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Zrobili coś, czego jeszcze nikt nie dokonał
Członkowie Amatorskiego Klubu Sportowego "Leszczyńskie Byki" podczas niedawnego zgrupowania w Karkonoszach posta-
nowili wciągnąć na Śnieżkę żużlowy motocykl. - To był prawdziwy hard, napraw-

dę ponad ludzkie siły - przyznaje 
w rozmowie z "Leszczyniakiem" 
prezes klubu Roman Kamiński i 
dodał: - Motocykl waży ponad 70 
kilogramów, a nas było piętnastu. 
Schemat był taki, że jeden chłopak 
prowadził maszynę, a dwóch ciąg-
nęło ją na linkach i tak na zmianę 
z całego naszego grona. Nawet nie 
zdawaliśmy sobie sprawy, że na sa-
mej górze czeka nas życzliwe przy-
jęcie, niesamowity doping ludzi. 
Nie wiem, skąd oni wiedzieli, że my 
ten sprzęt zamierzamy wciągnąć 
na górę, ale ich pozytywne reakcje 
dodały nam niesamowitej energii!
Operacja wprowadzania motocy-

kla na Śnieżkę rozpoczęła się 23 

marca o 8 rano w dolnej części 
Karpacza. Nie było łatwo podjąć 
się tego zadania, a jeszcze trudniej 
było nie odpuścić, zwłaszcza, gdy 
w górnej partii Karkonoszy maszy-
nę trzeba było prowadzić po śnie-
gu. Do tego doszła konieczność 
sprowadzenia motocykla na dół. 
Akcja zakończyła się około godzi-
ny 17.
- Chyba jeszcze nikt nie zrobił tego, 

czego my dokonaliśmy - tak o wprowa-
dzeniu motocykla na najwyższy szczyt 
Karkonoszy mówił R. Kamiński.
Brawa dla ekipy za pomysł i realizację!

TEKST:
ŁUKASZ DOMAGAŁA
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FOGO podbija światowe rynki,
dołącz do zespołu firmy w Wilkowicach!

Jeśli jesteś doświadczonym pracownikiem, oczekujesz pracy w stabilnej firmie z polskim kapitałem, nasze drzwi stoją przed Tobą otwo-
rem. Napisz lub zadzwoń do nas i przekonaj się, co mamy Ci do zaoferowania.

Historia firmy FOGO roz-
poczęła się w 2002 roku, 
a już rok później przed-

siębiorstwo zaczęło rozwijać się 
na terenie przy ulicy Święcie-
chowskiej w Wilkowicach. Na 
początku firma liczyła raptem 
kilka osób. Po sprzedaży pierw-
szych produktów przedsiębior-
stwo zaczęło notować wzrosty, 
a odbiorcy dość szybko przeko-
nali się do wyrobów pierwotnie 
nieznanej firmy. Agregaty pro-
dukowane w Wilkowicach nie 
tylko w żaden sposób nie od-
stawały jakością od produktów 
rynkowych potentatów, ale by-
ły nawet lepsze i - co okazało się 
po czasie - niezawodne.
FOGO zaczynało od produk-
cji agregatów benzynowych 
o mocach od 2 do 20 kVA. Kon-

strukcje wytwarzanie w Wilko-
wicach stały się cenionym pro-
duktem do podstawowych 
zastosowań za niewielkie pie-
niądze. Tego właśnie potrze-
bował rynek. Wraz z upływem 
czasu firma zaczęła produko-
wać również agregaty o więk-
szych mocach, oparte o silniki 
diesla. Obecnie - oprócz kon-
strukcji benzynowych - z fa-
bryki FOGO wychodzą zasilane 
olejem napędowym urządze-
nia o mocach od 10 do 2000 
kVA. Są to agregaty stacjonarne 
przystosowane do dużych prze-
biegów i obciążeń, stosowane 
w dużych zakładach produkcyj-
nych, centrach logistycznych, 
szpitalach, komendach poli-
cji, jednostkach straży pożarnej 
i wielu innych punktach, gdzie 

utrzymanie zasilania pozostaje 
sprawą kluczową.
Firma FOGO dzięki sprawdzo-
nym produktom zaczęła zyski-
wać uznanie nie tylko na rynku 
krajowym, ale też przeprowa-
dziła i do dziś prowadzi ekspan-
sję na rynki zagraniczne. Przed-
siębiorstwo z Wilkowic stało się 
cenionym partnerem szwajcar-
skiej firmy IIS, a urządzenia pro-
dukowane właśnie tutaj dostar-
czane są Organizacji Narodów 
Zjednoczonych. Sprzęty te wy-
korzystuje się w bardzo trud-
nych warunkach, w miejscach, 
gdzie niedawno zakończyły się 
konflikty zbrojne i gdzie wskutek 
niepokojów zniszczona została 
infrastruktura. W tych rejonach 
świata, najczęściej na Czarnym 
Lądzie, polska myśl techniczna 

w pewnym sensie pomaga po-
wracać ludziom do życia w nor-
malności. Taką normalnością 
zdecydowanie są dostawy nie-
zbędnej dziś energii elektrycznej.
FOGO wciąż szuka nowych wy-
zwań, próbując odpowiadać na 
zapotrzebowanie coraz szer-
szej grupy odbiorców. Na przy-
kład w wilkowickim zakładzie 
powstały agregaty napędzane 
wałkiem W.O.M. Są to urządze-
nia pozwalające na produkcję 
prądu poprzez podłączenie ich 
do silnika traktora. Takie rozwią-
zanie powoduje, że agregat jest 
tańszy, a jednocześnie umożli-
wia wytwarzanie prądu w miej-
scu oddalonym od gospodar-
stwa, na przykład na polu.
Przykładem flagowego produk-
tu FOGO jest urządzenie typu 

Twin. Powstało ono poprzez za-
mknięcie w jednej obudowie 
dwóch zsynchronizowanych 
ze sobą agregatów uzyskują-
cych moc rzędu od 800 do 1500 

kVA. Ta konstrukcja jest alterna-
tywą dla tradycyjnych rozwią-
zań prądotwórczych opartych 
o jeden silnik i jedną prądnicę. 
Zespolenie dwóch silników po-
zwala na równomierne rozłoże-
nie mocy, co - poprzez mniejsze 
obciążenie - przedłuża trwałość 
sprzętu. Nowością w ofercie FO-
GO są agregaty zasilane gazem 
ziemnym oraz biogazem, które 
- z racji rodzaju zastosowanego 
paliwa - są produktem ekolo-
gicznym i tak samo wydajnym 
jak tradycyjne rozwiązania.
Firma FOGO nie zwalnia tem-
pa i wciąż zatrudnia nowych 
pracowników. Rozrastają-
ce się przedsiębiorstwo ma 
w 100 procentach polski ka-
pitał i cały czas szuka nowych 
osób. Jeżeli jesteś elektrykiem, 

elektromonterem, spawaczem 
czy operatorem maszyn, ta 
oferta jest dla Ciebie. Dołącz do 
prawie 150-osobowego zespo-
łu fachowców!
- Ze swojej strony oferujemy umo-
wę o pracę i atrakcyjne warunki 
zatrudnienia. Nowy pracownik 
zostanie przeszkolony i przygo-
towany do pracy na stanowisku, 
a koszty z tym związane pokry-
wa firma - mówi Błażej Piotrow-
ski, dyrektor handlowy FO-
GO Agregaty Prądotwórcze. 
- Oczekujemy przede wszyst-
kim kandydatów z bogatym 

doświadczeniem, zapewnia-
jąc wynagrodzenie adekwatne 
do umiejętności. Zachęcamy 
także do kontaktu osoby, któ-
re dopiero zaczynają swoją ka-
rierę zawodową.
Firma wymaga zaangażowania, 
pracowitości i dyspozycyjno-
ści. Warto dodać, że praca od-
bywa się - zależnie od rodzaju 
stanowiska - w systemie ośmio-
godzinnym, w trybie dwu- lub 
trzyzmianowym. Co istotnie, 
jest to praca bez nadgodzin, 
gdyż pracownik wypoczęty jest 
szczególnie cenny.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
Pisz: praca@fogo.pl

Zadzwoń: 65 534-11-80
Może to właśnie Ciebie poszukujemy?
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Przystanki "na żądanie" i korekta kursów
LESZNO > Z początkiem kwietnia Miejski Zakład Komunikacji wprowadził 89 przystan-
ków "na żądanie". Chodzi o to, aby autobusy nie zatrzymywały się niepotrzebnie tam, 
gdzie pasażerowie akurat nie będą wysiadać lub wsiadać do pojazdu. W przypadku 
rozwiązania "na żądanie" pasażer powinien zasygnalizować, że zamierza wysiąść lub 
wsiąść do autobusu na danym przystanku. Chcąc opuścić pojazd skorzystać można 
z przycisku lub informując kierowcę o takim zamiarze. Planując wsiąść do pojazdu naj-
lepiej podnieść rękę. Podobne rozwiązania funkcjonują w innych miastach, zapewnia-
jąc przede wszystkim oszczędność czasu. Ponadto MZK wprowadza korekty kursów, 
a niektóre zawiesza. Więcej informacji na stronie www.mzk.leszno.pl
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Dyspozytornia pogotowia już poza Lesznem
LESZNO > Dzwoniąc po karetkę należy wiedzieć, że od połowy marca telefon odbie-
rany jest już nie w Lesznie, lecz w Koninie. Fakt ten związany jest z reorganizacją Pań-
stwowego Ratownictwa Medycznego. Docelowo w Wielkopolsce działać będzie tyl-
ko jedna dyspozytornia przyjmująca zgłoszenia. Stan ten jeszcze nie został osiągnięty 
i z tego powodu zlikwidowaną niedawno dyspozytornię leszczyńską na razie obsłu-
giwał będzie Konin w ramach Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego. 
Numery telefonów pozostają niezmienione, podobnie jest z karetkami, które stacjonu-
ją tam, gdzie do tej pory. Teoretycznie zmiana ośrodka przyjmującego zgłoszenia nie 
powinna być odczuwalna, ale w praktyce może okazać się inaczej. Tak jest chociażby 
w przypadku konieczności tłumaczenia topografii miasta dyspozytorowi, który nie zna 
Leszna i regionu. Nie trzeba chyba przypominać, że w przypadku pogotowia każda 
minuta może decydować o ludzkim zdrowiu lub życiu.

Przejścia będą doświetlone
GMINA KRZYWIŃ > Na ulicach Śremskiej i Kościańskiej w Jerce oraz przy skrzyżo-
waniu Rynku z ulicą Kościańską i na ulicy Kościańskiej w Krzywiniu doświetlone 
zostaną przejścia dla pieszych. Poza tym powstanie dokumentacja projektowa 
na oświetlenie dwóch kolejnych zebr na terenie gminy Krzywiń. Wszystko to po 
uwagach mieszkańców, którzy wskazali, w których miejscach na drogach woje-
wódzkich powinno zostać poprawione bezpieczeństwo pieszych. Gmina zapo-
wiada, że to dopiero początek działań związanych z montażem dodatkowych 
źródeł światła na najbardziej uczęszczanych drogach w gminie.

Leszno ma partnera z Węgier
LESZNO > Położone nad Dunajem miasto Dunaújváros na Węgrzech zostało mia-
stem partnerskim Leszna. Umowa w tej sprawie została podpisana pod koniec mie-
siąca, chociaż Węgrzy z Lesznem współpracowali już wcześniej. Najpierw oba miasta 
połączyło partnerstwo uczelnianie pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową 
a Uniwersytetem w Dunaújváros. Umowa świadcząca o podjęciu współpracy zosta-
ła przygotowana w dwóch językach, a podpisano ją 23 marca, czyli w Dniu Przyjaźni 
Polsko-Węgierskiej. Należy ufać, że kontakty będą się rozwijać, co zresztą już dzieje się 
na niwie sportowej i biznesowej. Miasto Dunaújváros ma ponad 48.000 mieszkańców 
(Leszno około 64.000) i powierzchnię prawie 53 kilometrów kwadratowych (Leszno 
prawie 32 kilometry kwadratowe). Miasto partnerskie Leszna jest więc nieco rozleglej-
sze, ale to Leszno ma większą gęstość zaludnienia.

Remont linii pod planowany CPK?
REGION > Tak zwana dziewiąta szprycha (w zamyśle ma obsługiwać województwa 
wielkopolskie, lubuskie i zachodniopomorskie), w której skład wchodzi linia kolejo-
wa z Zielonej Góry przez Głogów i Leszno do Kalisza, miałaby być jedną z tych, która 
umożliwi dojazd do planowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego w podwar-
szawskim Baranowie. Zgodnie z założeniami kolej ma zapewnić połączenie z CPK 
w czasie około dwóch godzin. Aby linia przechodząca przez Leszno spełniała swoje 
zadanie, musiałaby przejść modernizację. Program, który zapowiada tak zwaną ko-
lejową rewolucję, do konsultacji społecznych ma trafić w maju. Łącznie w jego ra-
mach przewiduje się budowę 1600 kilometrów nowych linii kolejowych.
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Tam na razie jest ściernisko…
LESZNO > ...ale będzie "nowe Zaborowo". W Lesznie robi się ciasno, gdyż jego 
granice się nie poszerzają, ale wciąż jest potencjał w niezabudowanych gruntach. 
Mowa między innymi o terenach pomiędzy ulicami Dożynkową i Henrykow-
ską o powierzchni 76 hektarów. Zgodnie z planem miałyby tam powstać domy 
jedno- i wielorodzinne, dopuszczony miałby być rozwój usług, a poza tym prze-
widywane jest powstanie terenów zielonych. Kolejny teren, który miałby zostać 
zabudowany, znajduje się w pobliżu ulicy Antonińskiej, na południe od dzielni-
cy Gronowo. To 39 hektarów gruntów pod budownictwo jedno- i wielorodzin-
ne czy działalność usługową. Poza tym miałaby powstać dodatkowa droga, która 
połączy Gronowo z pozostałą częścią miasta poprzez jeden ze ślepych obecnie 
zjazdów z Ronda Antoniny. Kolejne zmiany miałyby objąć teren w centrum mia-
sta pomiędzy ulicami Prochownia i Dąbrowskiego a Aleją 21 Października, który 
obecnie jest zaniedbany.
Przypomnijmy, że to nie wszystko, gdyż trwają rozmowy z Krajowym Ośrodkiem 
Wsparcia Rolnictwa w sprawie przejęcia około 60 hektarów gruntu na Antoni-
nach, gdzie miałaby powstać między innymi hala oraz basen. Dotychczasowe 
rozmowy wskazują, że również ta kwestia może zostać załatwiona pozytywnie.

© AUTORZY OPENSTREETMAP

Mieszkańcy Włoszakowic z tytułem
Siewcy Roku 2018

WŁOSZAKOWICE/POZNAŃ > Katarzyna i Paweł Walkowiakowie, właściciele Zakła-
du Produkcji Pieczarek, podczas finałowej gali konkursu Wielkopolski Rolnik Roku 
odebrali statuetkę Siewcy Roku 2018. Jest to konkurs, podczas którego nagradza 
się najlepszych producentów żywności z całej Wielkopolski. Kandydaturę państwa 
Walkowiaków zarekomendował starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak. Włosza-
kowiczanie byli jednymi z dziewięciu zwycięzców. Poza statuetką przyznano im na-
grodę w wysokości 10.000 złotych. Przypomnijmy, że Zakład Produkcji Pieczarek jest 
pierwszym od pięciu lat gospodarstwem z powiatu leszczyńskiego, które otrzymało 
nominację, a także jednym z pierwszych, któremu przyznano nagrodę.

REKLAMA

Powstaje klub seniora
PONIEC > W mieście miało miejsce pierwsze spotkanie organizacyjne członków 
i sympatyków klubu seniora. Jest on na razie w fazie organizacji, a tworzony jest 
w ramach projektu "Nie jesteśmy sami - kompleksowy program wsparcia osób 
niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Poniec". W założeniu klub ma 
umożliwić realizację pasji, krzewienie zainteresowań oraz integrację środowiska 
seniorów oraz osób niepełnosprawnych. Zaprezentowano także harmonogram 
zajęć, które realizowane będą w kwietniu. Zapisy na kwietniowe zajęcia organizo-
wane w ramach klubu seniora w Poniecu prowadzone są przez kierownika klubu 
w biurze nr 4 Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu.

Profilują pobocza
ŚWIĘCIECHOWA > Ekipa Zarządu Dróg Powiatowych przeprowadziła profilowa-
nie pobocza na drodze powiatowej prowadzącej przez Święciechowę. Profilo-
wanie przeprowadzono na ulicy Leszczyńskiej od granicy z miastem Lesznem 
do skrzyżowania z ulicami Strzelecką i Wolności. Prace objęły zebranie nadmiaru 
ziemi i trawy, oczyszczenie krawężników oraz usunięcie piasku z jezdni i ścieżki 
rowerowej. Na tak przygotowanym i oczyszczonym terenie posiana została no-
wa trawa.

Strzelnica ma patrona
LESZNO > Gruntownie zmodernizowany obiekt położony niedaleko placu Koś-
ciuszki ma swojego patrona. Został nim zmarły w 2011 roku Edmund Stacho-
wiak. Był on trenerem leszczyńskiej Lesny i pasjonatem strzelectwa, a spod jego 
skrzydeł wyszli utytułowani zawodnicy. Decyzja w sprawie nadania strzelnicy pa-
trona została podjęta podczas lutowej sesji Rady Miejskiej Leszna.
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Nowe zakłady w strefie I.D.E.A.
LESZNO > Leszczyńska firma Real buduje zakład dla firmy Sistech. Jest to przed-
siębiorstwo specjalizujące się w produkcji form wtryskowych oraz wykrojników. 
Nowy obiekt o powierzchni 2000 metrów kwadratowych budowany jest w miej-
scu, gdzie zbiegają się ulice Geodetów i Budowlanych, a sama firma na razie pro-
wadzi działalność w Inkubatorze Przedsiębiorczości. Przedsiębiorstwo specjalizu-
je się w projektach przede wszystkim dla branży motoryzacyjnej, a realizowana 
inwestycja miałaby zostać połączona z utworzeniem centrum badawczo-rozwo-
jowego, na które otrzymała środki z funduszy europejskich.
Ponadto na przeszło trzyhektarowej działce w tej samej strefie swoją siedzibę 
będzie miała firma Unitec Polska, która zajmuje się produkcją stolarki okiennej 
i drzwiowej z aluminium. Jeszcze w kwietniu miałaby rozpocząć się budowa za-
kładu, który - zgodnie z planem - zatrudni 250 osób. Przedsiębiorstwo będzie 
miało w I.D.E.I. halę produkcyjną z zapleczem administracyjnym i socjalnym.

MBP z unikatowymi publikacjami
LESZNO > W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lesznie można już przeglądać 
zbiory platformy Academica. Oznacza to, że bez wyjeżdżania z miasta można 
skorzystać z prawie 2.800.000 publikacji, które w wielu przypadkach są wyjąt-
kowo przydatne, ale chronione prawem autorskim. Z tego powodu dotarcie do 
nich nie jest zadaniem łatwym. Uruchomienie specjalnego stanowiska w lesz-
czyńskiej bibliotece oznacza, że właśnie tutaj można przeglądać w postaci cy-
frowej zbiory, których nie da się obejrzeć w internecie na swoim komputerze 
właśnie ze względu na ochronę. Warto dodać, że jeżeli mimo bogatych zbiorów 
któras z publikacji jest niedostępna, dzięki współpracy z Biblioteką Narodową 
w ciągu kilku dni zostanie zeskanowana i dodana do bazy. Ze stanowiska z do-
stępem do Academici można korzystać w godzinach otwarcia biblioteki.

REKLAMA

Ciekawa inicjatywa dla seniorów
LESZNO > Każdy piątek między godzinami 17 a 20 to w Bibliotece Ratuszowej 
czas dla seniorów. Wszystko w ramach cyklu "Piątki w Ratuszowej" zainicjowane-
go przez Leszczyńską Radę Seniorów. W piątki, właśnie w godzinach późno popo-
łudniowych, będzie można spotkać się z kulturą, korzystając z promocyjnych cen.

