w aplikacji "mPay płatności mobilne" dostępnej na systemy Android oraz iOS. Wystarczy

powiązać ją z kartą płatniczą i przeprowadzić proces jej rejestracji.
Wtedy, korzystając z aplikacji można płacić komórką za bilety jednorazowe. Normalnie dostępne są one
w takiej cenie, jak wersje tradycyjne, ale operator aplikacji zorganizował dla pasażerów promocję. Kupując bilety, których standardowa
cena nie przekracza 3 złotych, można je otrzymać za złotówkę. Zastrzeżenie jest takie, że suma rabatów na jednego użytkownika nie
może przekroczyć 15 złotych.
Bilety kupione w aplikacji zostają automatycznie zapisane. Kiedy
w autobusie przeprowadzana jest
kontrola, wystarczy wejść do zakładki „Kontrola biletów”, wybrać
aktywny bilet i okazać go kontrolerowi. Można to zrobić nawet wtedy, gdy telefon nie ma połączenia
z Internetem.

Podobną promocję uruchomił operator konkurencyjnego systemu
jakdojadę.pl, który również zajmuje się elektroniczną dystrybucją biletów MZK w Lesznie. W ramach
promocji, która trwać będzie do 15
listopada tego roku lub do wyczerpania kwoty promocji, użytkownicy płacąc z Google Pay dzięki tej
promocji zapłacą tylko połowę ceny za przejazd autobusem komunikacji miejskiej!
- Zachęcamy do korzystania z elektronicznych kanałów zakupów biletów, gdyż jest to obecnie jedna z najwygodniejszych i najszybszych form
rozliczeń. Nie trzeba szukać punktu sprzedaży, wyszukiwać "drobnych" i czekać na resztę - zauważa J.
Domagała.
TEKST:
ŁUKASZ DOMAGAŁA
REKLAMA
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# SPORT

Całe życie dla szermierki

MATERIAŁ PROMOCYJNY

W tym roku mija 15 lat, odkąd leszczynianin, Sławomir Mocek, założył Integracyjny Klub Sportowy Leszno. Swoją pasją do tej dyscypliny wciąż zaraża dzieci i młodzież, dzięki czemu teraz nowe pokolenie hartuje ducha, uczy się systematyczności i odnosi sportowe sukcesy.
Pierwsze próby w szermierce odbywają się już w przedszkolu chociaż
wtedy to jeszcze bardziej forma zabawy i zapoznania się z dyscypliną niż
prawdziwy sport. Tak naprawdę optymalny wiek do wejścia w szermierkę
to okres pomiędzy 8. a 9. rokiem życia.
- Najmłodsze roczniki należą do tak zwanych zuchów, następnie mamy kategorię
dzieci w wieku od 10 do 11 lat, młodzików od 12 do 14 lat, juniorów młodszych
od 15 do 17 lat i juniorów w wieku od 18
do 20 lat - mówi Sławomir Mocek.
Treningi są wymagające, uczą wytrwałości, odpowiedzialności i hartują ducha. Mozolna praca, czasami
pełna wyrzeczeń, przynosi wymierne
efekty. Na przykład już teraz w grupie juniorów młodszych spod skrzydeł trenerów pracujących w klubie
IKS Leszno wychodzą tacy obiecujący
zawodnicy jak Jakub Smuda, Szyman
Pacholczyk, Dawid Piosik czy Mikołaj Ossentowicz. Tajniki tej dyscypliny można zgłębiać także w klasach

sportowych w Szkole Podstawowej
nr 7 w Lesznie. Jednocześnie klub
nie zapomina o osobach niepełnosprawnych i również one z powodzeniem występują w turniejach integracyjnych oraz Mistrzostwach Polski
w Szermierce na Wózkach.
Sportową dumą Sławomira Mocka
jest jego wychowanka Renata Tomczak, która celuje w kwalifikacje na
Igrzyska Olimpijskie w Tokio(2020)
i będzie chciała wywalczyć medal
na zbliżających się Mistrzostwach
Świata Juniorów we Florecie, które w 2019 odbywają się w Toruniu
oraz Mistrzostwach Europy w Foggii. Obecnie Renata jest studentką
Politechniki Poznańskiej, która nie
opuszcza klubowego okrętu i bezustannie w siebie inwestuje.
Sławomir Mocek jest trenerem kadry
juniorek i kadetek we florecie kobiet,
nauczycielem w II Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie, społecznikiem
i radnym miejskim.
(62/2018)

# PRACA
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# TAKI JEST ŚWIAT

Holenderskie okna, czyli o
W Holandii spędziłam prawie pięć lat, w trakcie których chłonęłam ją całą sobą. Bawiłam się w socjologa, badając wewnętrzne reguły.
Z kraju rowerów przywiozłam ze sobą wiele obserwacji, przemyśleń i wniosków…

H

olenderskie okna są jak sklepowe wystawy, a zaglądanie w nie to nie lada atrakcja
dla turystów. Ogromny rozmiar okien
i brak firan sprzyjają temu, że każdy
może zobaczyć jak mieszka jego sąsiad. Holendrzy uważają się za otwarty,
uczciwy naród, nie mający nic do ukrycia. Mieszkańcy kraju wiatraków nie
mają zatem nic przeciwko ciekawskim
spojrzeniom w głąb ich domostwa.
Wręcz przeciwnie, są zdania, że jeżeli wnętrze ich domu przyciąga uwagę,
to mogą być dumni, że mają się czym
pochwalić. W tym miejscu należy zaznaczyć, że salony holenderskich domów wyglądają jak salony ze zdjęć magazynów o aranżacji wnętrz. Niektóre
z nich są nawet tak idealne, że sprawiają wrażenie niezamieszkałych. Wśród
Holendrów trwa wręcz nieustanna rywalizacja w dziedzinie upiększania
i ozdabiania domów. Tak samo dużą
wagę Holendrzy przywiązują do wyglądu swoich przydomowych ogrodów.
Pytani o to, co najbardziej denerwuje ich w sąsiadach, odpowiadają, że zaniedbany ogródek. Po czym poznać obcokrajowca na holenderskiej ulicy? Po
tym, że ogląda okna domów „wiatraków” niczym dzieła sztuki w paryskim
Luwrze.
Przez lata narosło wiele mitów wokół
tematu holenderskich okien. Nie wiadomo do końca które z nich są bardziej,
a które mniej autentyczne. Możliwe, że
w każdym z nich jest ziarnko prawdy.
Oto one:
►Odsłonięte okna jako dowód skromności protestantów i braku tajemnic
przed Bogiem - w XIX wieku wskutek wojny religijnej między katolikami
a protestantami wprowadzono nawet
podatek od firanek. W ten sposób władza chciała opodatkować przeciwników
religijnych. Protestanci uważali, że po
co cokolwiek ukrywać skoro Bóg i tak
wszystko widzi.
►Brak firan jako straszak na małżeńską zdradę - legenda głosi, że marynarze, którzy wypływali na długie miesiące w rejs, chcieli w ten sposób ułatwić
swoim żonom zachowanie małżeńskiej
wierności. Ich zdaniem „sąsiedzki monitoring” miał być skuteczną metodą
na wybicie z głowy swoim wybrankom
skoków w bok.

Okna nicznym wystawy.

Okno bez firan.

Integracja z ulicą.

Okno jako kolejny mebel w mieszkaniu.

Kot w oknie.

Pozytywne przesłanie dla przechodniów.