Miejski Rzecznik Konsumentów
zmienił siedzibę

LESZNO > Od 11 marca biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów znajduje się 
przy ulicy Poniatowskiego 11. Adam Pietrzykowski przyjmuje w pokoju numer 
15. Dane kontaktowe i godziny przyjęć nie zmieniają się. Przypomnijmy: telefon 
603 339 080, e-mail: rzecznik.konsumentow@leszno.pl. Czynne: w poniedział-
ki od godzinach od 12:00 do 17:00 oraz od wtorku do czwartku w godzinach od 
10:00 do 14:00. Porady telefoniczne udzielane są w poniedziałki od godziny 11:00 
do 17:00 oraz od wtorku do czwartku w godzinach od 9:00 do 14:30.

Przeprowadzono pomiary ruchu
LESZNO > W związku z niedawnym oddaniem do użytku drogi ekspresowej S5 
w mieście przeprowadzono pomiary natężenia ruchu aut, pieszych i rowerzy-
stów. Jest to związane z faktem, że wiele samochodów przeniosło się na obwod-
nicę i już do miasta nie wjeżdżają. Dla mieszkańców jest to dobra informacja, 
a pomiary ruchu mają przyczynić się do wprowadzenia korekt w działaniu syg-
nalizacji świetlnej. Na pierwszy ogień poszło skrzyżowanie ulicy Niepodległości 
i Alei Konstytucji 3 Maja, gdzie od strony tej pierwszej ulicy wydłużono zielone 
światło dla kierowców jadących w ulicę Kąkolewską i w prawo, w Aleję Konstytu-
cji 3 Maja. Pomiary ruchu na skrzyżowaniach przeprowadzono na całej długości 
dawnej drogi krajowej numer 5 biegnącej w granicach miasta. Wyniki analiz bę-
dą dostępne w połowie kwietnia.

OPRACOWANIE: ŁUKASZ DOMAGAŁA

Kolejne wielkie dofinansowanie dla miasta
LESZNO > Projekt rozbudowy systemu odprowadzania wód opadowych i roztopo-
wych w Lesznie znalazł się na 5. pozycji w ramach konkursu ogłoszonego przez Na-
rodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przypomnijmy, że jest 
to sprawa, z która miasto boryka się od dłuższego czasu, a pozyskanie dofinansowa-
nia w wysokości 21.000.000 złotych na realizację projektu kosztującego 30.300.000 
złotych pozwoli uporać się z kłopotami, zwłaszcza podczas nawalnych deszczów. 
Pieniądze umożliwią budowę kolektora wschodniego kanalizacji deszczowej razem 
ze zbiornikami retencyjno-infiltracyjnymi, rozbudowę kolektora pomiędzy Rondem 
Antoniny a torami kolejowych niedaleko ulic Kasztelańskiej i Rycerskiej, a ponadto 
budowę zbiornika retencyjnego przy ulicy Unii Europejskiej w Lesznie.
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Priorytetem zadowolenie klienta
To solidna firma, której znakomitą część klientów stanowią stali klienci. Kto raz odwiedzi Hurtownię METALZBYCH i pozna się na 
jakości specjalistycznego doradztwa i renomowanych produktów, ten w przyszłości chętnie tutaj wraca.
Hurtownia METALZBYCH 
Zbigniew Paszkowiak ofe-
ruje artykuły metalowe 
i przemysłowe. W dwóch 

punktach sprzedaży – 
w Lesznie i Rydzynie – 
można zaopatrzyć się 
dosłownie we wszystko, 
co potrzebne w tej bran-
ży: od śrubek, gwoździ 
i nakrętek, przez wiertła, 
pianki montażowe i ru-
ry z pcv, po narzędzia 
i elektronarzędzia.
- W sumie w bazie ma-
my ponad 10.000 pozy-
cji magazynowych – in-
formuje z dumą jeden ze 
sprzedawców. - Naszym 
klientom oferujemy tylko 
sprawdzone produkty re-
nomowanych producen-
tów. Na półkach można 
znaleźć sporo produktów 

znanych marek, takich jak 
Stanley, Milwaukee, Wkręt-
-Met, Topex, Soudal czy 
Klingspor. Cechuje nas wy-

soka jakość i bardzo kon-
kurencyjna cena. W efekcie 
ani na nas, ani na na-
szych klientach nie robią 

wrażenia promocje w du-
żych, znanych marketach 
budowlanych.
Hurtownia ME TALZ-
BYCH to firma z ponad 
20-letnim doświadcze-
niem, jedna z większych 
w regionie. Misja od po-
czątku pozostaje nie-
zmieniona – zadbać 
o  najw yższą jakość 
świadczonych usług i za-
dowolenie klienta.
- Bogata wiedza i  do-
świadczenie, jakie po-
s i a d a my,  u m oż l i w i a 
nam wypełnianie tej mi-
sji i kompleksowe zaspo-

kajanie potrzeb naszych 
klientów, zarówno hurto-
wych, jak i detalicznych 
- podkreśla Zbigniew 

Paszkowiak, właściciel 
firmy. - Naszym wielkim 
plusem, który doceniają 
klienci, jest z jednej stro-
ny bardzo szeroki wybór 
produktów, a z drugiej 
fachowe doradztwo i in-
dywidualne podejście do 
każdego klienta. Stawia-
my na jakość, a nie ilość. 
Dla nas każdy klient jest 
ważny i dlatego z uwagą 
przyglądamy się jego po-
trzebom zakupowym. Nie 
bez powodu większość 
osób, które nas odwiedzą 
i zrobią zakupy, z czasem 
dołącza do grupy stałych 

klientów. A ci dodatkowo 
mogą liczyć na duże upu-
sty cenowe.
METALZBYCH tworzy 

sprawdzo-
ny, kompe-
tentny ze -
spół ludzi. 
Robią swo-
je i robią to 
dobrze. War-
to im zaufać. 
Reklama-
cje to tutaj 
naprawdę 
rzadkość.
- W praktyce 
wszystko, co 
sprzedajemy, 
sprawdza się 
w użyciu. Na 
palcach jed-
nej ręki mo-
glibyśmy 

policz yć inter wencje 
klientów. To powód, dla 
którego niektórzy do-
jeżdżają dziesiątki ki-

lometrów po to,  aby 
zaopatrzyć się u  nas – 
u sprawdzonych, zaufa-
nych doradców. Bardzo 
im za to dziękujemy i od-
wdzięczamy się w najlep-
szy znany nam sposób – 
uczciwie im doradzając.
Hurtownia METALZ-
BYCH to idealny przy-
kład tego, że z wielkimi 
marketami można sku-
tecznie konkurować.
- Przyjdź, a przekonasz 
się, że u nas znajdziesz 
wszystko z branży meta-
lowo-przemysłowej, co 
potrzebne do codziennej 
pracy – kończy Zbigniew 
Paszkowiak.

(1
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REKLAMA

Uwaga! Te przekręty dotarły już do Leszna
Przestępcy wyłudzają pieniądze przez 
internet i jeśli tylko masz konto na naj-
bardziej znanym portalu społecznościo-
wym, możesz czuć się zagrożony. Co ma 
portal do straty pieniędzy? Wyjaśniamy.

Sposób pozyskiwania środków dla prze-
stępców nie jest prosty, ale jeżeli się uda, 
są oni w stanie uzyskać nawet kilka ty-
sięcy złotych. Zaczyna się od włamania 
na wybrany profil użytkownika i wów-
czas złoczyńca nawiązuje kontakt ze 
znajomymi ofiary.
- W ten sposób, udając kolegę lub koleżan-
kę ofiary, tłumaczą, że zapomnieli portfe-
la lub karty, a właśnie muszą zapłacić za 

zakupy. Jedyną opcją jest przesłanie pienię-
dzy tak zwanym BLIK-iem - mówi Monika 
Żymełka, oficer prasowa KMP w Lesznie.
Tyle że bardzo często przestępcy udają, 
że numer ten nie zadziałał i proszą ofia-
rę raz jeszcze o przesłanie kodu. Potrafią 
być nawet tak bezczelni, że tłumaczą tej 
osobie, w jaki sposób taki numer pozy-
skać z systemu bankowego.
BLIK jest polskim systemem płatności mo-
bilnych, który umożliwia dokonywanie 
płatności w sklepach tradycyjnych oraz in-
ternetowych, a także wypłacanie i wpłaca-
nie gotówki w bankomatach oraz wyko-
nywanie szybkich przelewów pomiędzy 
bankami z kodem. I wtedy właśnie ofiara, 

która chce pomóc znajomemu, wysy-
ła taki wygenerowany numer BLIK. Tym-
czasem przestępca czeka na pozyska-
nie takiego numeru już przy bankomacie 
z zamiarem wypłaty gotówki. Operacja 
wykonywana kodem jest anonimowy, po-
nieważ znany jest tylko numer wypłaty, 
a nie inne, szczegółowe dane.
Jak zawsze pomysłowość środowiska 
przestępczego nie zna granic. Bywa, że 
oszuści pieniądze pozyskują również 
w inny, także elektroniczny sposób. Na 
przykład wysyłają SMS z prośba o wpła-
cenie drobnej kwoty pieniędzy na po-
czet ogłoszeń wystawionych przez oso-
by pokrzywdzone na znanym portalu 

samochodowym. Jest też informacja, 
że w razie nieprzelania tych pieniędzy 
ogłoszenia zostaną zablokowane. Nie 
trzeba dodawać, że tym, którzy ogłosze-
nia wystawiają, nie zależy, aby oferty zo-
stały zawieszone, co przecież może prze-
łożyć się na straty. Tyle że po kliknięciu 
w link do płatności dochodzi do prze-
niesienia na spreparowaną stronę, z cze-
go użytkownicy nie zdają sobie sprawy. 
Wpisują swoje kody dostępu, co prowa-
dzi wprost do kradzieży środków. Cza-
sami wyświetlają się też komunikaty in-
formujące o tym, że wystąpił błąd i że 
operację trzeba powtórzyć. Warto uwa-
żać zatem na internetowe operacje.

Przez dawne nieporozumienia
Pijany mieszkaniec Leszna uszkodził 
samochód zaparkowany w centrum 
miasta. Kilkoma ruchami uczynił stra-
ty w wysokości 2500 złotych.

Na początku marca policja przyjęła zgło-
szenie o uszkodzonej skodzie. Nie by-
ła to jednak typowa szkoda parkingo-
wa, lecz celowe działanie. Wniosek taki 

można było wysnuć przypatrując się za-
kresowi zniszczeń. Ktoś zarysował po-
włokę lakierniczą pokrywy silnika oraz 
błotnika, wyżył się na obudowie luster-
ka i jeszcze na dokładkę uszkodził wy-
cieraczkę przedniej szyby. Na miejsce 
zdarzenia pojechali policjanci z II Rewiru 
Dzielnicowych w Lesznie.
- Ustaliwszy, że sprawcą przestępstwa jest 

37-letni leszczynianin, wybrali się do jego 
miejsca zamieszkania. Mężczyzna był zu-
pełnie pijany, w wydychanym powietrzu 
miał przeszło 2 promile alkoholu - mówi 
Monika Żymełka, oficer prasowa KMP 
w Lesznie.
Wandal z domu trafił na dołek, a po 
wytrzeźwieniu usłyszał zarzut uszko-
dzenia mienia, do czego się przyznał. 

37-latek nie ukrywał, że nie pała sym-
patią do właściciela samochodu, 
gdyż… kilka lat temu pomiędzy nim 
a pokrzywdzonym doszło do jakichś 
nieporozumień. Czy warte były one 
ryzyka pięcioletniej odsiadki? To już 
37-letni leszczynianin będzie musiał 
sam rozważyć. Tak czy inaczej wszystko 
pozostaje w rękach sądu.

Dwaj policjanci z "Kryształowymi Gwiazdami"
Sześciesięciu jeden funkcjonariuszy 
z Wielkopolski, w tym dwóch z Leszna 
uhonorowanych zostało policyjnym wy-
różnieniem - "Kryształową Gwiazdą". Na-
si mundurowi otrzymali ją za to, że pod-
czas interwencji domowej uratowali 
życie nieprzytomnemu mężczyźnie.

Gala, podczas której wręczono wyróżnie-
nia, odbyła się na początku marca w Pałacu 
Działyńskich w Poznaniu. Odznaczenia za 
szczególną odwagę i determinację w nie-
sieniu pomocy wręczali komendant woje-
wódzki policji w Poznaniu inspektor Piotr 

Mąka oraz przewodniczący zarządu woje-
wódzkiego NSZZ Policjantów województwa 
wielkopolskiego podinspektor Andrzej Szary. 
Poza "Kryształowymi Gwiazdami" funkcjona-
riusze odebrali listy gratulacyjne od wojewo-
dy wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna.
Spośród 61 policjantów, którym przyznano 
wyróżnienie, ośmiu otrzymało "Kryształową 
Gwiazdę ze wstęgą". Jest ona przeznaczona 
dla tych mundurowych, którzy po raz kolej-
ny wykazali się determinacją w działaniu ra-
tującym życie.
Wśród wyróżnionych policjantów znala-
zło się dwóch funkcjonariuszy z komendy 

leszczyńskiej - sierżanci sztabowi Sebastian 
Stempin i Jarosław Wróblewski. Pod ko-
niec czerwca ubiegłego roku zostali wy-
słani przez dyżurnego na interwencję do-
mową, gdzie miał przewrócić się starszy 
mężczyzna. Nie dawał on żadnych oznak 
życia i wówczas policjanci przystąpili do 

działania. Leżącemu na podłodze mężczyź-
nie najpierw udrożnili drogi oddechowe za-
pchane skrzepami krwi, a później rozpoczęli 
resuscytację krążeniową, co - po dwóch mi-
nutach - doprowadziło do odzyskania przy-
tomności. Później poszkodowanego przeję-
ło pogotowie.

Policjanci odznaczeni "Kryształowymi Gwiazdami".
TEKSTY: ŁUKASZ DOMAGAŁA
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Koniecznie poznaj naszą szkołę!
Czy wiesz, że można uczyć się lepiej, skuteczniej, mądrzej? Czy wiesz, że to wszystko jest na wyciągnięcie ręki? Sprawdź, tak właśnie 
działa Akademia Odkrywców Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lesznie. Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj!

- Skąd pomysł na założenie szkoły pod-
stawowej? Czy wynikało to z potrzeby, 
z braku odpowiedniej oferty w szkołach 
publicznych?

- Zabawna, ale prawdziwa historia… Kie-
dy kończyłam studia magisterskie dosta-
łam ulotkę z hasłem: „CZYTAJ 250 STRON 
ZE ZROZUMIENIEM W GODZINĘ”, poszłam 
sama na taki kurs z niedowierzaniem, 

córeczka i otworzyliśmy również Klub Ma-
lucha. Dziewczynki pięknie się rozwijają, 
z przyjemnością i łatwością chłoną wiedzę, 
pierwsza córka w wieku 5 lat sama prze-
czyta Anię z Zielonego Wzgórza w bar-
dzo krótkim czasie i nadal uwielbia czy-
tać, druga córeczka idzie śladami starszej. 
Często słyszę od Rodziców, którzy wdro-
żyli nasze wskazówki choć częściowo, jak 
z radością opowiadają o rozwoju swoich 
ukochanych skarbów. To jest najpiękniej-
sza motywacja dla nas i naszego Zespołu 
Akademii Odkrywców, kiedy widzimy takie 
efekty naszej pracy. DZIŚ jest JEDNO MIEJ-
SCE - WIELE MOŻLIWOŚCI właśnie w Aka-
demii Odkrywców przy ulicy Iglastej 4. 
 
- Kiedy szkoła została uruchomiona?

- Pierwsza I klasa rozpoczęła edukację 
we wrześniu 2015 roku.

- Co odróżnia Państwa szkołę od innych?
 
- Trudno to opisać w dużym skrócie, za-
praszam na Drzwi Otwarte lub po prostu 
na zajęcia w ciągu roku szkolnego Dzieci 
wraz Rodzicami, by każdy osobiście mógł 
doświadczyć tego faktu. Udział w na-
szych zajęciach pozwala doświadczyć jak 

- Stawiamy na wypracowanie we-
wnętrznej motywacji Dzieci i utrwala-
nie w nich zdrowego poczucia włas-
nej wartości z szacunkiem dla siebie 
i  innych. Absolutnie ważna jest Ka-
dra ucząca z  pasją i  wykorzystują-
ca kreatywne metody nauczania i ro-
zumiejąca indywidualne potrzeby 
każdego (w zakresie wzorców myślenia). 
 
- Czego mogą oczekiwać dzieci i ich 
rodzice?

- Mogą oczekiwać wiele, ważne by ocze-
kiwania Rodziców i Dzieci zbiegły się z na-
szymi. Akademia Odkrywców zaprasza 
od godziny 7 do godziny 17, w tym czasie 
dzieci skorzystają z kreatywnej nauki, zaba-
wy, eksperymentów, wymienią się własny-
mi doświadczeniami, zrobią ciekawy pro-
jekt. Zjedzą również smaczne śniadanie, 
drugie śniadanie, zdrowy obiad i podwie-
czorek- wszystko z własnej, zdrowej, pysz-
nej kuchni. Oczywiście, jeśli będą zadania 
dla chętnych spokojnie zrobią je w szkol-
nym klubie i do domu wracają, by pobyć 
w towarzystwie ukochanych Rodziców. 
 
- Jak wygląda program realizowany 
w szkole? Czy jest wzbogacony wzglę-
dem rozwiązań standardowych?

- Wyrastając z Akademii Nauki i nowa-
torskich metod nauczania uwzględ-
niamy rozpoznane wraz z Rodzicami 
indywidualne wzorce myślenia każde-
go Dziecka, co pozwala nam na dotar-
cie z naszą ofertą edukacyjną do każ-
dego Dziecka skutecznie i w naturalny 
dla niego sposób. Wiedza o indywidual-
nych predyspozycjach pozwala naszym 
podopiecznym rozwinąć skrzydła i od-
kryć naturalnie wrodzoną pasję do na-
uki. Ponadto nasz program jest znacznie 
wzbogacony wobec oferty standardo-
wej szkoły publicznej. Od pierwszej kla-
sy dzieci mają między innymi 7 godzin 
języka angielskiego tylko w języku an-
gielskim, zajęcia z Mądrego Dziecka, 
Mistrzów Matematyki, szachy, psycho-
logię, każde Dziecko pisze piórem i pra-
cuje na własnym komputerze, są zajęcia 

taneczne, karate, pływanie. Organizu-
jemy wiele dodatkowych aktywności 
w zależności od pory roku. Muzyka kla-
syczna towarzyszy Dzieciom cały dzień. 
 
- Czy to oznacza, że dziecko, które 
zaczynało od maluszka, może być z  
Wami, przechodząc przez koleje 
szczeble edukacji?

- Dokładnie tak to wygląda. JED-
NO MIEJSCE, WIELE MOŻLIWOŚCI. 
 
- Kto może zostać uczniem Państwa szkoły?