# TAKI JEST ŚWIAT
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odkrywanie niezakrytego
►Duże niezasłonięte okna jako sposób
na tępienie kazirodztwa, które swego czasu było dużym problemem w Holandii
►Brak zasłon w oknach jako patent
na wpuszczenie większej ilości światła dziennego do wnętrza pomieszczeń
- w często deszczowej i pochmurnej Holandii każda dodatkowa ilość promieni

słonecznych jest na wagę złota dla lepszego samopoczucia.
►Duże okna jako forma zastępcza dla
klatki schodowej - ze względu na dużą gęstość zaludnienia Holendrzy oszczędzają
każdy metr kwadratowy swojego państwa.
Wąskie klatki schodowe i strome schody to
przejaw tej właśnie oszczędności. Warunki

te na pewno nie sprzyjają przeprowadzkom, zatem często jedynym sposobem na
wniesienie do domu ogromnej szafy jest
wciągnięcie jej oknem.
W Polsce te umowne firany to nie tylko ozdoba, lecz także sposób na odgrodzenie się od innych i zamknięcie się
w swoim świecie. Dlatego początkowo

Polakom trudno przystosować się do
holenderskiego stylu życia. Jednak gdy
nastąpi moment przełamania skutkujący stopniową asymilacją, można poczuć
wolność i ciekawe uczucie integracji
z życiem, które toczy się na zewnątrz.
Można to porównać do luzu, który czujemy będąc na wakacjach, gdy zrzucamy z siebie pewne ograniczenia i dajemy się ponieść magii chwili. Brak
budowania wokół siebie niepotrzebnych
barier to chyba jeden z sekretów jakże
pozytywnej, holenderskiej mentalności.
PS Na zdjęciach poniżej okno jednego z holenderskich mieszkań. W tym oknie akurat
nie ma pięknych ozdób, a salon nie jest wymuskany, ale za to jest jak otwarta księga.
Nie znałam osobiście jego mieszkańców, ale
dzięki temu że ich okno jest tak ogromne mogłam domyślić się gdzie pracują, czym się interesują, co jedzą, jak spędzają wolny czas,
a nawet jak widać na pierwszym zdjęciu jakie mają poglądy. Mniemam, że bawi ich ten
swego rodzaju ekshibicjonizm.

Wszystko na pokaz.
REKLAMA

Uporządkowana przestrzeń
wokół domu.

TEKST I ZDJĘCIA:
MAGDALENA WOŹNA
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# KOBIECYM OKIEM

Żegnaj mój smoczku
Jest niezawodny, gdy dziecko potrzebuje wyciszenia. Pozwala zasnąć i najzwyczajniej w świecie daje przyjemność małemu człowiekowi. Przynosi ukojenie, gdy płacz przeistacza się w histerię. Przychodzi jednak ten dzień, gdy należy się go raz na zawsze pozbyć.

D

la niektórych dzieci smoczek jest gadżetem niezastąpionym, dla niejednego
rodzica jest on kartą przetargową. Odruch ssania wyrabia się
już podczas życia płodowego.
Dziecko przygotowuje się do
przyszłego karmienia piersią
matki. Jednakże u sporej części
niemowląt potrzeba ssania jest
tak silna, że w czasie przerw między karmieniem trzeba wspomóc się tym wynalazkiem. Smoczek ułatwia opiekę, a także
według naukowców zmniejsza
ryzyko śmierci łóżeczkowej. Czy
w korzystaniu ze smoczka można kierować się zdrowym rozsądkiem? Nadmierne jego stosowanie możne w przyszłości
powodować kłopoty ze zgryzem
i prawidłową mową. Kiedy więc
najlepiej się z nim pożegnać?

Dziecko zaczyna myśleć o sobie
w kategoriach „dorosłego człowieka”, zatem samo z ochotą może smoczek odstawić. Sam proces odzwyczajania może trwać
kilka dni.

Nowe zasady

Dobrze jest w okresie odstawiania zmieniać nawyki dziecka. Nie dopuszczać do sytuacji,
gdy przypomina ono sobie o istnieniu smoczka. W przypadku

dwulatków jest to o tyle trudniejsze, że dziecko głośno i wyraźnie potrafi powiedzieć o co
mu chodzi. Jeśli więc to robi,
proponujmy wtedy inną alternatywę na ukojenie smutków.

Przytulanie, noszenie na rękach i okazywanie czułości jest
w tym czasie bardzo ważne.
Można też zaproponować wymianę smoczka na przytulankę.
Wtedy to dziecko musi wejść
w rolę tego, który tuli i uspokaja do snu misia.

Dobry przykład

Starsze dzieci rozumieją już argument: „tylko małe niemowlaki, które nie potrafią chodzić
i mówić potrzebują smoczka”.
Konkretne przykłady maleńkich dzieci są wskazane, jednak
pamiętaj, by nie zawstydzać
swojego starszaka. Zapomnij
też o metodach takich jak zanurzenie smoczka w musztardzie czy kwasku cytrynowym.
Psychologowie twierdzą, że to
wywołuje poczucie ukarania.
Pozwól zatem dziecku spokojnie pożegnać się z jego „przyjacielem” i bądź konsekwentnym
rodzicem.

Odpowiedni moment

Tak naprawdę są dwa odpowiednie momenty. Pierwszy,
gdy dziecko kończy pół roku –
dynamicznie się wówczas rozwija i jest w stanie zapomnieć
o swoim „umilaczu”. Drugi, gdy
nasz maluch skończył dwa lata.

TEKST:
BARBARA MENDYKA
ZDJĘCIE: PIXABAY.COM

O wodzie pamiętaj przez cały rok
Latem podczas 30 stopniowych upałów pamiętamy o niej częściej. Kupujemy zapas do domu, kupujemy małą butelkę w drodze do pracy, szkoły, na basen. To prawda, że zapotrzebowanie na wodę zależy od temperatury, wilgotności, płci, czy nawet wysokości nad poziomem
można na jakiej jesteśmy. Jesień to nie powód by z niej rezygnować, dlatego zaprzyjaźnij się z wodą na dobre!

K

ażdego dnia, w normalnych warunkach kobieta powinna przez cały dzień wypić około 2l płynów, a mężczyzna
o 0,5l więcej. Do płynów jednak zalicza się wszystko, nawet zupę i soki zawarte w surowych owocach, czy warzywach. Najłatwiejszym sposobem na sprawdzenie, czy odpowiednio nawadniamy nasz organizm, jest kolor moczu,
który powinien być bladożółty.

Masz 24 godziny

W ciągu doby po otwarciu butelki z wodą, powinno się ją opróżnić. Często wydaje nam się, że woda to
woda, przecież nie może się zepsuć. Niestety po upływie tego
czasu w wodzie namnaża się flora bakteryjna, zwłaszcza jeśli nie

rozlewamy wody do szklanki, a pijemy ją
bezpośrednio z butelki. Należy też pamiętać, że bakterie lubią ciepło, więc nie przechowuj wody w nasłonecznionym miejscu. Dobrym rozwiązaniem jest lodówka.

Gazowana czy niegazowana

Ta pierwsza lepiej gasi pragnienie i znakomicie orzeźwia, ale też poprawia apetyt.
Gazowana woda może stać po otwarciu
nieco dłużej, gdyż obecny w niej dwutlenek węgla zakwasza, a w takim środowisku wolniej namnażają się bakterie. Wodę
niegazowaną zdecydowanie powinny pić
osoby z problemami żołądkowo-jelitowymi, kobiety w ciąży, a także małe dzieci.

„Kranówka”

Jeżeli mamy pewność, że stan wody w naszym kranie jest dobry, a nie specyficzny zapach i smak nam nie przeszkadza, to nie ma
żadnych przeciwwskazań.

Minerały
i pierwiastki

Woda wodzie nierówna, tak samo jak
nasze preferencje smakowe, stan naszego zdrowia i stopień aktywności fizycznej jaki zapewniamy sobie w ciągu
dnia. Warto więc zwrócić uwagę na kilka
parametrów takich jak: ilość soli mineralnych, ilość wapnia i magnezu, a także
siarczanów.