- Każde Dziecko, którego wychowanie 
i potrzeby Dziecka oraz oczekiwania 
Rodziców są spójne z naszymi. Jeste-
śmy otwarci na każdą osobę, która sza-

sprawdziłam , zobaczyłam i było mi  przy-
kro, ze tak późno trafiłam na takie szkole-
nie. Już wtedy obiecałam sobie, ze jak bę-
dę miała swoje dzieci to zrobię wszystko 
aby w ten sposób od urodzenia uczyły się 
czytać. Tak właśnie się stało: od 2000 ro-
ku prowadziłam Kursy Efektywnej Nauki 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W 2009 
przyszła na świat nasza wyczekiwana, uko-
chana pierwsza córeczka i wprowadzili-
śmy z Mężem w Jej życie cały plan edukacji 
oczywiście poprzez zabawę. Najpierw glo-
balne czytanie, które sprzyja tworzeniu re-
prezentacji słów w mózgu dziecka, czyta-
nie z wtulonym w nas maluszkiem - więź 
emocjonalna z rodzicami oraz ekspery-
menty i języki niemiecki, angielski - wszyst-
ko poprzez zabawę. Szybko nadszedł czas 
kiedy była spragniona towarzystwa in-
nych dzieci, idealnym rozwiązaniem by-
ły kursy dla takich maluszków w naszej 
Akademii Nauki. Wszystko fantastycznie 
się układało, a córka bawiąc się chłonęła 
wszystko, co miała podane. Jednakże mi-
mo faktu, że córeczkę woziliśmy do swo-
jej Akademii i teoretycznie w czasie kiedy 
Ona jako 2 latka miała jednego dnia język 
angielski, innego dnia Małego Odkrywcę 
i jeszcze kolejnego kilka minut zajęć mu-
zyczno-rytmicznych, mogliśmy coś zrobić 
w firmie to i tak FAKT DOWOŻENIA dzie-
cka na zróżnicowane zajęcia co 2 dzień po 
południu powodował nasze i Jej zmęcze-
nie. Wówczas z potrzeby serca zrodził się 
pomysł założenia przedszkola, a po przed-
szkolu inni Rodzice myślący o kreatywnym 
rozwoju swoich dzieci namówili nas na 
stworzenie wyjątkowej szkoły. W między-
czasie urodziła nam się druga upragniona 

Podczas pasowania na ucznia.

Akcja "Pączek dla Afryki".

Szkolna dyskoteka.

w bezpiecznej, atrakcyjnej i pełnej radości 
atmosferze można zdobywać wiedzę.

- Ile dzieci chodzi do szkoły w Akade-
mii Odkrywców?

- Obecnie 30. Co roku przyjmujemy jed-
ną pierwszą klasę, rośniemy. Mamy już 
I,II,III i IV klasę fantastycznych Dzieci. Za 
4 lata będzie już 8 roczników. Piękne jest 
to, że najwięcej osób trafia do nas z po-
leceń Rodziców doceniających to, co ro-
bimy dla Ich Dzieci.

- Na co Państwo stawiacie? W jaki spo-
sób realizowane jest kształcenie? Czy 
w sposób odmienny niż w publicz-
nych placówkach?

nuje drugiego człowieka i angażuje się 
w tworzenie wspólnoty naszej placówki. 
 
- Jakie to są koszty?

- Gdyby wszystko co oferujemy poli-
czyć osobno to koszty czesnego byłyby 
znacznie wyższe, ale w pakiecie wycho-
dzi to rozsądnie dla Klienta. Mercedes 
zawsze miał, ma i będzie miał swoją 
cenę a taką jakość właśnie oferujemy. 
 
- Gdzie można się zapisać, gdzie moż-
na uzyskać więcej informacji.

- Serdecznie zapraszamy do Akademii 
Odkrywców Dwujęzycznej Niepublicz-
nej Szkoły Podstawowej w Lesznie przy 
ul. Iglastej 4. Z  przyjemnością udzielę 
osobiście wszelkich informacji.

ul. Iglasta 4 | Leszno | tel. 607-59-55-99 / 65 520-88-99
www.akademiaodkrywcow.leszno.pl
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Akcja informacyjna wymierzona
w szczury przynosi efekty

Kilka miesięcy temu Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa rozpoczęła akcję uświadamiającą mieszkańców, aby nie rozrzucali na 
osiedlach jedzenia. Zamiast ptaków na taką niechcianą żywność polują szczury, które ochoczo zaczęły kręcić się wokół bloków.

Zimy już nie są tak srogie jak daw-
niej, toteż przy względnie wyso-
kich temperaturach nie ma potrze-

by dokarmiania zwierząt. Niestety, wiele 
osób ciągle nie rozumie, że podrzucając 
różne smakołyki, sami narażają się niepo-
trzebnie na wzrost liczby nieproszonych 
gości. Na co dzień szczurów na osied-
lach nie widać. Uaktywniają się przede 
wszystkim w nocy, wychodząc z kanali-
zacji w poszukiwaniu jedzenia.
Największa leszczyńska spółdzielnia 

mieszkaniowa w związku z nasileniem 
się szczurzego problemu postanowiła 
przeprowadzić akcję informacyjną. Po-
lega ona między innymi na wywieszaniu 
na tablicach ogłoszeniowych informacji  
przestrzegających przed bezmyślnym roz-
rzucaniem żywności. Jedzenie do dziś lą-
duje na trawnikach w pobliżu śmietników 
albo tuż koło bloków. Szczury tylko na to 
czekają.
- Te gryzonie stanowią poważne zagro-

żenie epidemiologiczne, gdyż przenoszą 
ogromną liczbę niebezpiecznych chorób 
zakaźnych oraz są sprawcami licznych 
szkód w mieniu spółdzielni - przestrze-
ga Kazimierz Pazoła, zastępca preze-
sa zarządu do spraw techniczno-eksplo-
atacyjnych w Leszczyńskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej.
Szczury są zwierzętami bardzo inteli-

gentnymi. Potrafią zwinnie omijać pu-
łapki zastawione na nie przez człowie-
ka i wciąż trzeba modyfikować technikę 
walki z nimi. Podziemne korytarze, któ-
re w pobliżu kanalizacji upodobały so-
bie gryzonie, są przez LSM blokowane 

poprzez użycie uszlachet-
nionej, wzmocnionej beto-
nowej mieszanki. Zwykły be-
ton bez dodatków jest przez szczury 
przegryzany.
Spółdzielnia sukcesywnie inwestuje 

też w wymianę rur kanalizacyjnych 
na takie, które są dla tych gryzoni 
nie do pokonania. Tradycyjne roz-
wiązania z rur żeliwnych powodu-
ją, że szczury bez przeszkód wspina-
ją się po porowatych ściankach. Inaczej 
jest w przypadku rur z PCV.
- Jest tak ze względu na gładkie i śliskie 

ścianki rurociągów, które sprawiają gry-
zoniom problemy z poruszaniem się w in-
stalacjach i przyłączach kanalizacyjnych 
z PCV - mówi K. Pazoła.
Większa liczba szczurów to niebezpie-

czeństwo, że gryzonie będą próbowa-
ły wchodzić kanalizacją do mieszkań. 
Szczególnie zagrożone są lokale położo-
ne na niższych kondygnacjach, gdzie do-
datkowo na łączeniach pomiędzy kana-
lizacją a muszlą klozetową zastosowano 
łatwą w montażu rurę harmonijkową.
- W zasobach LSM nie stwierdzono przy-

padku wejścia szczurów przez toaletę do 
mieszkań   - zaznacza K. Pazoła.
Spółdzielnia zauważa, że ograniczenie 

liczby wyrzucanej żywności to mniej nie-
chcianych gryzoni oraz mniejsze ryzyko 
bezpośredniego spotkania ze szczurem 
w miejscu nieoczywistym.
K. Pazoła podkreśla, że kilkumiesięczna 

akcja informacyjna powoli przynosi po-
żądany efekt.
- Widzimy poprawę, bo żywności wyrzucanej 

na trawniki czy rozrzuca-
nej wokół śmietników 
jest mniej niż wcześ-
niej - tłumaczy.

Kłopotem wciąż 
pozostaje sposób 
zagospodarowania 
resztek jedzenia. 
Jeżeli są to chleb 

czy kości, można 
powiesić je w przezroczystej 
reklamówce na śmietniku. Za-

wsze to lepsze rozwiązanie niż roz-
rzucanie żywności gdzie popadnie. Poza 
tym tak przygotowane resztki bardzo czę-
sto zbierane są przez właścicieli zwierząt, 
którzy wykorzystują je jako karmę.

TEKST:
ŁUKASZ DOMAGAŁA
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Żary czy Głogów,
Robczysko czy Dąbcze?

W kilka miesięcy od uruchomienia drogi ekspresowej S5 otrzyma-
liśmy od Czytelnika zapytanie w sprawie oznakowania kierunków 
jazdy na węzłach drogowych.

- Jestem zdziwiony że na węźle Leszno 
Zachód mamy kierunek Żary, które poło-
żone są daleko od Leszna, a nie ma dro-
gowskazu na bliższy i jeszcze większy 
Głogów. Podobnie jest na węźle Leszno 
Południe, gdzie kierowcy mają kierować 
się na Robczysko, a nie na Dąbcze. Prze-
praszam mieszkańców Robczyska, ale 
jednak Dąbcze z lokalnego punktu widze-
nia jest większe i ważniejsze - napisał do 
nas pan Marcin.
Idąc tym tropem, postanowiliśmy spraw-

dzić w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad, dlaczego przyjęto takie, 
a nie inne oznakowanie. Mówi Alina Cie-
ślak, rzeczniczka prasowa poznańskiego 
oddziału GDDKiA:
- Poddaliśmy analizie oznakowanie, ale 

wymiana tablic już teraz byłaby zbyt du-
żym wydatkiem. Mamy w praktyce, że 
w ciągu roku od zrealizowania inwestycji 

zbieramy opinie i uwagi dotyczące ta-
kich spraw jak na przykład oznakowanie, 
a następnie podejmujemy decyzję, co da-
lej, czy zmiany wprowadzić, czy też nie.
Dlaczego przyjęto takie rozwiązanie, a nie 

pomyślano jednak, aby na węźle Leszno 
Zachód wskazać kierunek Głogów?
- Trudno powiedzieć w tym momencie - 

dodaje A. Cieślak. - Mamy już jednak za-
znaczone, aby na węźle Leszno Zachód na 
tablicach umieścić Głogów, gdyż to nie 
pierwszy taki sygnał. Zmiana wiąże się 
jednak z koniecznością wymiany tablic, 
które muszą być zgodnie z rozporządze-
niem. Tego nie można dokleić.
A co z węzłem Leszno Południe i kierun-

kiem Robczysko?
- Odnotujemy i poddamy analizie rów-

nież ten przypadek - zapewnia A. Cieślak.

TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA

REKLAMA
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Dowód osobisty
XXI wieku

Każdy, kto po 4 marca 2019 r. złoży wniosek o dowód osobisty, 
otrzyma e-dowód. Innowacja stanowi próbę dostosowania admini-
stracji do najnowszych potrzeb technologicznych. E-dowód wygląda 
dokładnie tak samo, jak dotychczasowe dowody. Jedyną różnicą jest 
dodanie specjalnego chipu, kodu kreskowego oraz numeru CAN.

Dowód osobisty wydany po 4 mar-
ca 2019 roku będzie zawierał 
w sobie chip. Ponadto na pierw-

szej stronie zostanie umieszczony numer 
CAN, natomiast na drugiej kod kreskowy. 
Jeśli jednak obecny dowód osobisty jest 
ważny, nie trzeba go obowiązkowo wy-
mieniać. Można to zrobić dobrowolnie, 
nie ponosząc przy tym żadnych kosztów. 
Oczywiście dowód, który stracił ważność, 
należy obligatoryjnie wymienić. 
Obowiązkowe dowody osobiste zostały 

wprowadzone w Polsce przez okupantów 
w trakcie II wojny światowej. W okresie 
II Rzeczypospolitej można go było otrzy-
mać, ale był wydawany wyłącznie na ży-
czenie. Bezwzględny przymus posiadania 
dowodów osobistych został potwierdzo-
ny dekretem z 22 października 1951 roku. 
Po 1989 roku nie zniesiono powyższego 
obowiązku. Zgodnie z obowiązującym 
prawem uchylanie się od posiadania do-
wodu jest wykroczeniem i może podlegać 
karze ograniczenia wolności (do jednego 
miesiąca) bądź grzywnie.
Nowy dowód osobisty ma przede 

wszystkim służyć do sprawnego kontaktu 
elektronicznego z administracją publicz-
ną. Znacznie ułatwi logowanie do takich 
portali internetowych, jak na przykład 
ePUAP oraz umożliwi elektroniczne pod-
pisywanie dokumentów, jak i usług onli-
ne administracji publicznej. Co ciekawe, 
e-dowód pozwala także korzystać z auto-
matycznych bramek granicznych na lot-
niskach, choć należy pamiętać, że takie 
bramki nie występują na każdym lotni-
sku. Teoretycznie ministerstwo podkreśla, 
że wkrótce nowe dowody skutecznie uła-
twią także umawianie wizyt u lekarza.

Ważną informacją jest jednak, że wspo-
mniane ułatwienia są osiągalne tylko wte-
dy, gdy aktywuje się warstwę elektro-
niczną. Jeśli się tego nie zrobi, e-dowód 
będzie spełniał tylko “klasyczne” funkcje 
dowodów osobistych. Aktywacja nie jest 
obecnie obowiązkowa, choć - ze wspo-
mnianych względów - warto to zrobić. 
Proces aktywacyjny jest bardzo prosty. 

Przy odbiorze e-dowodu otrzymuje się in-
dywidualny kod PIN do podpisu osobi-
stego (sześć cyfr) oraz drugi kod PIN do 
profilu osobistego (tym razem cztery cy-
fry). Kody PIN można ustanowić w urzę-
dzie przy odbiorze bądź w innym, dowol-
nym momencie. Każdy otrzyma również 
specjalny kod PUK (taki jak np. w telefo-
nie komórkowym). Należy go użyć tyl-
ko wtedy, gdy zostanie wcześniej błędnie 
wprowadzony kod PIN. Na tym proces 
aktywacji kończy się - z e-dowodu można 
już w pełni korzystać w dowolnej chwili.
Przede wszystkim należy pamiętać 

o tym, że Polska dopiero zaczyna przy-
godę z e-dowodami. Za pomocą nowego 
dowodu osobistego na razie można nie-
wiele, ale z biegiem czasu powinno po-
jawiać się coraz więcej nowych funkcji. 
E-dowód mógłby zostać wykorzystany 
między innymi przy rezerwacji pokoju 
w hotelu lub wypożyczeniu samochodu.

TEKST: KAMIL DUDKA

Przy składaniu wniosku o nowy do-
wód osobisty należy dołączyć zdję-
cie. Fotografia nie może być jednak 
starsza niż 6 miesięcy.
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W przyszłym roku wiele atrakcji dla zwiedzających.
Muzeum nie ma być wyłącznie świątynią sztuki

O współczesnym spojrzeniu na muzeum, zbiorach i planach na przyszłość z nową dyrektor Muzeum Okręgowego w Lesznie,
dr Kamilą Szymańską, rozmawia Łukasz Domagała.

- W Muzeum Okręgowym w Lesznie 
pracuje pani od wielu lat, niedawno 
została pani powołana na dyrektora. 
Czego możemy spodziewać się po tej 
nominacji? Wszak każdy dyrektor za-
rządza po swojemu, ma własny pomysł 
na funkcjonowanie placówki. Osobi-
ście odnoszę wrażenie, że do muzeum 
- czy to na wystawy, czy na wernisaże 
- przychodzą ciągle te same osoby i że 
muzeum jednak nie do końca chyba 
potrafi dotrzeć do wszystkich grup.

- Myślę, że na podstawie wernisażu trud-
no wnioskować o tym, kto przychodzi 
do muzeum. To jest akurat specyficzna 
okazja, bo na wernisaże wysyłamy za-
proszenia do naszych stałych gości oraz 
do osób, które wypada zaprosić i ma-
my nadzieję, że z tych zaproszeń skorzy-
stają. Trzeba zdać sobie jednak sprawę, 
że Leszno nie jest miastem turystycz-
nym i nie mamy takiej publiczności jak 
na przykład Muzeum Początków Pań-
stwa Polskiego w Gnieźnie czy Muzeum 
Pierwszych Piastów na Lednicy, które są 
na Szlaku Piastowskim.

- Gniezno jest miastem wielkościowo 
porównywalnym z Lesznem, ale ro-
zumiem, że Leszno w odniesieniu do 
Gniezna ma inną pozycję wyjściową.

- Nie mamy takich turystów, jakich ma 
Gniezno. Najwierniejsze grono naszych 
odbiorców to młodzież i dzieci szkolne 
oraz słuchacze Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. Trochę brakuje nam środka i nad 
tym będziemy pracować.

- Czy nie bywa jednak tak, że dzieci tro-
chę na siłę ciągnięte są do muzeum?

- Być może w niektórych przypadkach 
rzeczywiście tak jest, ale proszę pamię-
tać, że muzeum z racji swoich zbiorów 
i działalności, którą prowadzi, pełni także 
funkcje edukacyjne. Dzięki posiadanym 
zbiorom: obiektom artystycznym i histo-
rycznym nasze lekcje są zdecydowanie 
bardziej atrakcyjne niż to, co może za-
oferować szkoła. Bo jak szkoła ma zapre-
zentować eksponaty z konkretnej epoki 
skoro ich nie posiada?

- To jednak na plus.

- W szkole można pokazać film albo slaj-
dy z zabytkami, ale kontakt z prawdzi-
wym obiektem i żywą historią możemy 
zapewnić my i z tego korzysta wielu na-
uczycieli. Trudno wypowiadać mi się, czy 
młodzież przyszła, bo musiała, czy jed-
nak była zainteresowana choćby wyj-
ściem ze szkoły. Obserwujemy, że lekcje 
połączone z dużą aktywnością uczest-
ników powodują, że młodzież, która na 
starcie przyszła, bo być może musia-
ła, jednak zaczyna zmieniać swoje po-
dejście. I okazuje się wtedy, że muzeum 
nie jest nudne, że można dowiedzieć się 
w nim wielu ciekawych rzeczy. Zdarzają 
nam się goście, którzy do muzeum przy-
prowadzani byli przez rodziców jesz-
cze jako dzieci, a teraz odwiedzają nas 
już sami. Liczymy, że takich osób będzie 
więcej i między innymi pod ich kątem 
chcielibyśmy rozszerzać naszą ofertę. Te-
mu służy również współpraca muzeum 
z innymi gremiami, na przykład I Liceum 
Ogólnokształcącym w Lesznie. Polega 
ona na tym, że niektóre zajęcia organi-
zujemy wspólnie: na przykład specjalne 
lekcje czy grę miejską i konkursy. Pod-
czas Nocy Muzeów odwiedza nas wie-
lu młodych ludzi, którzy pewnie z włas-
nej woli – bez medialnego nagłośnienia, 
jakie towarzyszy temu wydarzeniu – ra-
czej by nie przyszli. I okazuje się, że te 
osoby, na starcie trochę niechętne, za-
dają pytania i podejmują dyskusje z pra-
cownikami muzeum. Wydaje mi się, że 
jest wciąż jakieś przeświadczenie w spo-
łeczeństwie, że muzeum to instytucja, 
której należy się bać.

- Z czego to wynika?

- Trudno powiedzieć. Może z nimbu, któ-
ry dawniej unosił się nad muzeami.

- Że chodzi się w kapciach.

- Że chodzi się w kapciach, że należy być 
cicho. Oczywiście z dotykaniem ekspo-
natów jest inna sprawa, ale są takie lek-
cje, podczas których jest to dozwolone, 
a nawet wręcz wskazane. Zdaję sobie 
sprawę, że utrwalił się stereotypowy 

obraz muzeum jako miejsca nudnego, 
jako świątyni sztuki. Tak muzea funkcjo-
nowały w dawnych czasach. Dzisiaj jest 
to już niemożliwe, może za wyjątkiem 
takich miejsc jak Luwr czy Ermitaż, czy-
li wielkie muzea dysponujące dziełami 
sztuki najwyższej klasy.

- Tam przyjeżdża się dla konkretnych 
zbiorów, może nawet dla jakiegoś 
eksponatu.

- My, z oczywistych względów, nie mo-
żemy porównywać się ani do Luwru, 
ani do Wersalu, ani do innych wspania-
łych światowych muzeów. To jednak 
nie oznacza, że nie mamy do pokazania 

zbiory malarstwa polskiego o tematyce 
wiejskiej autorstwa wysokiej klasy arty-
stów. Zachwycają także obiekty prezento-
wane na ekspozycji "Dzieje Leszna", szcze-
gólnie unikatowe pamiątki po braciach 
czeskich: argentaria i przepiękne tkaniny. 
Zwracają uwagę portrety Sułkowskich. To 
wszystko robi wrażenie i świadczy o wiel-
kiej przeszłości miasta.

- Wspominała pani, że zagospoda-
rowujecie najmłodszą i najstarszą 
grupę gości, a jest problem z grupą 
środkową. Jest jakiś pomysł, aby za-
gospodarować również tę grupę?

- Moim marzeniem jest wprowadzenie 
równowagi, aby z jednej strony muze-
um było świątynią sztuki, a z drugiej - 
forum, miejscem rozmów i dyskusji na 
różne tematy. Mam na myśli kontakt ze 
sztuka i historią dla każdego, nie tylko 
dla wybranych, na bardzo wysokim po-
ziomie naukowym. Myślimy nad przy-
gotowaniem takiej oferty, która przeło-
ży się na większą liczbę zwiedzających 
przychodzących z własnej, nieprzymu-
szonej woli. Na takie osoby, które przy-
chodzić będą ze świadomością, że tutaj 
dzieje się coś ciekawego i chcą w tym 
uczestniczyć.

- Czy możemy zdradzić, co miałoby to 
być?

- Jest to plan przygotowany w ubiegłym 
roku, w którego opracowywaniu rów-
nież uczestniczyłam. Ma on charakter 
długofalowy i będzie obfitował w wy-
darzenia szczególnie w 2020 roku. Rok 
ten dla miasta, jak i dla nas, będzie bar-
dzo ważny, gdyż z jednej strony jest to 
stulecie włączenia Leszna do odrodzo-
nej Polski, a z drugiej także 70-lecie na-
szego muzeum. Z tych okazji chcemy 
przygotować ofertę dla wszystkich i - 
w łączności z wydarzeniami miejski-
mi - pokazać Leszno w okresie między-
wojennym w atrakcyjny sposób. Będzie 
między innymi duża wystawa pokazu-
jąca, jak żyło się w mieście. Oczywiście 
ona nie może być nudna, z umieszczo-
nymi w gablocie dokumentami, któ-
re zainteresują specjalistów. Chcemy 

Przeciętnemu Kowalskiemu 
wydaje się, że nasze zadania 
ograniczają się do powieszenia 
obrazów na ścianach i ułożenia 
eksponatów w gablotach. Tym-
czasem żeby wystawa miała 
sens, wszystko musi być prze-
myślane, nie ma tutaj miejsca 
na przypadkowość. Samo wy-
pożyczanie obiektów z innych 
instytucji jest czasochłonnym 
zajęciem, bo wymaga spełnie-
nia wielu procedur.

nic ciekawego. Jesteśmy w posiadaniu 
wspaniałych obiektów i słyszymy nad ni-
mi zachwyty zwiedzających spoza Lesz-
na. Tak powiadają: miasto nieduże, ale 
świetne muzeum. Czasami miejscowi te-
go nie widzą.

- Co ich tak zachwyca, porywa?

- Często są to specjaliści - muzealnicy czy 
osoby ze świata nauki i kultury. Zachwyca 
ich galeria portretu trumiennego, portre-
ty mieszczańskie czy kolekcja malarstwa, 
którą - z braku możliwości - pokazujemy 
w skromnej reprezentacji. Mam na myśli 
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W przyszłym roku wiele atrakcji dla zwiedzających.
Muzeum nie ma być wyłącznie świątynią sztuki

odtworzyć namiastkę wnętrz - kawiarnię 
z dwudziestolecia międzywojennego, 
warsztat rzemieślniczy czy sklep. Myślę, 
że niejedna osoba urodzona w tamtych 
czasach będzie mogła przypomnieć so-
bie dzieciństwo. Wystawę chcemy po-
godzić z dobrej jakości opracowaniem 
historycznym. Myślimy także o wysta-
wie poświęconej pracy w muzeum „od 
kuchni”. Mamy w naszej ofercie lekcję 
„Co to jest muzeum” i zawsze na począt-
ku zadajemy dzieciom prowokacyjne 

pytanie: co robią pracownicy muzeum? 
Odpowiedzi nie są już dla nas zaskaku-
jące. Najczęściej brzmią one tak: siedzi-
my, pijemy kawę albo herbatę i czekamy 
aż przyjdzie grupa. Tak myślą dzieci, mo-
że także niektórzy dorośli. Dopiero wte-
dy pokazujemy, jak wygląda nasza pra-
ca, w jaki sposób opracowujemy zbiory. 
Dziwią się, że coś się jednak tutaj robi. 
Myślę, że takie stereotypowe podejście 
do pracy w muzeum ma wiele osób, któ-
re nie wiedzą jak ona w rzeczywistości 

wygląda. Bo skąd mogą wiedzieć? Prze-
ciętnemu Kowalskiemu wydaje się, że 
nasze zadania ograniczają się do powie-
szenia obrazów na ścianach i ułożenia 
eksponatów w gablotach. Tymczasem 
żeby wystawa miała sens, wszystko mu-
si być przemyślane, nie ma tutaj miejsca 
na przypadkowość. Samo wypożycza-
nie obiektów z innych instytucji jest cza-
sochłonnym zajęciem, bo wymaga speł-
nienia wielu procedur.
Wracając do tego, co przed nami, pla-
nujemy wystawę prac leszczyńskiego 
artysty Wilhelma Ballarina. W tym roku 
dzieła te zostaną poddane konserwa-
cji, a w przyszłym będzie okazja, aby za-
prezentować wystawę monograficzną 
z naszych zbiorów. Poza tym pracujemy 
nad poważną publikacją - katalogiem 
zbiorów ikonograficznych dotyczących 
Leszna, pokazujących, jak zmieniało się 
miasto. Chcemy, aby publikacja ta była 
z jednej strony opracowaniem nauko-
wym, ale ma być bogato ilustrowana, 
czyli atrakcyjna wizualnie. Dzięki temu 
będzie to pozycja nie tylko dla specjali-
stów, ale i dla wszystkich mieszkańców 
Leszna i na tym szczególnie mi zależy.

- Niedługo w sąsiedztwie powstanie 
nowa biblioteka, w zupełnie nowych 
wnętrzach, z dużym potencjałem. 
Przy jednym placu będą dwa takie 
obiekty, być może konkurencyjne wo-
bec siebie. Czy Muzeum Okręgowe nie 
obawia się, że zostanie przyćmione 
tym, co niedługo się pojawi tuż obok?

- Na pewno w momencie uruchomie-
nia skradnie show. Ja nie postrzegam 
tego jednak w kategoriach konkuren-
cji. Wręcz przeciwnie. Bardzo cieszę się, 
bo to stworzy szansę na współpracę. 
Uważam zresztą, że wszystkie instytu-
cje kultury w mieście powinny ze sobą 
współpracować, bo tylko wtedy wiel-
kie przedsięwzięcia mogą mieć sens. Bi-
blioteka ma inne cele statutowe, a my 
mamy unikatowe eksponaty i dzięki te-
mu możemy się świetnie uzupełniać. 
W kontekście znanych planów wysta-
wienniczych dotyczących dziejów dru-
karstwa biblioteka będzie pokazywać, 
jak powstawał druk, a my posiadamy 
cenne zbiory starych książek, druko-
wanych od XVI wieku. Widzę więc po-
le do porozumienia, które także u nas 
doprowadzi do zwiększenia liczby 
zwiedzających.

- Jeszcze zanim rozpoczęliśmy roz-
mowę, pytałem panią o sposób po-
strzegania muzeum. Niedawno była 

pani pracownikiem, teraz została pani 
dyrektorem.

- Czymś nowym jest dla mnie sfera zwią-
zana z finansami i z biurokracją, która 
wcześniej mnie nie dotyczyła w takiej 
skali. Miałam jednak świadomość, co to 
znaczy zarządzać instytucją. Myślę, że 
moje długoletnie doświadczenie pra-
cownicze i punkt widzenia zostanie zwe-
ryfikowany, bo musi zostać i tak dzieje się 
zawsze. Będę starała się stworzyć świetny 
zespół, bo jeśli będziemy dobrze zorga-
nizowani jako grono pracowników-spe-
cjalistów oraz młodych ludzi ze świeżym 
spojrzeniem, to Muzeum Okręgowe bę-
dzie funkcjonować tak, jak trzeba. Mam 
jednak świadomość, że kultura jest nie-
dofinansowana i to jest nasza bolączka. 
Ale z drugiej strony taki obrót spraw wy-
musza na nas kreatywność w pozyskiwa-
niu środków zewnętrznych.

- Praca muzealnika nie jest - zdaje się 
- szczególnie dobrze wyceniania. To 
chyba przytłaczające.

- Widzi pan te książki? One nie leżą tu-
taj bez potrzeby. To jest narzędzie pra-
cy i opracowując zbiory, przygotowu-
jąc się do każdej wystawy czy działań 
edukacyjnych, trzeba mieć zasób nowej 
wiedzy. Te książki zabieramy niejedno-
krotnie do domu i praca muzealnika od-
bywa się także kosztem rodziny czy cza-
su wolnego. Płace w kulturze nie należą 
do wysokich i dlatego wiele osób rezyg-
nuje z tych stanowisk, bo nie jest w sta-
nie utrzymać rodziny. Mimo wszystko 
jednak przychodzą nowi ludzie. Cieszy-
my się, jeżeli zostają z nami dłużej i ma-
ją satysfakcję z tego, co robią. Jeżeli ktoś 
przyszedłby tutaj wyłącznie dla pienię-
dzy, odejdzie, bo bez pasji nie da się pra-
cować w muzeum.

- Z drugiej strony nie da się żyć tylko 
pasją.

- Oczywiście. Moje powołanie na sta-
nowisko dyrektora zbiegło się z przy-
znaniem podwyżek dla pracowników 
muzeum przez Urząd Marszałkowski 
w Poznaniu. Nie jest to kwota rozwią-
zująca wszystkie problemy wynagra-
dzania pracowników, niemniej staramy 
się w ramach otrzymywanych środków 
dbać o to, aby pracownicy byli bardziej 
zadowoleni. Liczę na dobrą współpracę 
ze związkami zawodowymi działającymi 
w muzeum. Jestem przekonana, że jeże-
li dyrektor i związki zawodowe zabiegają 
wspólnie o dobro pracowników i insty-
tucji, to jest szansa na dobre wzajemne 
relacje i korzyści.

- Dziękuję za rozmowę.

ROZMAWIAŁ: ŁUKASZ DOMAGAŁA

Dr Kamila Szymańska, dyrektor Muzeum Okręgowego w Lesznie.
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Czy to czas wielkich odkryć? 
Rok temu dowiedzieliśmy się o rycerzu w jedwabnych rajtuzach, całkiem niedawno o zaskakujących wynikach badań zabudowy Bramy 
Kościańskiej. A na tym wcale nie koniec. I chyba już nikt nie ma wątpliwości jak ciekawym i jednocześnie tajemniczym miastem jest Leszno!

Cmentarze stanowią ważny ele-
ment krajobrazu kulturowego. Są 
świadectwem przeszłości, czę-

sto trudnej. Nie wolno jednak o niej za-
pominać. Często z cmentarnych nagrob-
ków możemy czerpać wiedzę o dawnych 
mieszkańcach miasta. Niestety, niewiele 
pomników zachowało się do dziś. Nisz-
czone były nie tylko przez okupanta czy 
zaborcę. Po II wojnie światowej, przez 
dwie dekady, niszczenie poniemieckich 
cmentarzy uważane było w Polsce niemal 
za patriotyczne działanie. Można doszu-
kać się wielu przyczyn takiego postępo-
wania, ale czy można je usprawiedliwiać? 
Warto w tym miejscu przypomnieć sy-
tuację antycznego posągu. Pomyłka za-
decydowała, że do dziś zachował się 
konny pomnik Marka Aureliusza, wyko-
nany w 175 roku w Rzymie. W średnio-
wieczu systematycznie niszczono posągi 
o charakterze pogańskim. Wskutek nie-
porozumienia uznano, że rzeźba przed-
stawia Konstantyna Wielkiego – zasłużo-
nego dla chrześcijaństwa. W momencie 

prawidłowej identyfikacji postaci na ko-
niu, zapał do niszczenia sztuki pogańskiej 
zdążył już minąć. Podobnie wygląda sy-
tuacja z odnalezionymi w Lesznie na-
grobkami. Cudem uniknęły zniszczenia, 
a dziś nikt nie ma wątpliwości, że stano-
wią dziedzictwo naszego miasta. Mimo 
że jeszcze nie przeprowadzono szczegó-
łowej inwentaryzacji, wiemy, że są wśród 
nich bardzo cenne eksponaty.
- Nagrobki są różne: protestanckie, kato-

lickie, żydowskie, a zatem pochodzą z róż-
nych cmentarzy. Wśród nich jest jeden, 
który zinwentaryzowano w 1918 roku. Je-
go rysunek z około 1831 roku zachował 
się w oryginale, nagrobek niestety bez ba-
zy i wazy wieńczącej. Fragment piaskow-
ca z napisem "...dzięczni rodac…" z pew-
nością pochodzi z pomnika Powstańców 
z 1924 roku, a zniszczonego przez Niem-
ców. Dlaczego znalazł się u kamieniarza? 
Pewnie, dlatego, że ten zakład w latach 
50-tych odtwarzał pomnik - mówi w roz-
mowie z "Leszczyniakiem" Maciej Ur-
ban, miejski konserwator zabytków.

Kolejne odkrywcze informacje popłynę-
ły od firmy Archgeo Archeologia Lesz-
no, wykonującej prace u zbiegu Alei Jana 
Pawła II i Bolesława Chrobrego. W lo-
kalizacji, gdzie powstanie hala sportowa, 
odkryto relikty budynku mieszkalnego 

i gospodarczego. Na szczególną uwagę 
zasługuje dobry stan zachowania zabytku. 
Na miejscu badań wykopano także mone-
tę oraz fragmenty naczyń ceramicznych. 
Zastanawialiście się, w jaki sposób doko-
nuje się takich odkryć?

Zabytkowe nagrobki pozyskane przez kamieniarza.
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Prace archeologiczne u zbiegu ulic Chrobrego i Alei Jana Pawła II.

- Badania archeologiczne prowadzo-
ne są w obrębie inwestycji, dokładniej 
w zakresie realizowanych prac ziemnych. 
Najpierw sprawdza się teren - tak zwa-
ny nadzór. I jeśli w ziemi znajdziemy coś, 
co nas interesuje, wówczas doczyszcza-
my to ręcznie, fotografujemy i przystępu-
jemy do badań wykopaliskowych. Zabytki 
ruchome, czyli fragmenty garnków, mo-
nety, i tym podobne, są najczęściej znaj-
dowane w wypełniskach, tak zwanych 
obiektach archeologicznych. Zabytki tra-
fiają potem z opracowaniem do muzeów, 

w tym wypadku do Muzeum Okręgowego 
w Lesznie - mówi Łukasz Lisiecki, kieru-
jący pracą archeologów.
Warto przypomnieć, że 18 kwietnia ob-

chodzony jest Międzynarodowy Dzień 
Ochrony Zabytków. A zatem nie pozosta-
je mi nic innego, jak zaproponować spa-
cer (nie tylko) do lapidarium. Spokojny, 
bez pośpiechu, podczas którego rozejrzy-
my się dookoła i dostrzeżemy to, czego 
nie widzimy, na co dzień.

TEKST: MATEUSZ GOŁEMBKA
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Żużlowy akcent na premierze „Kobiet mafii 2”
Na co dzień zajmuje się zagadnieniami public relations oraz mar-
ketingiem w Unii Leszno. Ale to nie wszystko. Aneta Nowak nie-
dawno już po raz kolejny zagrała w filmie.

Fanką gangsterskiego kina jest od daw-
na. Kiedy tylko usłyszała, że Patryk 
Vega poszukuje osób do filmu „Kobie-

ty mafii”, natychmiast zareagowała. Jak trafiła 
na plan i jak wyglądał dzień zdjęciowy?
- Bez wielkiego przygotowania poprosiłam 

kolegę z pracy, aby zrobił mi zdjęcie i wysła-
łam je przez aplikację WhatsApp. Po dwóch 
tygodniach zadzwonił telefon. Było to aku-
rat w niedzielę podczas zawodów. Przeżywa-
łam je na podwójnej adrenalinie. We wrześniu 
miało miejsce nagrywanie scen z moim udzia-
łem. Pierwsza rozgrywana była w szkole po-
licyjnej. Sama scena kręcona była w małym 
pomieszczeniu. Na ekranie widać tylko mnie, 
a w moim otoczeniu było jeszcze kilkanaście 
osób. Przede mną Agnieszka Dygant, a za 
mną Patryk Vega. Na planie panowała cisza, 
słychać było tylko krzyki reżysera. Był bardzo 
przyjemny klimat – opowiada.
Wielkim wydarzeniem był dla niej także 

udział w premierze.
- Przed rozpoczęciem wspólnego seansu re-

żyser powiedział kilka słów od siebie. Następ-
nie wyczytywał z imienia i nazwiska wszyst-
kich biorących udział w powstawaniu filmu. 

Kiedy wyczytano moje nazwisko, w pierw-
szej chwili nie zareagowałam. Na scenie znaj-
dowali się gwiazdy polskiego kina. Po „in-
terwencji” znajomych wyruszyłam na scenę 
– wspomina.
Aneta Nowak została także zaproszona do 

zagrania w drugiej części filmu. Tym ra-
zem zdjęcia kręcono w więzieniu dla ko-
biet, a właściwie w bloku aresztu, który 
na potrzeby ekranizacji został wyłączony 
z użytkowania. Mimo to można było zaob-
serwować „codzienność” przebywających 
w zakładzie, a przed wejściem do obiektu 
poddano wszystkich szczegółowej kontroli. 
Dzięki udziałowi w produkcji Patryka Vegi 
Aneta stała się rozpoznawalna.
– Pojawienie się na dużym ekranie to dla 

mnie spełnienie marzenia. Ważnym wyda-
rzeniem była dla mnie także premiera dru-
giej części filmu. Podczas niej towarzyszyli 
mi przyjaciele z klubu. Mieliśmy swoje pięć 
minut na ściance. Stanęliśmy z rozwiniętym 
szalikiem Unii Leszno, czego nikt się nie spo-
dziewał – dodaje z uśmiechem pani Aneta.

TEKST: MATEUSZ GOŁEMBKA
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Imigranci w firmie
- Polska nie lubi i  nie potrzebuje 
imigrantów.

- Pan raczy żartować. Polska ma jeden 
z najbardziej liberalnych systemów imi-
gracyjnych w Unii Europejskiej, a rząd po-
dobno planuje kolejne ułatwienia, dość 
daleko idące. Tym razem dla osób z Filipin 
i Wietnamu, obok już istniejących dla oby-
wateli niektórych innych państw. 

- Dlaczego?

- Bo pracodawcy potrzebują pracowni-
ków, uczelnie studentów, a kraj podatni-
ków utrzymujących rosnącą rzeszę emery-
tów. Możemy z tym dyskutować, możemy 
oponować, ale nie unikniemy ścieżki, którą 
przechodzi każda rosnąca gospodarka.

- I cudzoziemcy, którzy obok mają Niem-
cy, Francję czy Holandię, chcą do Polski?

- I to bardzo. Jako warszawianka po-
wiem panu, że rzadko spotykam polsko-
języcznego kierowcę Ubera.  Mieszanka 
języków świata na ulicy nikogo już nie 
dziwi, podobnie jak przechodnie w tur-
banach czy dzieci o egzotycznie brzmią-
cych nazwiskach w szkole mojej córki. 
Większość osób, które przybywają do 
Unii w celach zarobkowych, przyjeżdża 
nie do Niemiec czy Francji. Ale do nas, co 
może być pewnym zaskoczeniem.

- Na co dzień narzekamy na naszą pol-
ską rzeczywistość, co wobec tego przy-
ciąga do niej cudzoziemców?