# KOBIETA (NIE)ZWYKŁA
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Małgorzata Frąckowiak
Staram się…

Ostatnio odkryłam…

...być dobrą żoną, mamą i przyjaciółką. Wiem, że to
długi proces, w dodatku taki, który wymaga dużego
wkładu emocjonalnego. Nie wierzę we wzory do naśladowania, bo życie z drugim człowiekiem to przede
wszystkim nauka
akceptacji wszystkich dziwactw tej
osoby. Nie staram
się zatem walczyć
z mężem o pozycję, czy kierat.
Cieszę się, że jest
moim partnerem,
na dobre i na złe.
To jest naprawdę
fajne, więc każdego dnia dążę
przede wszystkim
do bycia dobrym
człowiekiem.

...swoją nową pasję do cukiernictwa. Pieczenie tortów
i ciast bardzo mnie relaksuje. Szukam nieustannie inspiracji na nowe fuzje smaków i dekoracje. Udało mi się
ukończyć kurs cukierniczy I stopnia i nie mam zamiaru
na tym poprzestać. Już zaplanowałam w grafiku dalszą
edukację w tym zakresie.

W wolnych chwilach…

Byłoby lepiej gdyby…

...których właściwie nie mam (śmiech), jeżdżę na rowerze, biegam i uprawiam jeździectwo konne. Kiedy
jednak naprawdę znajduję chwilę na labę, wówczas
nie ma nic lepszego niż babskie wieczory z moimi
przyjaciółkami i z lampką wina. Takie grzeszki można
popełniać.

...ludzie nie kierowali się zawiścią i zazdrością, zwłaszcza
w stosunku do innych osób, którym ciężką i sumienną
pracą udało się osiągnąć zamierzony cel. Może to zabrzmi banalnie, ale ja naprawdę staram się odnajdować radość z sukcesów bliskich mi osób.

Marzę o…
...małej cukierence z własnymi wypiekami i dobrą kawą
o nazwie „Z miłości do słodkości”. To mój priorytet na
dziś, jutro i pojutrze.

Po latach doceniam…
...tak zwane przeze mnie uprawianie sąsiedztwa. To, że
mogę iść do kogoś po przysłowiową łyżeczkę cukru
nabrało dla mnie ogromnego znaczenia. Dobrze jest
wiedzieć, że można polegać na drugim człowieku, jeszcze fajniej jest w podziękowaniu się odwdzięczyć. Zaufanie i zaangażowanie to podstawowe cechy, którymi
kieruję się w życiu.

Byłoby mi łatwiej…
...gdybym częściej potrafiła mówić głośno „nie”. Asertywność nie jest moją mocną stroną, cały czas staram
się sobie o niej przypominać i uczyć, że mam prawo
odmówić. Nieraz już zaufałam nieodpowiednim osobom i pokutuję za to do dziś, bo bardzo ciężko jest oddzielić emocje od rozumu.

Jest leszczynianką od urodzenia i nie
wyobraża sobie życia poza granicami
tego miasta. Lubi podróże, jednak zawsze z radością wraca do domu. Jako
handlowiec z wykształcenia postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce i zająć się
poważnie słodkim biznesem. Od 17 lat
jest szczęśliwą mężatką, mamą 13-letniej Julki oraz 6-letniego Piotrusia. Jak
sama przyznaje dzieci są dla niej radością, ale przede wszystkim motywacją
do osiągania rzeczy niemożliwych. Pasjonatka sportów rowerowych oraz zawodów biegowych. Uwielbia towarzystwo swoich przyjaciółek, z którymi
dzieli każdą łzę i szczere uśmiechy. Pomimo upodobań do „zdrowej michy”,
z mąką, wałkiem i proszkiem do pieczenia jest jej do twarzy!
TEKST: BARBARA MENDYKA
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Nowy zabytek w Wilkowicach
Gmina Lipno wzbogaciła się o nowy zabytek wpisany do rejestru zabytków. Jest nim pochodzący z przełomu XIX i XX wieku
cmentarz ewangelicki w Wilkowicach, który decyzją Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków trafił na listę
obiektów objętych ochroną konserwatorską.