- Wiele spraw w naszym kraju wymaga za-
łatwienia, fakt. Ale w innych krajach też są 
takie sprawy, zapewniam. Imigranci przy-
jeżdżający do Polski zdają sobie sprawę 
nie tylko z plusów, ale i z minusów życia 
nad Wisłą. Wiedzą jednak doskonale, że 
przeprowadzka do Polski oznacza dla nich 
zmianę na lepsze, mimo tych minusów.

- Patrzą na nasz kraj z innego punktu 
widzenia…

Jeden z naszych klientów – przedsiębiorca 
z Chin – powiedział mi, że bardzo go dziwi, 
że nie korzystamy z potencjału i szans, jakie 
drzemią w naszym kraju. I, trzeba przyznać, 
biznes nad Wisłą idzie mu doskonale. Przy 
naszej skromnej pomocy zresztą.

- On widzi możliwości, których być 

Z Pauliną Wanowską-Dudka, właścicielką agencji imigracyjnej Wilford Bay, rozmawiał Jarosław Mackiewicz.

może nie zauważamy my?

- Być może my czasem myślimy, że „pol-
skie” to „nijakie” czy „słabe”. Wśród obcych 
nasz kraj ma znacznie silniejszą markę.

- I jak witamy cudzoziemców? Jeste-
śmy gościnni?

- Jeśli chodzi o nasze społeczeństwo, na-
si klienci są jednoznaczni w swojej ocenie 
– mimo pojedynczych incydentów, o któ-
rych słyszy się w mediach, jesteśmy goś-
cinni, serdeczni i przyjaźnie nastawieni do 
świata. Problemem oczywiście jest język – 
dość trudny do nauki. A przede wszystkim 
– biurokracja.

- Skarbówka, ZUS i lekarz na NFZ?

- Kiedy ktoś już przejdzie przez procedury 
pobytowe, NFZ to dla niego pikuś. System 
przyznawania wiz czy zezwoleń na pobyt 
jest nieprzyjazny, nieczytelny i doprowa-
dza ludzi do nastrojów depresyjnych. Na-
sza firma zatrudnia prawników, ale i oni 
wyglądają czasem na wyczerpanych tymi 
wszystkimi procedurami. Które – dodam – 
potrafią być zmieniane i kilka razy w roku.

- Potrzebujemy ludzi i witamy ich 
skostniałą biurokracją?

- Owszem. I jest to pewien paradoks. 
Procedury są niejasne. Czytał Pan kiedyś 
pismo napisane językiem czysto urzędo-
wym? Paragrafy, dziwne słowa... Nie wia-
domo o co chodzi.

- Oj czasem rzeczywiście nie wiadomo…

- To teraz proszę sobie wyobrazić, że 
nie rozumie Pan słowa po polsku. Więk-
szość negatywnych decyzji pobytowych 
to nie efekt niespełnienia wymogów 
prawnych, ale efekt niezrozumienia, o co 
urzędnikom chodzi. 

- I tu wasza rola.

- I tu nasza rola, tak. Wspieramy cudzo-
ziemców na każdym etapie ich życia 
w Polsce, ale w największym stopniu 
zaraz po przyjeździe. Doznają swego 
rodzaju kulturowego szoku, my go ła-
godzimy i zarazem pilnujemy, by formal-
ności przebiegły tak jak powinny. 

- Pracodawcy zatrudniający tych 

imigrantów nie chcą się tym zajmować?

- Pracodawcy? Pracodawcy często bar-
dziej boją się tej całej biurokracji niż ich 
egzotyczni pracownicy.

- Pani żartuje chyba? Pracodawcy na 
co dzień stykają się z biurokracją…

- Ale inną. Procedury pobytowe są bar-
dzo specyficzne. I każdy pracodawca, 
który próbował przeprowadzić przez nie 
nowego pracownika wie, o czym mowa. 
Poza tym rolą przedsiębiorcy jest zara-
biać pieniądze, a nie spędzać długie go-
dziny w ponurych korytarzach wydzia-
łów do spraw cudzoziemców. 

- I tu też wasza rola?

- Jak najbardziej. Mimo, iż jesteśmy 
agencją imigracyjną, większość na-
szych klientów to właśnie pracodaw-
cy, zwłaszcza mniejsze firmy, często ro-
dzinne. Właściciele firm dzwonią do 
nas i proszą o pomoc. A my chętnie jej 
udzielamy.

- Często też pracodawcy mają swo-
ich „kadrowych”, którzy te procedury 
prowadzą.

- I często owi „kadrowi” robią to nieste-
ty źle. Ale nie wynika to ze złej woli. Jakiś 
czas temu zadzwoniła do nas pani ka-
drowa większej firmy budowlanej spod 
Szczecina. Prosiła o pomoc. Szef kazał jej 
załatwić pozwolenia na pracę dla kilku-
nastu pracowników z Nepalu, a ona we-
szła na stronę internetową urzędu, aby 
sprawdzić co robić. I się załamała.

- Składa się wniosek o wydanie po-
zwolenia na pracę i czeka na decyzję.

- To nie takie proste niestety. Pozwoleń 
na pracę jest kilka rodzajów. Do tego 
szereg pozwoleń pobytowych, bo te na 
pracę nie legalizują pobytu cudzoziem-
ca. Do tego mamy dokumenty o dziw-
nie brzmiących nazwach, jak Oświad-
czenie o zamiarze powierzenia pracy czy 
Informacja starosty. Do tego mamy pra-
cę sezonową, pobyt wymagający krót-
kotrwałego pobytu. Do tego mamy kil-
ka rodzajów wiz krajowych, do tego 
kilka rodzajów wiz Schengen. Samych 
wiz pracowniczych jest parę typów: 
D05, D06, i inne. Do tego rejestrowane 

zaproszenia potrzebne do uzyskania wi-
zy, tak zwane wykazy zawodów deficy-
towych. Do tego…

- Kończ pani wstydu oszczędź!

Do tego regulacje zmieniają się czasem 
i kilka razy w ciągu roku, więc ciężko 
ufać poradnikom internetowym. A do 
tego często obywateli różnych państw 
dotyczą różne procedury.

- Aż się odechciewa zatrudniać 
cudzoziemców…

- Ale to nie jest rozwiązanie, a tylko 
ucieczka przed problemem. Pracowni-
ków w Polsce brakuje w coraz większym 
stopniu. Coraz więcej przedsiębiorstw 
nie jest w stanie realizować kontraktów. 
Z jednej strony miło patrzeć, że nasza 
gospodarka rośnie. Z drugiej – ona po-
trzebuje ludzi, ludzi i jeszcze raz ludzi.

- Jednak jakieś bezrobocie w Polsce 
jest…

- Ale w dużej części osoby bezrobotne to 
osoby, które albo nie są zainteresowane 
podjęciem pracy, albo nie spełniają wy-
magań pracodawcy. Przedsiębiorcy wie-
dzą, co mam na myśli.

- I – już trochę tradycyjnie – tu wasza 
rola.

- Tak, tu nasza rola. Nasza praca polega 
między innymi na wyręczaniu naszych 
klientów-przedsiębiorców w tych wszyst-
kich biurokratycznych, przykrych obo-
wiązkach. I robimy to z pasją i uśmiechem 
na ustach. Nawet wtedy, gdy urzędnicy 
robią wiele, żeby nam się odechciało.

- Jeśli jestem przedsiębiorcą i chcę za-
trudnić dajmy na to dwóch Hindu-
sów… Chociaż to może zbyt daleki kie-
runek, jeszcze tam nie dotarliśmy…

- Słucham?! W Warszawie każdy jeden 
na dwóch kierowców Uber Eats nosi tur-
ban, a i są uczelnie, których studenci to 
w ponad osiemdziesięciu procentach 
osoby z Azji i Afryki. Hindusi to liczebnie 
druga grupa osób starających się o karty 
pobytu. Numer trzy to Chińczycy. Pierw-
si są goście zza Sanu, ale Ukraina to nie 
worek bez dna. Osoby, które planowały 
opuścić Ukrainę, już to pewnie uczyniły. 
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Pracodawcy sięgają więc po bardziej eg-
zotycznych pracowników.

- No dobrze, chcę zatrudnić dwóch dżen-
telmenów z Bombaju. I co? 

- I załatwia pan szereg papierów, dzięki któ-
rym może pan podjąć starania o pozwo-
lenie na pracę. Następnie pana pracow-
nik może rozpocząć starania o wizę. Akurat 
w Bombaju to gehenna. W kolejce do spot-
kania z konsulem czeka kilkanaście tysięcy 
osób, a są one obsługiwane przez… czwo-
ro pracowników polskiej placówki. O ile pa-
na pracownik otrzyma wizę, a pan jeszcze 
nie przeszedł na emeryturę, może on przy-
jechać do Polski. Wówczas pozostają do za-
łatwienia kwestie rejestracyjne, oczywiście 
pobytowe. I szereg innych. Historia powta-
rza się po wygaśnięciu wizy lub zezwolenia 
na pobyt.

- Niekończąca się historia…

- Tak to wygląda niestety.

- A jeśli nie chcę załatwiać tego wszyst-
kiego, bo się nie znam albo mi się nie 
chce?

- Wtedy spycha pan to na swoją kadrową, 
która w desperacji dzwoni do nas i prosi 
o poradę. Albo powierza pan te procedury 

nam. A my zajmiemy się sprawą profesjo-
nalnie, możliwie bezboleśnie…

- I szybko.

- Cudotwórcami niestety nie jesteśmy. Jeste-
śmy w stanie maksymalnie skrócić proce-
dury, ale często jednak trochę to trwa. Tego 
się nie przeskoczy. Ten kraj bije rekordy po-
pularności wśród przyjezdnych. Na te liczby 
urzędy gotowe nie były i długo jeszcze nie 
będą. A więc czasem trzeba poczekać.

- Ale kiedy wy się tym zajmiecie, będzie 
szybciej.

- Znajomość procedur i praktyki poszcze-
gólnych urzędów pozwala na uniknięcie 
konieczności poprawek, uzupełnień itd. 
A więc tak – z nami bywa szybciej, nawet 
znacznie szybciej.

- A jeśli nie znam nikogo w Bombaju?

- Znajdziemy panu chętnych do pracy, ma-
my dość obszerną bazę takich kandydatów. 
Nie tylko z Indii.

- I zedrzecie ze mnie ostatnie pieniądze, 
znam ja prawników.

- Oj nie, imigracyjnych pan nie zna. Nie je-
steśmy krwiopijcami!

- No to ile to kosztuje i dlaczego tak 
drogo?

- Jesteśmy jednymi z najtańszych na ryn-
ku. Procedura prowadząca do wydania po-
zwolenia na pracę to 570 zł netto, podobnie 
z procedurą pobytową. Informacja starosty 
to 300 zł netto. Oświadczenie o zamiarze 
powierzenia pracy 250 zł netto. Jak pan wi-
dzi, ceny są bardzo konkurencyjne.

- Nie opłaca się zatrudniać kadrowej.

- Opłaca opłaca. Kadrowa ma swoje obo-
wiązki, my mamy swoje. Na pewno nie 
opłaca się obarczać pani kadrowej naszą 
pracą. My zrobimy to pewnie szybciej i le-
piej. I niedrogo.

- Ale wy jesteście w Warszawie, a kadro-
wa w Lesznie.

- A pracownicy w Bombaju. Proszę mi wierzyć, 
że nasz adres nie stanowi najmniejszego prob-
lemu. Tym bardziej, że mamy swoich przedsta-
wicieli w niemal każdym województwie. 

- I nie będę musiał jeździć do pani?

- Oczywiście zapraszam, jeśli ma pan chęć. 
Jeśli nie, ktoś od nas z pewnością przyjedzie 
do pana. Załatwimy formalności tak, że na-
wet pan nie opuści swojego biura. 

- Dlaczego wy, a nie znany mi mecenas 
zza rogu?

- Bo znany panu mecenas – na pewno bar-
dzo dobry fachowiec – to jednak nie praw-
nik imigracyjny. Zapewne zajmował się pa-
na długiem, rozwodem albo podatkami. 
Albo pana synem, który w chwili słabości 
gwizdnął ze sklepu dwa piwa. Ale nie zaj-
mował się pozwoleniami pobytowymi…

- No nie.

- A no właśnie. Miewamy klientów, którzy 
byli u „zwykłych” prawników. I procedura 
nie poszła tak jak powinna. Niestety. A pie-
niędzy wydali sporo.

- Czyli możemy zachęcić czytelników do 
kontaktu z wami?

- Naturalnie. Serdecznie zapraszamy. Roz-
mowa nic nie kosztuje.

tel. 534 99 44 87
e-mail: info@wilford.pl
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Chcemy stworzyć tutaj dobre warunki
do mieszkania i rozwoju
Wyznaczenie terenów mieszkaniowych i inwestycyjnych, otwarcie na potrzeby przedsiębiorców, ale też małe i nieco większe uspraw-
nienia dla mieszkańców, pobudzenie aktywności obywatelskiej  - tak ma być w gminie Krzemieniewo. Z jej nowym wójtem, Radosła-
wem Sobeckim, rozmawia Łukasz Domagała.

- W minionych wyborach pańskim 
konkurentem był Marek Garbacz. 
Rozkład głosów kształtował się na 
poziomie…

- 2164 do 1708, czyli 56 do 44 procent.

- Wygrana, ale chyba pewien niedosyt.

- Trudno mówić o niedosycie, miałem 
ponad 400 głosów przewagi. Osiąg-
nąłem założony cel - wygrałem wy-
bory. Mam odczucie, że program 
naszego komitetu zawierał więcej no-
woczesnych rozwiązań, stawiał bardziej 
na młodzież. Myślę, że to się spodobało 
mieszkańcom. 

- W małej gminie nie ma wielkiej polityki.

- Jestem samorządowcem, a nie polity-
kiem i to na działaniach skierowanych 
do mieszkańców koncentruję swoje siły.

- Jakie ma pan pomysły na przyszłość 
gminy, na jej funkcjonowanie?

- Przede wszystkim chciałbym realizo-
wać program wyborczy. Nie ukrywam, 
że już robimy dużo, aby był on wdraża-
ny. Zgodnie z obietnicami nacisk kła-
dziony jest na działania ekologiczne czy 
unowocześnianie gminy po-
przez wprowadzanie nowoczes-
nych rozwiązań.

- To znaczy?

- Jako gmina planujemy uru-
chomienie interaktywnej mapy 
inwestycji i remontów oraz wy-
danie specjalnej aplikacji, za po-
średnictwem której mieszkańcy 

bezpośrednio przez smartfon będą mo-
gli zgłaszać różne usterki, opatrując je 
zdjęciem. Zapewni to krótką ścieżkę 
przepływu informacji, a to przełoży się 
na szybkość działania gminy. Kwestie, 
które będą wymagały natychmiastowej 
reakcji, będą wykonywane przez gmin-
nych pracowników. Wszystko po to, aby 
mieszkańcy dobrze czuli się w Krze-
mieniewie i okolicach, żeby mieli świa-
domość, że gmina o nich dba i przede 
wszystkim po to, aby ich nie ubywało.

- Gmina Krzemieniewo jest jedyną 
w powiecie leszczyńskim, w której 
liczba mieszkańców się zmniejsza. 
Nieznacznie, ale jednak.

- Wiemy o tym, zdajemy sobie z te-
go sprawę. Nie są to jednak niepokoją-
ce wskaźniki. Wynika to między innymi 
z faktu, że jesteśmy nieco dalej od Lesz-
na. Postaramy się zachęcić ich, aby tutaj 
pozostali, aby na tym terenie zakładali 
swoje rodziny i tutaj budowali domy.

- Jak zatem zatrzymać ludzi w gminie 
Krzemieniewo, zwłaszcza młodych?

- Przede wszystkim 
już rozpoczęliśmy 
wprowadzanie 
z m i a n  w   s t u -
dium uwarunko-
wań i kierunków 

zagospodarowa-
nia przestrzennego 

gminy i jest to pierwszy etap do zmia-
ny miejscowych planów zagospodaro-
wania. Będziemy stwarzać możliwości 
pod budownictwo mieszkaniowe, wa-
runki do życia i rozwoju na naszej ziemi. 
Jeżeli przygotujemy przejrzystą ofertę 
terenów mieszkaniowych, to wówczas 
nasi obecni mieszkańcy planujący mieć 
swój dom, będą budować go tutaj, a nie 
w gminach sąsiednich. Obecnie świet-
nie zagospodarowywana jest ulica Zie-
lona w Krzemieniewie, a w Garzynie 
- rejon drogi prowadzącej w kierunku 
Górzna.  Planujemy też rozbudowywać 
ofertę kulturalną dla mieszkańców, jak 
choćby zaprosić gwiazdy na Dni Gmi-
ny Krzemieniewo, czy pomóc młodzieży 
w realizowani ich pasji. 

- Gdzie miałyby zostać zlokalizowane 
tereny na przykład dla przemysłu?

      - Jeśli mówimy o strefie przemysło-
wej, jest to między innymi teren położo-
ny przy ulicach Przemysłowej i Leśnej. 
Tam są grunty rolne gorszej klasy, dla-
tego jest to odpowiednie miejsce na te-

go rodzaju działalność. Zresztą już te-
raz w tym rejonie rozbudowuje się 

miejscowa firma Debon i na takim 
rozwoju szczególnie nam zależy. 

Bardzo liczymy na miejscowe 
przedsiębiorstwa i myślimy też 

Wójt Krzemieniewa Radosław Sobecki.
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do mieszkania i rozwoju

o pewnych korzystnych rozwiąza-
niach dla biznesu. To między inny-
mi otwartość na potrzeby firm po-
przez chociażby przygotowywanie 
gotowych terenów inwestycyj-
nych, z dostępem do wodociągu 
i kanalizacji, co dla przedsiębiorstw 
jest ważną kartą przetargową.

- Jak wygląda sprawa komuni-
kacji? Droga krajowa numer 12 
jest przebudowywana…

- Od wielu lat czekamy na konkret-
ną przebudowę "dwunastki". Za-
powiedzi modernizacji były, ale na 
tym do tej pory się kończy. Najgo-
rzej jest w Hersztupowie. Stan dro-
gi jest tam fatalny, mimo przepro-
wadzania remontów cząstkowych. 
Będziemy konsekwentnie inter-
weniować odnośnie tej inwestycji 
w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad. 

- Pojawiają się zapowiedzi uru-
chomienia linii kolejowej Lesz-
no-Gostyń. Czy z perspektywy 
gminy Krzemieniewo byłoby to 
korzystne?

- Oczywiście, jako gmina bardzo cieszyli-
byśmy się, gdyby pociąg powrócił. To był-
by kolejny argument na 'tak" dla miesz-
kańców. Jesteśmy otwarci na rozmowy. 

- Jak kształtuje się budżet?

- W ubiegłym roku wyniósł u nas 
ponad 50.000.000 złotych, ale 
to ze względu na duże zada-
nie w  postaci budowy kanali-
zacji. Wspomogliśmy się wtedy 
pożyczką z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i stąd 
ta kwota. W tym roku jest już du-
żo mniejszy i wynosi 35.000.000 
złotych.

- Kanalizacja - coś czego nie widać, ale 
z punktu widzenia mieszkańców 
inwestycja kluczowa.

-  Dla nas, jako gminy, to gigan-
tyczne przedsięwzięcie, a inwe-
stycja faktycznie jest oczekiwana 
przez mieszkańców. Przygotowy-
waliśmy się do niej od wielu lat, 
kumulując nadwyżki budżeto-
we. Dzięki temu, przystępując 
do działania, mieliśmy na ten cel 
8.000.000 złotych środków włas-
nych. Obecnie z Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego na lata 2014-2020 mamy 
zagwarantowane 16.500.000 zło-
tych,. Przypomnę, że dla naszej 
gminy to jest gigantyczny pro-
jekt obejmujący sześć miejsco-
wości, budowę ponad 45 kilo-
metrów sieci oraz oczyszczalni 
ścieków w Luboni. Chcemy ska-
nalizować również Mierzejewo, 
Oporówko i Oporowo. Złożyliśmy 
na to zadanie kolejny wniosek 
o dofinansowanie.