H

istoria wilkowickiej nekropolii łączy się ściśle z wydarzeniami rozgrywającymi się pod
koniec XIX wieku. Wówczas to ostatni polski właściciel Wilkowic Ludwik
Rekowski sprzedał swój majątek Komisji Kolonizacyjnej, której celem było osiedlenie w Wielkopolsce jak najwięcej Niemców, a zarazem wyparcie
z niej Polaków. W kolejnych latach
w miejscu tym powołano parafię ewangelicką, utworzono centrum przygotowań do konfirmacji (W Kościele katolickim odpowiednik pierwszej komunii
świętej i bierzmowania) oraz założono
cmentarz.
Nekropolia służyła ewangelikom do
II wojny światowej. Po jej zakończeniu pozbawiony opieki obiekt ulegał powolnej degradacji, z czasem przypominając bardziej dzikie wysypisko śmieci

niż miejsce pochówków. Zniszczone
zostały stare nagrobki, których pozostałości (częściowo rozproszone) do dziś
widoczne są w terenie. Dopiero w ostatnich latach, dzięki zaangażowaniu miejscowej społeczności oraz władz gminy,
cały obszar uprzątnięto i upamiętniono.
Cmentarz objęto ochroną konserwatorską ze względu na posiadane przez
niego wartości zabytkowe. Tworzą je
wyróżniające teren w rolniczym krajobrazie, liczące przeszło 100 lat drzewa, poniemieckie nagrobki (jedne
z najlepiej zachowanych w powiecie
leszczyńskim), a także burzliwa historia przełomu XIX i XX wieków, której
materialnym świadectwem jest właśnie
wilkowicki cmentarz ewangelicki.
TEKST I ZDJĘCIE:
TOMASZ MUSIELAK
REKLAMA
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"Obłęd" wprowadza czytelnika
w świat mroku
Na przełomie sierpnia i września miała swoją premierę kolejna powieść Jolanty Bartoś pod tytułem "Obłęd". Zdecydowanie jest to
pozycja, która podbije serca fanów mocnych wrażeń. Autorka już
trzykrotnie udowodniła, iż potrafi perfekcyjnie zwodzić czytelników, otumaniając ich niemiłosiernym napięciem, utrzymującym
się niemal do samego finału, jednak tym razem mroczny klimat,
w jakim utrzymana jest cała historia, przekracza najśmielsze oczekiwania i dosłownie mrozi krew w żyłach.

J

uż sama okładka książki jest efektowną zapowiedzią niebezpieczeństwa i lawiny emocji, czyhających
niemal na każdej stronie. Bezsprzecznie
intryguje, przykuwa uwagę fanów mocnych thrillerów, obiecuje pełne adrenaliny i grozy, niezapomniane przeżycie.
Kobieta z okładki to Jagoda Bokszczanin, rodowita leszczynianka, obecnie
mieszkająca we Wrocławiu, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu. Jej wizerunek będzie również ozdabiał okładkę drugiej części,
tak więc "Obłęd" to dopiero początek
mrocznej, pełnej napięcia przygody.
Najnowsza powieść Jolanty Bartoś
jest wciągającą, obezwładniającą i nieprzewidywalną lekturą, która zachwyci wszystkich czytelników, lubiących
mocniejsze wrażenia. Główna bohaterka to dziewczyna, którą od jakiegoś
czasu męczą niespokojne sny i wizje,
dotyczące zbrodni na kobietach. Omamy są na tyle sugestywne, że Karolina
dosłownie wciela się w ciało ofiary, odczuwa jej lęk, cierpienie, ból. Niestety nie odnajduje wsparcia w obecnym
partnerze, który zamiast jej pomóc,
odsyła ją do szpitala psychiatrycznego. Załamana, sama zaczyna wierzyć,
iż dziwne ataki są objawem choroby,
lecz niespodziewanie policja zwraca
się do niej z nietypową prośbą. Szybko wychodzi na jaw, że wizje dziewczyny spełniają się naprawdę, wygląda
na to, iż jest jedyną osobą, która może
pomóc w poszukiwaniu niebezpiecznego mordercy. Wkrótce sny na jawie
stają się jeszcze bardziej intensywne,
uświadamiają także, z jak groźnym potworem mają do czynienia. Czy wyjątkowe zdolności wystarczą, by dorwać
nieobliczalną bestię? Jak wiele kobiet
zginie, nim odgadną, kim jest szalony
psychopata?
Autorka zabiera czytelników w wyjątkowo mroczną podróż do najgłębszych,
przerażających zakamarków ludzkiej