- Czy poza sprawami kanaliza-
cyjnymi jest coś, co panu - jako 
wójtowi - spędza sen z powiek?

- Cały czas mamy świadomość po-
trzeb mieszkańców w zakresie 
budowy kolejnych ścieżek rowe-
rowych, mimo że mamy ich chy-
ba najwięcej w powiecie. Mówię 
o takich odcinkach jak Pawłowice 
- Kociugi, Belęcin - Hersztupowo 
czy Karchowo. Te działania chce-
my kontynuować. Obecnie działa-
my w ten sposób, aby realizować 
w pierwszej kolejności te inwesty-
cje, na które możemy otrzymać 
duże środki zewnętrzne. One są 
kołem napędowym rozwoju chy-
ba wszystkich samorządów. Jeśli 
mowa o bolączce, to jest nią ciągła 
zmiana przepisów, która nie uła-
twia nam pracy.

- Dziękuję za rozmowę

ROZMAWIAŁ:
ŁUKASZ DOMAGAŁA
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MPWiK dba o ekologię, mieszkańców i swoich pracowników
Rola współcześnie działającej firmy już dawno przestała ograniczać się wyłącznie do zatrudniania pracowników i zarabiania pieniędzy. Dziś liczy się wartość dodana - coś, co firmę identyfikuje, wyróżnia pośród innych i co sprawia, że jest ona blisko ludzi.

Tak właśnie działa Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie.

Przedsiębiorstwo działa na wie-
lu polach, poczynając od edu-
kacji najmłodszych mieszkań-
ców Leszna i gmin aglomeracji 

leszczyńskiej. O tym, jak bardzo jest to 
ważne, wiedzą rodzice dzieci nauczo-
nych w przedszkolu, że na przejściu 

dla pieszych podnosi się rękę, aby kie-
rowca widział, że przez zebrę przecho-
dzi maluch. Leszczyńskie wodociągi 
uczą najmłodszych równie ważnych rze-
czy. Kształtują w nich postawę proekolo-
giczną i przypominają, jak bardzo istot-

na jest ochrona 
środowiska. Jeżeli 
ci najmniejsi poj-
mą, jak należy po-
stępować, już dziś 
nie zawahają się 
uczulić rodziców 
na niewłaściwe za-
chowanie wzglę-
dem środowiska. 
W dorosłym ży-
ciu, zupełnie na-
turalnie, sami bę-
dą mieli we krwi 
działanie zorien-
towane na dba-
łości o otoczenie.
- Z naszej ofer-
t y  e d u k a c y j -
nej w 2018 ro-
ku skorzystało 
łącznie około 
500 dzieci i mło-
dzieży. Spotka-
nia odbywały 
się w  naszych 
obiektach, 
a także w szko-
łach i  przed-
szkolach. 

Spotkanie z turecką delegacją. Goście oglądali, jak działa Miejskie Przedsię-
biorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie.

Oferta jest skierowana przede wszystkim 
do najmłodszych z Leszna, a także gmin 
Święciechowa i Lipno - mówi Agnieszka 
Cichoszewska z Miejskiego Przedsiębior-
stwa Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie.

Firma, we współpracy z Wydziałem 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa Starostwa Powiatowe-
go w Lesznie, w ramach "Zielonej 

Szkoły" zorganizowała także zajęcia dla 
dzieci z powiatu leszczyńskiego. Pod-
czas ferii zimowych oraz letnich waka-
cji zostały też zorganizowane warsztaty 

dla półkolonii, które odbyły się w Stacji 
Uzdatniania Wody Zaborowo. W sierp-
niu ubiegłego roku dla dzieci z Henry-
kowa w gminie Święciechowa MPWiK 
zorganizowało wyjazd do Centrum Na-
uki i Wiedzy o Wodzie "Hydropolis" we 
Wrocławiu, co było dla nich fascynującą 
i niezapomnianą przygodą.

MPWiK chętnie angażuje się 
we wspieranie różnych ini-
cjatyw prowadzonych przez 
organizacje pozarządo-

we. Poza wsparciem merytorycznych 

Podczas Aktywnego Obywatelskiego Leszna.
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MPWiK dba o ekologię, mieszkańców i swoich pracowników
Rola współcześnie działającej firmy już dawno przestała ograniczać się wyłącznie do zatrudniania pracowników i zarabiania pieniędzy. Dziś liczy się wartość dodana - coś, co firmę identyfikuje, wyróżnia pośród innych i co sprawia, że jest ona blisko ludzi.

Tak właśnie działa Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie.

udziela też pomocy rzeczowej i finan-
sowej, ochoczo włącza się w działalność 
charytatywną, kulturalną czy społecz-
ną. Takim przykładem niech będzie fe-
styn "Aktywne Obywatelskie Leszno", 
na którym co roku - we wrześniu - firma 
ma swoje ciekawie zaaranżowane stoi-
sko. Podobnych działań ze strony przed-
siębiorstwa jest zdecydowanie wię-
cej. Wśród nich warto wymienić jeszcze 
udostępnienie z okazji Nocy Muzeów 
zakładowego muzeum zlokalizowane-
go w budynku zabytkowej oczyszczalni 
ścieków.

Przedsiębiorstwo kładzie mocny na-
cisk na promocję wody w szerokim 
tego słowa znaczeniu. Na przykład 
podczas Światowego Dnia Wo-

dy we współpracy z Fundacją GAP Pol-
ska zorganizowano warsztaty edukacyj-
ne pod hasłem "Badacz Wody". MPWiK 
to także, jak sama nazwa przedsiębior-
stwa wskazuje, odprowadzanie ścieków 
i w tym zakresie przedsiębiorstwo rów-
nież prowadzi kampanię informacyjną. 
"Śmieć zatyka sieć" - brzmi nazwa flago-
wego programu uzmysławiającego użyt-
kownikom, że nieroztropnym działaniem 

jest wrzucanie odpadów 
do kanalizacji. Prowadzi to 
bowiem do obniżenia wy-
dajności i zakłóceń w dzia-
łaniu układu odprowadza-
nia i oczyszczania ścieków.
Istotą działalności każdej 
firmy jest prowadzenie bi-
znesu i osiąganie zysków. 
Nic to, gdy przedsiębior-
stwo nie ma za sobą lo-
jalnych pracowników, 
którzy dobrze czują się 
w tym, co robią i którzy 
mają świadomość, że fir-
ma o nich stale pamięta. 
Niedawno leszczyńskie 
MPWiK w Ogólnopol-
skim Rankingu Przed-
siębiorstw Wodociągów 
i Kanalizacji zajęło 10. 
miejsce za szereg dzia-
łań, w tym również czy-
nione inwestycje i szko-
lenia branżowe dla 
swoich pracowników. 
Ponadto gazeta "Puls 
Biznesu" w  ramach 
XIX edycji rankingu przekazała przedsię-
biorstwu z Leszna statuetkę "Gazela Bi-
znesu" dla jednej z najdynamiczniej roz-
wijających się firm. Zauważmy jeszcze, 

że niedawno NSZZ "Solidarność" przy-
znał MPWiK tytuł "Pracodawca Przyja-
zny Pracownikom". Czy może być lepsza 
rekomendacja?

ul. Lipowa 76A
64-100 Leszno
tel. 65 529-83-11
www.mpwik-leszno.pl

MPWiK w Lesznie pod koniec marca tego roku otrzymało tytuł "Pracodawca 
Przyjazny Pracownikom" w ramach XI edycji konkursu NSZZ "Solidarność".
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Mocne wejście Astromal w karate
Żużel, piłka ręczna, pływanie, siatkówka – te dyscypliny od lat 
z pasją wspiera Astromal. Od dwóch lat dołączyło do nich karate. 
I to z wykopem, bo organizując Turniej Karate Budokan Astromal 
Cup Kumite Challenge, na który przyjeżdżają zawodnicy z najlep-
szych polskich klubów.

Kumite znaczy wolna walka. I to spor-
towa rywalizacja dzieci i młodzie-
ży jest najważniejsza na turnieju Bu-

dokan Astromal Cup Kumite Challenge. 
Zawody zostały stworzone na wzór tur-
nieju z The World Games oraz turnieju 
olimpijskiego, który po raz pierwszy w hi-
storii igrzysk olimpijskich zostanie roze-
grany w 2020 roku w Tokyo. Uczestnicy 
poszczególnych kategorii dzieleni są na 
grupy, gdzie walki są toczone na zasadach 
każdy z każdym. Taki system wszystkim 
startującym daje szansę stoczenia kilku 
walk, co bardzo uatrakcyjnia rywalizację.
System walki oraz pasja organizatorów spra-
wiły, że na tegoroczną imprezę do Leszna 
przyjechało blisko 240 zawodniczek i zawod-
ników z 26 klubów karate z całej Polski.  
– Zawody rosną w siłę – przekonuje Marcin 
Osiejewski, pomysłodawca sekcji karate 
w Lesznie, której początki sięgają 2013 ro-
ku. Właśnie wtedy trener Marcin Osiejew-
ski zdecydował się rozpocząć treningi ze 
swoimi córkami Zosią i Madzią. Pierwszą 
osobą, która dołączyła do rodzinnych tre-
ningów była pięcioletnia Misia. Wkrótce 
po niej, inne dzieci. 

Grupa od początku skupiła się na spor-
towej odmianie karate, a rodzinne treno-
wanie okazało się na tyle skuteczne, że 
w październiku 2016 roku Zosia Osiejew-
ska zdobyła tytuł Mistrzyni Polski w kumi-
te indywidualnym kadetek w karate WKF 
(Światowa Federacja Karate, która jest 
członkiem MKOL – red.). Dobry start na 
Mistrzostwach Polski zaprocentował po-
wołaniem Zosi do kadry narodowej i w lu-
tym 2017 roku wyjazdem na Mistrzostwa 
Europy do Sofii. 
Małą wówczas grupkę pasjonatów do-
strzegł Andrzej Stróżyk - właściciel fir-
my Astromal, lidera rynku kompozytów 
w Polsce i jednego z najważniejszych 
przedsiębiorców a zarazem mecenasów 
sportu w Lesznie. Współpraca z firmą As-
tromal doprowadziła do powstania Bu-
dokan Astromal Leszno, autonomicznej 
(działającej na terenie Leszna – red.) sekcji 
klubu Budokan Wrocław – jednego z naj-
większych klubów karate w Polsce.
To połączenie pasji do trenowania kara-
te Marcina Osiejewskiego z pasją do spor-
tu Andrzeja Stróżyka sprawiło, że rok temu 
zorganizowany został w Lesznie pierwszy 
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Mocne wejście Astromal w karate

turniej. Tegoroczne zawody, które odbyły 
się 23 marca w Hali przy SP13 w Lesznie zor-
ganizowano dla dzieci i młodzieży w wieku 
od 10 do 18 roku życia. Dzięki pomocy i en-
tuzjazmowi wolontariuszy oraz pracowni-
ków firmy Astromal, którzy zaangażowali się 
w przygotowanie oraz obsługę zawodów, 
wypadły one lepiej niż się spodziewano.

– Cieszymy się, że w tym roku turniej wsparły 
również finansowo firmy REAL i Q-Systems 
oraz Miasto Leszno, a Prezydent Miasta ob-
jął go honorowym patronatem – podkreśla 
Roksana Stróżyk – Wysocka, v-ce prezes 
zarządu leszczyńskiego Astromalu.
W ocenie Marcina Osiejewskiego tego-
roczny turniej był na wysokim poziomie 

(2
3/
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sportowym, a na starcie stanęło wielu 
czlonków obecnej kadry narodowej ka-
detów i juniorów, w tym dwóch medali-
stów Mistrzostw Europy Karate WKF. Naj-
lepszym klubem zawodów i tym samym 
zdobywcą pucharu ufundowanego przez 
Prezesa firmy Astromal został Klub Olimp 
z Łodzi, drugie miejsce zajął Wrocławski 
Klub Sportów Azjatyckich Budokan, nato-
miast trzecie miejsce przypadło Bodaika-
nowi ze Szczecina.
Pomimo dużej konkurencji, podobnie 
jak w zeszłym roku, bardzo dobry wy-
nik uzyskali reprezentanci Budokan As-
tromal Leszno. Z czwórki startujących, 
troje wywalczyło miejsce na podium. 
Magdalena Osiejewska wygrała konku-
rencję kumite dziewcząt 14 - 15 lat – 47 
kg, Krzysztof Szalewski okazał się najlep-
szy w kategorii 16 - 17 lat – 68 kg, nato-
miast Natan Olichwer zdobył brązowy 
medal w kategorii chłopców w wieku 10 
- 11 lat – 37 kg.
Z rozwoju Budokan Astromal Leszno 
cieszą się też w Astromalu, który jest 
sponsorem tytularnym sekcji i zawodów.
– Staramy się wspierać lokalne kluby, 
wiedząc, jak ważny dla dzieci i młodzie-
ży jest sport, zarówno dla rozwoju fi-
zycznego, jak również dla hartu ducha  
– komentuje Roksana Stróżyk-Wysocka.
Każdy uczestnik wraca do domu z tur-
niejowym upominkiem. Dzięki firmie 
Astromal, która je ufundowała, w tym 

roku wszyscy otrzymali sportowe torby 
i ręczniki.
– Sport jest w moim życiu od zawsze. Tre-
nowałem piłkę ręczną i nożną – mówi An-
drzej Stróżyk, prezes Astromalu. - Stąd 
pasja do wspierania dzieci i młodzieży i ich 
sukcesów. W tym mojej wnuczki – Misi, za-
wodniczki karate w Budokan Astromal 
Leszno. Od lat wspieramy także leszczyń-
ską drużynę żużla Unię Leszno, piłki ręcz-
nej MKS Real Astromal Leszno czy sekcję 
pływacką MKP Astromal Leszno - dodaje 
Andrzej Stróżyk.  
Budokan Astromal Leszno to na razie 
mała grupa, ale za to bardzo aktywnie 
uczestnicząca we współzawodnictwie 
sportowym.
- W ostatnich trzech latach każdego roku 
około 40 weekendów poświęcaliśmy na 
turnieje i zgrupowania w kraju oraz wie-
lokrotnie za granicą, w tym w Czechach, 
na Słowacji, w Rumunii, Chorwacji oraz na 
Węgrzech i w Niemczech. Taka aktywność 
wymaga nakładów, których największą 
część nadal ponoszą rodzice, ale nie ukry-
wam, że bez sponsora, jakim jest Astromal 
byłoby nam dużo trudniej – mówi Marcin 
Osiejewski.
W Budokan Astromal Leszno ćwiczą ak-
tualnie dzieci i młodzież w wieku od 11 
do 17 lat. Do tej pory sekcja nie była roz-
budowywana, ale myśli, aby pójść właś-
nie w tym kierunku.
– Chcielibyśmy szkolić następną genera-
cję karateków i nie ukrywam, że liczę tu 
na wsparcie najstarszych adeptów ka-
rate z naszego klubu, ale zobaczymy, co 
przyniesie przyszłość – podkreśla Marcin 
Osiejewski.



28 # ŻUŻEL

RE
KL

A
M

A Czas na speedway!
Miniony sezon był dla drużyny ze Strzeleckiej wyjątkowy. Hucz-
nie obchodzono 80-lecie powstania klubu. Wystawy organizowane 
w Archiwum Państwowym, Miejskiej Bibliotece Publicznej czy Muze-
um Okręgowym są wyraźnym dowodem, że żużel coraz odważniej 
wychodzi ze stadionów. Niemniej wyjątkowy może być także nad-
chodzący sezon. I to nawet, jeśli nie odbędzie się żadna wystawa…

Leszczyńskie Byki mogą zostać żuż-
lowym Realem Madryt – zostać po 
raz trzeci z rzędu Drużynowym Mi-

strzem Polski. Ostatni raz ta sztuka udała się 
zespołowi z Wrocławia w latach 1993-1995, 

z którą… Unia zmierzy się już w pierw-
szej kolejce! Mało tego, obecny trener Uni-
stów był zawodnikiem klubu ze stolicy 
Dolnego Śląska, kiedy ten zdobywał żużlo-
wego hattricka! W XXI wieku taką szanse 

Co w tym roku przeczytamy na transparentach?

Drużyny zdobywające
co najmniej

trzy złote medale pod rząd
Leszno w latach 1950 – 1954 oraz w latach 1987 - 1989

Rybnik w latach 1956 -1958 oraz w latach 1962 – 1968

Gorzów Wielkopolski w latach 1975 – 1978

Wrocław w latach 1993 - 1995
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ACzas na speedway!
wypracował zespół Unii z Tarnowa, jednak 
po złotych medalach w latach 2004-2005 
w kolejnym nie udało się powtórzyć osiąg-
nięcia. Tymczasem przedsezonowe spraw-
dziany Byków napawają optymizmem. 
Wysokie wyjazdowe wygrane w Ostro-
wie Wielkopolskim oraz przede wszystkim 
w Zielonej Górze z niezwykle silnym (przy-
najmniej na papierze) Falubazem. Druży-
na spod znaku Myszki Miki ma niezwykle 
wysokie aspiracje. Któż jednak nie pamięta 
zespołu z Torunia z Rickardssonem i Crum-
pem? Okrzyknięty mianem Dream Team 

Apator wcale nie wygrał rozgrywek. Wie-
le argumentów przemawia jednak za Unią 
Leszno. Dobra atmosfera i przede wszyst-
kim… doświadczenie w zdobywaniu złota. 
Na tym jednak polega piękno sportu, nawet 
mając miliard w rozumie nie przewidzimy 
ostatecznego zakończenia rozgrywek. Przed 
nami kilka miesięcy żużlowych emocji, po 
których dowiemy się, kto zbierze największe 
brawa i zdobędzie mistrzowską koronę!

TEKST: MATEUSZ GOŁEMBKA

Co w tym roku przeczytamy na transparentach?

GOSPODARZE
7 kwietnia | Leszno – Wrocław

28 kwietnia | Leszno – Gorzów

26 maja | Leszno – Zielona Góra 6 kolejka

7 czerwca | Leszno – Grudziądz

30 czerwca | Leszno – Częstochowa

26 lipca | Leszno – Lublin

9 sierpnia | Leszno – Toruń

JAZDY NA WYJAZDY
14 kwietnia | Toruń – Leszno

3 maja | Lublin – Leszno

12 maja | Częstochowa – Leszno

2 czerwca | Grudziądz – Leszno

23 czerwca | Zielona Góra – Leszno

4 sierpnia | Gorzów – Leszno

25 sierpnia | Wrocław – Leszno

Terminarz 2019
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TRENERZY

Piotr Baron

Roman Jankowski

SENIORZY

Jarosław Hampel

Brady Kurtz

Piotr Pawlicki

Emil Sajfutdinow

Janusz Kołodziej

JUNIORZY

Bartosz Smektała

Dominik Kubera

Szymon Szlauderbach

Skład na nadchodzący sezon jest… ta-
ki jak w minionym roku. Są kibice, którzy 
wierzyli w zmiany. Przypomnijmy sobie 
jednak stare, acz ważne przysłowie: Nie 
daje się jabłek Alkinoosowi, nie daje się 

żabom pić, nie wywozi się sów do Aten 
ani węgla do Newcastle. Może, zatem 
warto dodać: nie udzielajmy porad ster-
nikom mistrzów? I pozostaje nam trzy-
mać kciuki obu rąk za kolejny triumf!

Kadra 2019

Już niedługo stadion zapełni sie kibicami.

Już 7 kwietnia zobaczymy w akcji m in. Maksyma Drabika i Taia Woffindena.
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W Poniecu będzie strefa płatnego parkowania
Obejmie ona Rynek, a to ze względu na niewielką obecnie rotację samochodów. Przyjeżdżając do centrum, na zakupy czy do urzędu, 
bardzo często trudno znaleźć wolne miejsce postojowe.

Burmistrz Ponieca Ja-
cek Widyński przy-
znaje, że gmina od 

dłuższego czasu obserwu-
je sytuację, która ma miejsce 
na centralnym placu miasta. 
Bardzo często miejsca po-
stojowe zajmowane są przez 
samochody mieszkańców, 
którzy parkują tu permanen-
tnie. Tymczasem osoby, które 
chcą przyjechać na zakupy, 
nie mają gdzie się zatrzy-
mać. Objeżdżają Rynek na-
wet kilka razy, stwierdzając 
niejednokrotnie, że odpusz-
czają dalsze poszukiwania 
wolnego miejsca. Zajęte par-
kingi to w takiej sytuacji stra-
ty dla właścicieli małych 
punktów usługowych. Wpro-
wadzenie strefy parkowa-
nia na Rynku ma doprowa-
dzić do uwolnienia znacznej 
ilości miejsc postojowych, 
co pomoże nie tylko drobne-
mu biznesowi, ale też ułatwi 

życie mieszkańcom przyjeż-
dżającym załatwiać sprawy 
w magistracie.
- Opłaty będą symbolicz-

ne, bo jedynym celem gminy 
jest rotacja pojazdów. My nie 
chcemy zarabiać na postoju 
samochodów, nie taka jest na-
sza intencja - mówi burmistrz 
Ponieca Jacek Widyński.
Półgodzinny postój w stre-

fie będzie kosztował 50 gro-
szy, za godzinę trzeba będzie 
zapłacić 1 złoty i złotówkę 
za każdą następną rozpoczę-
tą godzinę. Opłaty będą po-
bierane od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 9 do 
17. Gmina przewiduje wpro-
wadzenie abonamentu dla 
zainteresowanych.
Opłaty pobierane będą 

w dwóch parkomatach, któ-
re gmina Poniec wydzierża-
wi. Miesięczny koszt za dwa 
urządzenia będzie kształto-
wał się na poziomie 1400 

złotych netto. Będzie to 
sprzęt nowoczesny, który ma 
możliwość przyjmowania 
płatności tradycyjnych, czy-
li monetami oraz elektronicz-
nych, między innymi kartami 
bezstykowymi czy telefona-
mi komórkowymi. W plano-
wanej strefie parkowania wy-
znaczone zostaną 62 miejsca, 
a ruszy ona z początkiem lip-
ca tego roku.
Wraz ze zmianami w ści-

słym centrum gmina planuje 
także zbudowanie parkingu 
na ulicy Szkolnej. Do dyspo-
zycji kierowców będzie tam 
60 bezpłatnych miejsc par-
kingowych. Ponadto w pobli-
żu Rynku wyniesione zosta-
ną przejścia dla pieszych, a to 
w celu spowolnienia ruchu 
samochodów, czyli poprawy 
bezpieczeństwa.

TEKST:
ŁUKASZ DOMAGAŁA

REKLAMA
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ŻUŻEL
3. 2. 1. Wystartowali! Sezon żużlowy 2019 oficjalnie rozpoczęty. Jedne z pierw-
szych oficjalnych zawodów rozegrano w Lesznie. To oczywiście Memoriał im. 
Alfreda Smoczyka, tegoroczna edycja była już 69-tą. Całe podium zapełnili re-
prezentanci Fogo Unii Leszno. Zwyciężył Emil Sajfutdinow, drugi był Jarosław 
Hampel, a trzeci Bartosz Smektała.

W ramach przedsezonowych meczów kontrolnych podopieczni Piotra Barona 
dwukrotnie zmierzyli się z ekipą Falubazu Zielona Góra i w obu meczach byli lep-
si. W Lesznie zwyciężyli 49:41, w Zielonej Górze aż 32:58. Wszystko wskazuje na 
to, że siłą Unii w tym sezonie, podobnie jak w poprzednich latach, będzie mocno 
wyrównany skład. Próżno w nim bowiem szukać słabszych punktów. Potwierdził 
to również Super Mecz w Ostrowie Wielkopolskim, w którym leszczynianie bez 
problemu pokonali gospodarzy 30:60. 

Więcej informacji o żużlu na str. 28-30.

KOSZYKÓWKA MĘŻCZYZN
Utrzymali play-off? Koszykarze pierwszoligowej Jamalex Polonii 1912 Lesz-
no w ostatnim czasie mocno skomplikowali sobie życie. Mieli walczyć o awans, 
a tymczasem końcówka sezonu zasadniczego to walka o być albo nie być w fazie 
play-off (pierwszej ósemce ligi). W marcu, poza imponującym zwycięstwem nad 
AZS AGH Kraków (94:55 w Trapezie) trzykrotnie przegrywali: w Łańcucie 86:82, 
w Lesznie z Górnikiem Wałbrzych 76:88 i w Kutnie 73:71. Ostatniego dnia mar-
ca (a więc już po wysłaniu do druku niniejszej gazety) w ramach ostatniej kolejki 
rundy zasadniczej leszczynianie podejmowali przed własną publicznością ekipę 
Biofarmu Poznań i to właśnie ten mecz, a dokładniej jego wynik, zadecydował 
o ewentualnym awansie lub jego braku do fazy play-off I Ligi.

FUTSAL
Wymarzony awans coraz bliżej. Pomimo jednej niespodziewanej wpadki zawod-
nicy GI Malepszy Futsal Leszno nadal zasiadają w fotelu lidera I Ligi, a do zakoń-
czenia rundy zasadniczej trwającego sezonu pozostały już zaledwie trzy kolejki. 
Emocje rosną… W marcowych meczach leszczynianie trzykrotnie triumfowali 
(w hicie w Lubawie 3:5, w Lęborku 2:5 i w Lesznie w meczu z ekipą z Oborników 
7:1). Noga powinęła im się raz, w Trapezie. Przegrali 2:5 z ekipą z Łodzi.

KOSZYKÓWKA KOBIET
5. miejsce w Grupie B I ligi Kobiet – takim wynikiem po rundzie zasadniczej mo-
gły pochwalić się podopieczne Jędrzeja Jankowiaka. W sumie zawodniczki Tęczy 
Leszno wygrały 11 z 20 meczów. W pierwszej rundzie fazy play-off rywalem Tę-
czy Leszno był sąsiad z ligowej tabeli MUKS Chrobry Basket Głuchołazy. W pierw-
szym meczu leszczynianki, po zaciętej batalii, przegrały na wyjeździe 70:68, ale 
w dwóch kolejnych spotkaniach to one były górą (61:54 w Lesznie i 59:64 w Głu-
chołazach) i awansowały do ćwierćfinału I Ligi sprawiając tym samym miłą nie-
spodziankę swoim kibicom. W tej fazie rozgrywek trafiły na najmocniejszy zespół 
Grupy A I Ligi AZS Uniwersytet Gdański. W pierwszym wyjazdowym meczu pole-
gły 78:59. Rewanż odbył się już po wysłaniu do druku niniejszej gazety.

BIEGI
Za nami IV Awilux Półmaraton Leszno. Ponad 400 biegaczy podążało ulicami 
miasta, pokonując dwie pętle wokół ścisłego centrum. W sumie do przebiegnię-
cia mieli ponad 21 kilometrów. Zawodników dopingowała spora grupa kibiców. 
Najszybciej na mecie pojawił się Jacek Stadnik z Krosna Odrzańskiego, a wśród 
kobiet Dorota Przybysz z Grodziska Wielkopolskiego.
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Warto zamówić
reklamę 

w "Leszczyniaku"

Dzwoń: 
603-668-780
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PIŁKA RĘCZNA
Zrównali się z liderem. Świetna passa 
szczypiornistów Realu Astromal Lesz-
no trwa w najlepsze. W Ostrowie poko-
nali Ostrovię 26:29, przed własną pub-
licznością ekipę z Piekar Śląskich 25:24, 
a w Grodkowie, pomimo osłabienia, 
tamtejszy Olimp 21:22. Dzięki kolejnym 
trzem zwycięstwom podopieczni Macie-
ja Wieruckiego w tabeli I Ligi zrównali się 
punktami z liderem rozgrywek. Brawo!

PIŁKA NOŻNA
Gramy dalej. Po zimowej przerwie czas 
na wiosenny rozruch. Piłkarze Stainer Po-
lonii 1912 Leszno wznowili zmagania na 
boiskach IV Ligi. Najpierw przegrali na 
własnym terenie z Orkanem Śmiłowo 
1:2, ale później było już tylko lepiej – naj-
pierw remis 2:2 w Kępnie z tamtejszą Po-
lonią, potem dwa triumfy przed własną 
publicznością: 3:0 z Krobianką Krobia i 1:0 
z Centrą Ostrów Wielkopolski. Poloniści 
zajmują obecnie 7. lokatę w ligowej tabeli.

KRĘGLARSTWO
Mamy mistrzynie! W ostatnim akcencie 
sezonu zawodniczki Polonii 1912 Lesz-
no walczyły w Tarnowie Podgórnym. 
Zwyciężyły 1:5, co w ostatecznym rozra-
chunku dało złoty medal Drużynowych 
Mistrzostw Polski. Gratulujemy! Z kolei 
kręglarze Polonii 1912 Leszno zajęli osta-
tecznie 5. miejsce w lidze.

SPORTY WALKI
W Mysiadle odbyły się Mistrzostwa Polski Kadetów starszych i młodszych w kickboxingu w wersji kick light. Rękawice 
podjęło 278 zawodniczek i zawodników, wśród nich 6 reprezentantów Polonii 1912 Leszno. W gronie kadetów młodszych 
wywalczyli aż dwa tytuły mistrzowskie: Aniela Misiaczyk w kategorii do 47 kg i Samir Huczko w kategorii do 47 kg. Brąz, w 
wadze do 42 kg, wywalczył Aleksander Piasecki. Z kolei w grupie kadetów starszych brązowe krążki zawiesili na szyi Anna 
Rusiecka (do 65 kg) i Marcel Nowak (do 69 kg).

TEKST: MICHAŁ DUDKA
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W listopadzie 2018 roku do gabinetu po-
dologicznego PODOlove zgłosił się Męż-
czyzna z problemem pourazowej płytki 
paznokciowej. Od lata 2017 roku zmagał 

się z odklejającą się od łożyska płytką 
paznokciową, która przez okres 1,5 ro-
ku wielokrotnie odłączała się od łożyska, 
a następnie całkowicie schodziła. Poza 
nieestetycznym wyglądem, powodowa-
ła ograniczenia w codziennym funkcjono-
waniu ze względu na haczące się elemen-
ty. Odklejanie się płytki wywołane było 
urazem mechanicznym, tj. upadkiem cięż-
kiego przedmiotu na palec. Płytka po ura-
zie nie odrastała prawidłowo przez okres 
około półtora roku. W tym czasie Męż-
czyzna stosował różne terapie nie uzy-
skując polepszenia stanu. W gabinecie 
PODOlove płytka paznokciowa została 
oczyszczona. Pacjent przez dwa miesią-
ce miał stosować preparat nawilżający ło-
żysko i paznokieć. Druga i ostatnia wizy-
ta odbyła się w styczniu bieżącego roku. 
Okazało się, że rezultat przerósł nie tylko 
oczekiwania Pacjenta, ale i moje. Płytka 
w 3/4 swojej długości zregenerowała się 
i na całej powierzchni przylegała do łoży-
ska. Mimo, iż działania w tym przypadku 
nie były skomplikowane, efekty są spekta-
kularne. Na załączonym kolażu widoczny 
jest stan z jakim zgłosił się Pacjent do ga-
binetu (u góry) oraz uzyskany częściowy 
rezultat po 2 miesiącach terapii (u dołu). 

W zależności od wielkości urazu me-
chanicznego związanego z aparatem 
paznokciowym może dojść do:
- wylewu krwi pod paznokciem, tj. 

krwiaka podpaznokciowego 
- stanu zapalnego wału okołopa-
znokciowego 
- częściowego lub całkowitego od-
klejenia się płytki paznokciowej od  
łożyska 
- wysunięcie się macierzy w wału 
paznokciowego 
- uszkodzenia macierzy paznokcia 

Konsekwencją powyższych sta-
nów może być: 
- nierówności, tj. bruzdy na odrasta-
jącej płytce paznokciowej 
- utworzenie się blizn macierzy pa-
znokcia 
- całkowite zejście płytki paznokcio-
wej 
- zaburzony wzrost płytki, tj. pazno-
kieć pogrubiały, zniekształcony 
- zanik płytki paznokciowej
 

Niezależnie od wielkości urazu 
oraz stanu po urazie, zalecam wizy-
tę w gabinecie podologicznym jak 

najszybciej po zdarzeniu. Zabieg odbywa 
się bezboleśnie i przeciwdziała powyższym 
powikłaniom. Następnie, w zależności od 
okoliczności zaleca się wizytę kontrolną lub 
dłuższą opiekę podologiczną.

Joanna Kaliska
PODOlove Leszno
Leszno, ul. Królowej Jadwigi 4
(Budynek „Gabinety Lekarskie”, piętro II)
tel. 509 901 102
www.facebook.com/PODOloveLeszno

Dobre zakończenie w PODOlove

(24/2019)

REKLAMA
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Zwykle te dwie wskazane powy-
żej kwestie są ze sobą nierozerwalnie 
powiązane. Wraz z zakończeniem 
związku małżeńskiego pozostają 
do rozstrzygnięcia problemy mająt-
kowe. Często też zdarza się, iż roz-
liczenia majątkowe pomiędzy mał-
żonkami (oraz to jakie małżonkowie 
mają oczekiwania albo żądania  
w tym zakresie) stanowią swoistą 
„kartę przetargową” w toku postępo-
wania rozwodowego.
Przesłanką orzeczenia rozwo-

du, czyli definitywnego zakoń-
czenia trwania małżeństwa, jest 
trwały i zupełny rozkład poży-
cia. Jeśli wskutek rozwodu nie 

ucierpi dobro wspólnych małolet-
nich dzieci małżonków albo jeżeli  
z innych względów orzeczenie roz-
wodu nie będzie sprzeczne z zasa-
dami współżycia społecznego lub 
z żądaniem rozwodu nie wystąpi 
małżonek wyłącznie winny, to wów-
czas właściwy sąd okręgowy orzek-
nie o rozwodzie.
Z własnej praktyki zawodowej za-

obserwowałem jednak mylne spo-
strzeżenie klientów, iż w toku sprawy 
rozwodowej nie można dokonać po-
działu majątku wspólnego. Jednak-
że na wniosek jednego z małżonków, 
sąd może w wyroku orzekającym 
rozwód dokonać podziału mająt-
ku wspólnego, jeżeli przeprowadze-
nie tego podziału nie spowoduje nad-
miernej zwłoki w postępowaniu.
Cóż to stwierdzenie oznacza 

w praktyce? Podział majątku w to-
ku postępowania rozwodowego 
musi być co do zasady zgodny, zaś 
strony, najlepiej, aby kompromiso-
wo uregulowały tę kwestię choćby 
przed pierwszą rozprawą w spra-
wie. W przypadku rozbieżności 
co do stanowisk stron w zakresie 

podziału majątku wspólnego lub 
wobec braku zgody drugiego mał-
żonka, by takiego podziału wów-
czas dokonywać, sąd w toku 
sprawy o rozwód taki wniosek po-
zostawi bez rozpoznania.
Jakie są wymierne korzyści doko-

nania podziału majątku wspólnego 
w ramach postępowania rozwodo-
wego – w szczególności, gdy mał-
żonkowie wspólnie posiadają nie-
ruchomość? To oszczędność czasu 
i ograniczenie dalszych przeżyć to-
warzyszących rozwiązaniu związ-
ku małżeńskiego. Po drugie, to za-
sadnicza oszczędność finansowa 
- opłata od zgodnego wniosku o po-
dział majątku wspólnego złożone-
go właśnie w ramach postępowania 
rozwodowego wynosi tylko 300 
złotych. I opłata ta nie jest uzależ-
niona od wartości majątku zgroma-
dzonego przez małżonków.
Zdecydowanie wyższe koszty po-

niosą już byli małżonkowie, je-
śli będą zmuszeni dokonać podzia-
łu majątku dorobkowego w drodze 
umowy w formie aktu notarialne-
go (co jest niezbędne w przypadku 

prawa własności nieruchomości - 
jej wartość jest podstawą do obli-
czenia wysokości taksy notarialnej). 
To samo należy stwierdzić w sytu-
acji, gdy sporne interesy pomiędzy 
byłymi małżonkami będą musia-
ły być przedmiotem rozstrzygnię-
cia przed sądem rejonowym w ra-
mach postępowania o podział 
majątku wspólnego. W tym przy-
padku oprócz obarczenia zwykle 
długotrwałością takiego postępo-
wania, należy ponieść koszt opła-
ty od wniosku w wysokości 1000 
złotych. Do tej kwoty bardzo czę-
sto doliczyć należy koszt opinii 
biegłego sądowego z zakresu sza-
cowania wartości nieruchomości, 
który co do zasady jest nie mniej-
szy niż 1500-2000 złotych, a często 
i znacznie wyższy.
Poczynione powyżej uwagi sta-

nowią jedynie wstęp do omawia-
nia problematyki podziału majątku 
wspólnego małżonków. Niezależ-
nie od trybu, który zostanie wyko-
rzystany do owego podziału, pa-
miętać należy o jednej niezwykle 
istotnej kwestii, o której strony 

często zapominają albo nie wiedzą. 
Podział majątku, dokonany przez 
sąd albo notariusza, nie będzie au-
tomatycznie regulował zobowią-
zań zaciągniętych przez małżonków 
w trakcie trwania ich małżeństwa. 
Mowa tu w głównej mierze o po-
wszechnych w dzisiejszych czasach 
kredytach hipotecznych. Warto za-
tem poczynić wcześniej rozeznanie 
w banku w zakresie dalszego losu 
zobowiązania kredytowego, w tym 
możliwości zwolnienia z kredy-
tu względem jednego z małżonków 
i ewentualnie dołączenia innych 
kredytobiorców. Uczynić to należy 
przed faktycznym dokonaniem roz-
liczeń w ramach zgromadzonego 
w trakcie małżeństwa majątku - bo-
wiem generalnie będzie to już stan 
nieodwracalny.

MAREK TYLEWSKI,
RADCA PRAWNY

Podstawa prawna: art. 56 i 58 ustawy z dnia 25 lu-
tego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 
1964 Nr 9 poz. 59 z późniejszymi zmianami) oraz 
art. 38 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach są-
dowych w sprawach cywilnych (Dz.U. 2005 Nr 167 
poz. 1398 z późniejszymi zmianami).

Rozwód a podział majątku

(2
5/

20
19

)

REKLAMA
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Humor
na kwietniowe dni

- Tato, chcę się ożenić z Krysią.
- Przeproś.
- Co?
- Przeproś!
- Ale za co?!
- Nieważne, przeproś.
- Ale o co chodzi?
- Przeproś!
- Daj mi chociaż jakiś powód...
- Po prostu przeproś.
- No dobra, przepraszam.
- Dobrze, skoro jesteś w stanie prze-
prosić bez żadnego powodu to fak-
tycznie jesteś gotowy na małżeństwo.

:-)

- Kelner, hej, kelner! 
- Słucham pana...
- Nie odpowiada mi ta zupa.
- A o co ją pan pytał?

:-)

Chodzi w nocy facet po pokoju, chodzi 
i chodzi.  
- Co tak chodzisz? - pyta żona.  
- Ach, seksu mi się chce.  
- No to chodź.  
- No przecież chodzę!

:-)

Przychodzi facet z sanepidu na kontro-
lę do szpitala psychiatrycznego, a tam 
wszyscy z kierownicami biegają. Idzie 
więc do ordynatora i pyta: 
- Co się stało, że tam wszyscy z kierow-
nicami biegają?
Ordynator wyjmuje z szuflady kierow-
nicę i mówi: 
- Jedziemy sprawdzić!

:-)

Dlaczego panny są szczuplejsze niż 
mężatki? 
Bo panna przychodzi do domu, patrzy 
co ma w lodówce i idzie do łóżka. 
Mężatka przychodzi do domu, patrzy 
co ma w łóżku i idzie do lodówki.