psychiki. Nie da się ukryć, że "Obłęd"
funduje czytelnikom nadzwyczajną lawinę silnych wrażeń, począwszy od
niepokoju, po współczucie, aż po szczere przerażenie. Zdecydowanie jest to
lektura dla osób o silnych nerwach,
znajdziemy tu sporo dosadnych, makabrycznych opisów zbrodni, od których
włos jeży się na głowie. Jolanta Bartoś
wielokrotnie szokuje, a jednak pragnienie rozwiązania zagadki staje się na tyle silnym uzależnieniem, iż nie sposób
oderwać się od powieści ani na sekundę. Na uwagę zasługują również doskonale nakreślone, nietuzinkowe postacie. Jedne z nich pokochacie niemal od
pierwszej strony, drugie znienawidzicie całym sercem, pewne jest jednak, że
żaden z bohaterów nie pozostanie wam
obojętny. Wyjątkowego klimatu nadaje
wątek paranormalny, nie tylko podsyca atmosferę, ale także gwarantuje intensywniejsze doświadczanie tej pełnej
napięcia historii. Jeśli kochacie nieprzewidywalne, nasycone manipulacją i tajemnicami, mocne, a nawet szokujące
thrillery, których lektura wielokrotnie
przyprawia o skoki ciśnienia, najnowsza powieść autorki z pewnością was
oczaruje i z niecierpliwością będziecie
wyczekiwać kontynuacji!
Warto wspomnieć, iż "Obłęd" to już
czwarta książka pisarki. Wcześniejsze
tytuły: "Niepokorna", "Jad", "Uwięzieni w Galerii Lochy" wraz z autografem,
można zdobyć na stronie autorskiej Jolanty Bartoś na Facebooku. To również
doskonały sposób, by bliżej poznać artystkę, a także jej dzieła. Mieszkańców
Leszna serdecznie zapraszam do odwiedzenia Miejskiej Biblioteki im Stanisława Grochowiaka, gdzie można wypożyczyć każdą powieść autorki.
TEKST: ANNA RYDZEWSKA
BLOGERKA
BLOG "Z FASCYNACJĄ O KSIĄŻKACH"
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Udany Festyn NGO
Nieoceniona radość, niczym nieograniczone pokłady aktywności i wielka społeczna solidarność – tak w skrócie można opisać Festyn Organizacji Pozarządowych,
leszczyńskich instytucji i firm zaangażowanych społecznie, który zainaugurował

akcję Aktywne Obywatelskie Leszno 2018.
Aleja Gwiazd Żużla i okolice lodowiska
stały się polem do popisu dla ponad 200
podmiotów, które postanowiły aktywnie
włączyć się w leszczyńskie święto wolontariatu. Stoiska tętniły życiem, a bogata

oferta działaczy przyciągała rzesze mieszkańców, od maluchów, po seniorów. Wielkie brawa i słowa uznania dla wszystkich,
którzy przyczynili się do tego, że Leszno już
czwarty rok z rzędu jest jednym z jaśniejszych punktów na społecznej mapie kraju.

TEKST: MICHAŁ DUDKA | ZDJĘCIA: ŁUKASZ DOMAGAŁA