:-)

80-latek ożenił się z 20-latką i noc po-
ślubną spędzają w hotelu. Wśród per-
sonelu tegoż hotelu trwają zakłady, 
czy pan młody przeżyje tę noc. 
Nad ranem na schodach prowadzą-
cych do recepcji pojawia się panna 

młoda. Na drżących nogach słania się 
trzymając się poręczy. 
- Co się stało? - pyta zaniepokojona 
recepcjonistka.
Na to panna młoda płaczliwym 
głosem: 
- Jak mówił, że oszczędzał 60 lat, to 
myślałam, że ma na myśli pieniądze.

:-)

„Będę gotowa za 5 minut” wypowie-
dziane przez kobietę określa taki sam 
przedział czasowy, co „będę w do-
mu za 5 minut” wypowiedziane przez 
faceta.

:-)

Mąż do żony: 
- Nie mogę zasnąć... 
- Bo zło nigdy nie śpi. 

:-)

Włoski mafioso wybrał się na ryby. Jak 
to włoski mafioso na szyi miał dwa 
grube, złote łańcuchy, na każdym pal-
cu złoty sygnet, a w kieszeni gruby ru-
lon dolarów. Zarzuca złotą wędkę, ze 
złotym haczykiem i wyciąga... oczy-
wiście złotą rybkę. Patrzy na nią przez 
chwilę, po czym bez najmniejszych 
emocji chce ją wyrzucić. Rybka po-
spiesznie się odzywa:
- Chwileczkę, a trzy życzenia?
Mafioso patrzy na nią i mówi po 
chwili: 
- No dobra, gadaj czego chcesz.

:-)

Pielęgniarka wchodzi do sali i pyta 
pacjenta: 
- Stolec był?
- Ja tu leżę dopiero dwa dni, jeszcze 
wszystkich lekarzy nie znam.

:-)

Kobieta z długim stażem małżeńskim 
ogląda się przed lustrem i widzi: po-
marszczoną twarz, przerzedzone wło-
sy, braki w uzębieniu, nieapetyczny, 
obwisły biust, sadełko tu i ówdzie... 
W końcu stwierdza:  
- Dobrze mu tak!

:-)
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HOROSKOP
Baran (21.03-19.04)

Postaraj się być bardziej uważny w doborze słów, ponieważ przez nie-
wyparzony język, możesz się uwikłać w bardzo niewygodną spra-
wę. W sprawach finansowych uważaj na nadmierne wydatki, zupełnie 
niekontrolowane.

Byk (20.04 - 20.05)
Działaj w tym miesiącu nieco śmielej, jeśli chodzi o Twoje finanse. Nie 
bój się inwestycji, ponieważ powinny szybko dać pozytywne rezultaty. 
W zdrowiu kieruj się głosem rozsądku, mierzenie sił na zamiary jest jak 
najbardziej wskazane.

Bliźnięta (21.05-20.06)
W tym miesiącu głównie skup się na sobie, nie zaniedbuj i nie szukaj 
wymówek w kwestiach, które już ewidentnie stają się pilne. W finan-
sach będziesz zmuszony nieco zacisnąć pasa, ale to przyczyni się do 
pewnych przemyśleń.

Rak (21.06 - 22.07)
Ten miesiąc będzie obfitował w spotkania towarzyskie, a ty będziesz na 
nich brylował. Dzięki nim, nie tylko będziesz się dobrze bawił, ale rów-
nież spotkasz ludzi, którzy w jakiś sposób przyczynią się do rozwoju 
twoich pomysłów.

Lew (23.07 - 22.08)
Wszystko będzie się teraz składało na zmiany. Zwłaszcza dotyczą-
ce twojego zdrowia i stylu życia. Wiosna na pewno da ci więcej moż-
liwości. W finansach odetchniesz i będziesz szukał sposobu na dobre 
oszczędzanie.

Panna (23.08 - 22.09)
Sprawy rodzinne mogą się wymknąć spod kontroli. Ważne, abyś nie tra-
cił głowy i jak przystało na seniora rodu zadziałał w odpowiedni spo-
sób. Postaraj się więcej rozmawiać z ludźmi, możesz się zdziwić, jakie 
mają zdanie o tobie. 

Waga (23.09 - 22.10)
Masz w zasięgu ręki pewne możliwości, ale jakoś nie koniecznie chce ci 
się po nie sięgać, ponieważ z góry zakładasz, że się nie uda. Porzuć te 
negatywne podejście i realizuj siebie. Już z końcem miesiąca będziesz 
liczyć zyski.

Skorpion (23.10 - 21.11)
Co nagle to po diable. Nie decyduj zbyt pochopnie w pewnych kwe-
stiach, bo naprawdę się możesz przejechać, a konsekwencje są nie do 
przewidzenia. Więcej czasu spędzaj w rodzinnym gronie, tym bardziej, 
że aura sprzyja.

Strzelec (22.11 - 21. 12)
Miesiąc będzie dla ciebie wręcz sielankowy pod każdym względem, 
pod warunkiem, że nie będziesz się wzbraniał przed zmianami. Wszyst-
ko jest tak naprawdę w twojej głowie, także odrzuć wątpliwości i daj 
się porwać wirowi zdarzeń.

Koziorożec (22.12 - 19. 01)
Na finanse nie będziesz narzekał, nawet uda ci się już zaplanować ja-
kiś miły wyjazd. Ktoś z bliskich będzie potrzebował twojej pomocy, mi-
mo że nie będzie głośno o tym mówić. Obserwuj z dużą uwagą swoje 
otoczenie.

Wodnik (20.01 - 18. 02)
Ten miesiąc przyniesie ci sporo radości, zwłaszcza w kręgach rodzin-
nych i zdrowotnych. Dostaniesz wiadomość, która z pewnością cię 
ucieszy i co ważne da ci mentalnego kopniaka do dalszych działań 
i sukcesów.

Ryby (19.02 - 20.03)
Przede wszystkim pragniesz spokoju, aby wszystkie sprawy w jakiś ma-
giczny sposób same się załatwiły. Aż tak dobrze nie będzie, ale na pew-
no będziesz mógł w tym miesiącu pozwolić sobie na błogie lenistwo 
i oderwanie się od rzeczywistości.

Horoskop klasyczny na kwiecień 2019 r.
opracowała wróżka Nadija
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Z Leszna po raz trzeci wyruszy
Ekstremalna Droga Krzyżowa

Zbliżają się Święta Wielkanocne, a wraz z nimi odbywają się liczne drogi krzyżowe. Dla tych, którzy chcą pełniej przeżyć zmartwychwstanie Chry-
stusa, dobrym wyborem może być udział w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej. Odbędzie się ona 12 kwietnia. O tym, co człowiek odczuwa podczas 
nocnego marszu i jak przygotować się do takiej trasy, z Michałem Prałatem - organizatorem przedsięwzięcia - rozmawia Łukasz Domagała.

- Jak to się stało, że zaczął pan organi-
zować Ekstremalną Drogę Krzyżową?

- Kiedyś przypadkowo trafiłem na in-
formację, że w ogóle coś takiego istnie-
je i postanowiliśmy, wraz ze starszym 
bratem, przejść taką drogę. Wiodła ona 
z Dolska do Lubinia. Koncepcja tej formy 
duchowości bardzo mi się spodobała.

- Dlaczego tak bardzo się to panu spo-
dobało? Czy może dlatego, że czło-
wiek, idąc w ciemności, obcuje z Bo-
giem, z przyrodą?

- Jest to bardzo ciekawe przeżycie, które-
go wcześniej - jako wierzący - nigdy nie 
doświadczyłem. Człowiek uczestniczy 
w różnych nabożeństwach, w różnych 
miejscach…

- ...ale myśli często mu odpływają, nie 
jest w stanie się skoncentrować…

- Właśnie, różnie z tym bywa, są momen-
ty lepsze i gorsze. Ale wrażenie podczas 
tej drogi krzyżowej jest zupełnie inne niż 
wszystko to, co spotkałem do tej pory. 
O 2, 3 czy 4 nad ranem, kiedy człowiek 
idzie sam, w pewnym momencie zada-
je sobie pytanie, po co tu właściwie jest?

- Na trzydziestym kilometrze, kiedy 
już nie może, bo jest zmęczony.

- I myśli, że przecież powinien leżeć teraz 
w ciepłym łóżku, przewracać się na drugi 
bok i spokojnie spać.

- Rzeczywiście w  tej sytuacji for-
ma umartwienia, faktycznej drogi 
krzyżowej.

- Tak jest. A ja pamiętam moją pierwszą 
drogę krzyżową. Padał zmrożony deszcz, 
co rzeczywiście wywołało u mnie ekstre-
malne wrażenie. To, co dzieje się z czło-
wiekiem o takiej godzinie jest ekstremal-
ne zarówno psychicznie, jak i fizycznie. 
Zresztą każdy chyba zdaje sobie sprawę, 
że podczas wędrówki, prędzej czy póź-
niej, zmęczenie się pojawi.

- Czy przychodzi w pewnym momencie 

taka złość na człowieka i mówi do siebie: 
a po co ja się w to w ogóle władowałem?

- Przychodzi, oczywiście, ale z czasem 
wszystko układa się w pewną całość 
i wraca myślenie, że to ma przecież jakiś 
sens. Bardzo pomagają w tym rozważa-
nia, które przy każdej stacji opisują przy-
kład z życia konkretnej osoby. Pamiętam 
taki wzruszający moment, kiedy czyta-
łem rozważanie o lekarzu, który jest na 
swoim pierwszym dyżurze i umiera mu 
pacjent. I on opisuje swoje wątpliwości, 
że być może nie zrobił wszystkiego, aby 
ten człowiek mógł żyć. Bije się z myśla-
mi, zaczyna czuć pewnego rodzaju bez-
sens swojej pracy, ale odnosi ją do Jezu-
sa. Jezus umarł na krzyżu i jego śmierć 
miała sens. Na każdej z tych stacji jest ta-
ki głęboki przykład, który pozwala czło-
wiekowi spojrzeć na własne życie z nie-
co innej perspektywy. Odczuwa się ten 
wymiar duchowy trasy, a przy samym 
końcu często ludzie płaczą, czując taki 
ciężar, jaki dźwigał Jezus, idąc na śmierć.

- Z drugiej strony może cieszą się, że 
udało się przejść.

- Ja myślę, że tutaj nie chodzi o spraw-
dzian fizyczny. Nie dzielę też ludzi we-
dług ich motywacji. Wierzę jednak, że 
w znacznej ilości pątników zostaje po 
Ekstremalnej Drodze Krzyżowej połączo-
nej z rozważaniami, samotnością i cier-
pieniem jakaś cząstka boska.

- Skąd pomysł, aby samemu zorgani-
zować drogę krzyżową, już z Leszna?

- Kiedy poszedłem na drugą drogę krzy-
żową, przyszła mi na trasie pewna myśl, 
jakby Bóg mówił: ty też możesz taką dro-
gę krzyżową zorganizować. Dowiedzia-
łem się, że jest to możliwe i pojechałem 
na specjalne szkolenie dla liderów Eks-
tremalnych Dróg Krzyżowych. Tam po-
znałem ludzi, którzy postanowili zrobić 
to samo i tak się wciągnąłem.

- Pierwsza Ekstremalna Droga Krzyżo-
wa z Leszna w 2017 roku wiodła do…

...Lubinia. Kolejna została zorganizowana 

z Leszna do Błociszewa, do Sanktuarium 
Świętej Rity, już w powiecie śremskim. To 
była dosyć trudna trasa. W tym roku, po 
raz trzeci, trasa też nie będzie łatwa, ale 
krótsza, pójdzie w niewielkiej odległo-
ści od miasta i zakończy się w Lesznie. Ci, 

- Nie ma reguły, ale warto mieć dobre 
buty trekkingowe i dzięki nim na pew-
no jest łatwiej. Należy ubrać się na ce-
bulkę, czyli mieć cztery warstwy odzie-
ży i je ściągać w razie potrzeby. To jest 
lepsze niż gruba puchowa kurtka. I naj-
ważniejsze - latarka, najlepiej czołowa. 
Nie kosztuje dużo, jest wygodna i poma-
ga w przejściu trasy. Poza tym nie trzeba 
brać wielkiej ilości żywności, ale dobrze 
postawić na batony energetyczne czy 
napoje izotoniczne, potrzebne w mo-
mencie, gdy człowiek opada z sił. Oso-
biście zabieram też leki przeciwbólowe, 
tak na wszelki wypadek. Przed wyjściem 
należy naładować do pełna smartfon, 
a wcześniej dobrze wgrać sobie aplika-
cję Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. Jest 
tam również nasza trasa, a to bardzo uła-
twia wędrówkę.

- Zdarzało się, że ludzi błądzili?

- Oczywiście i dlatego aplikacja rozwią-
zuje problem, umożliwiając przejście po 
wyznaczonym śladzie.

- Uczestnictwo w EDK jest bezpłatne.

- Jest bezpłatne, chociaż przed nabo-
żeństwem rozpoczynającym wędrówkę 
każdy może nabyć pakiet złożony z roz-
ważań, opaski na rękę i odblasku. Kosz-
tuje 10 złotych, ale jeśli ktoś nie będzie 
mógł zapłacić, otrzyma go za darmo. 
Kluczowa sprawa - trzeba mieć krzyż, 
nawet mały, ale chyba najistotniejsze 
jest nastawienie mentalne. Jeśli ktoś na 
co dzień uprawia biegi, to nie oznacza, 
że przejdzie tę drogę. Tutaj mamy noc-
ny marsz, inaczej rozkłada się energia. 
Ekstremalna Droga Krzyżowa rozpo-
cznie się w Lesznie, 12 kwietnia, o godzi-
nie 20. Najpierw odprawiona zostanie 
Msza Święta w Bazylice pod wezwa-
niem Świętego Mikołaja. Wychodzimy 
o godzinie 21, powrót na poranne na-
bożeństwo. Podczas trasy zachowujemy 
milczenie. Taka jest idea, chociaż to nie 
oznacza, że musi być absolutna cisza.

- Dziękuję za rozmowę.

ROZMAWIAŁ: ŁUKASZ DOMAGAŁA

którzy do tej pory mówili, że nie zorgani-
zują sobie powrotu do domu, bo jest da-
leko mają…

- ...argument wytrącony z ręki.

- Trasę można już zobaczyć na www.edk.
org.pl. Ma 40 kilometrów. Liczymy, że za-
pisze się na nią około 200 osób.

- To jest duża odpowiedzialność za 
uczestników w sensie duchowym, 
gdyż organizatorzy nie ponoszą fi-
zycznej odpowiedzialności za idących.

- Nie ponosimy, chociaż jako organizato-
rzy robimy wszystko, aby zapewnić op-
tymalne warunki do przejścia trasy. Od-
powiedzialność zawsze spoczywa na 
uczestniku.

- Jak najlepiej przygotować się do tej 
trasy? Co warto wziąć, czego nie brać?

- Podstawa to dobre buty. Widziałem już 
ludzi w tenisówkach, w zwykłych bu-
tach, w adidasach.

- Nie spisują się?
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REKLAMA

Wypieki z GS Osieczna - smak taki jak dawniej
- U nas nie chodzi się na skróty i wszystkie produkty powstają w sposób naturalny w tradycyjnych, ceramicznych piecach - mówi Leszek 
Frąckowiak, kierownik piekarni GS Osieczna (na zdjęciu). Zbliżające się święta mogą być znakomitą okazją do tego, aby przekonać się, 
że wciąż można jeść dobrze i w atrakcyjnej cenie.

GS w Osiecznej w pew-
nym sensie wypie-
ka produkty kultowe. 

Jeżeli mowa o tradycyjnym 
chlebie, ma tyle mąki żyt-
niej, ile prawdziwy chleb 
mieć powinien. Nie znajdzie 
się w nim żadnych polep-
szaczy. Jest za to wypiekany 
na zakwasie, bo naturalne 
wypieki są smaczne i pożą-
dane przez klientów. Piekar-
nia GS Osieczna to nie tylko 
bardzo dobre jakościowo 
chleb i bułki, lecz również 
szeroki asortyment słodko-
ści wytwarzanych tradycyj-
ną metodą. Za jakością tych 
produktów stoją wykwa-
lifikowani piekarze, którzy 
znają się na swoim fachu 
i pilnują procesu technolo-
gicznego opartego na bab-
cinych recepturach.
- W naszej piekarni stale 
wypiekamy między innymi 

makowiec, placek drożdżo-
wy, sernik, babkę piaskową 
i ciastka kruche - opowiada 
L. Frąckowiak. - Do tego do-
chodzą pączki, drożdżówki 
oraz inne przysmaki przy-
gotowywane na specjalne 
okazje.
Za jakość słodkości z GS 
Osieczna odpowiadają 
składniki wykorzystywane 
w przygotowywaniu ciasta.
- My nie stosujemy mar-
garyny. Używamy masła, 
dlatego smak jest taki, jaki 
być powinien - tłumaczy L. 
Frąckowiak.
Do wysokiej jakości skład-
ników, doświadczenia pie-
karzy i cukierników docho-
dzi jeszcze odpowiedni 
piec. GS Osieczna nie zmie-
nia go na inny, nowocześ-
niejszy, gdyż czas pokazał, 
że właśnie ceramiczne roz-
wiązanie jest najlepsze.

Produkty z GS Osieczna do-
stępne są w lokalnych skle-
pach na terenie powiatu 
leszczyńskiego oraz w nie-
których ościennych gmi-
nach. Warto o nie zapytać. 
Pieczywo jest chwalone 
przez lekarzy (naturalne 
składniki zapewniają lep-
sze samopoczucie osobom 
z problemami żołądkowy-
mi) i chętnie wybierają je 
kierowcy jeżdżący w dale-
kie trasy. Dobrze przecho-
wywany chleb z tej pie-
karni towarzyszy im przez 
wiele dni i wciąż dobrze 
smakuje.
- Kto raz spróbuje naszych 
wyrobów, będzie ich po-
szukiwał w lokalnych skle-
pach. Większość osób nie 
patrzy co konsumuje, ku-
puje towar łatwiej dostęp-
ny - przyznaje kierownik 
piekarni.

(2
6/

20
19

)
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TEKST: MAGDALENA WOŹNA

Aneta Olejniczak

Aneta Olejniczak - projektantka i rze-
mieślniczka, właścicielka Pracowni z Wy-
obraźnią. Codziennie tworzy, zmienia, 
inspiruje, bo jej niepohamowana pa-
sja jest jej pracą. Farba na jej rękach 
świadczy o tym, że jej dzień był uda-
ny. Najlepiej relaksuje się przy młotku 
i wkrętarce. Sama o sobie mówi, że jest 
majsterką, czyli kobietą pracującą, któ-
ra żadnej pracy się nie boi. Dlatego umie 
szpachlować, tynkować, kłaść fugi, szli-
fować, wiercić. Scala w sobie chłopczy-
cę i kobiecą delikatność. Na sercu leży jej 
dobro planety, dlatego bliskie jej są idee 
recyklingu, upcyklingu i zero waste. Szy-
je więc fartuchy z jeansu z odzysku, czy 
wielorazowe torby na zakupy z firanek. 
Aneta to kolekcjonerka zmian, która nie 
lubi monotonii, dlatego nie tylko przed-
miotom nadaje drugie życie, ale też so-
bie każdego ranka. Piecze chleb i parzy 
kawę, która pobudza wszystkie zmysły, 
zupełnie tak  samo jak warsztaty, które 
prowadzi w swojej magicznej pracowni.

Największą radość
sprawia mi...

...w zależności od potrzeby chwili... raz będzie to chwy-
cenie za pędzel lub szlifierkę, kiedy indziej poranny 
spacer po rosie, a jeszcze kiedy indziej przygotowanie 
posiłku dla najbliższych. Czerpię też radość z uważne-
go słuchania, grania w planszówki, spontanicznych 
wyjazdów, spacerów po górach, wieczornych poga-
duch z córką...

Inspiruje mnie...
...codzienność. Rozmowy na targowisku, graffiti na 
obdrapanym budynku, kolor przejeżdżającego auta, 
sklepy budowlane, ciuch w lumpeksie, stare drzwi ka-
mienicy, rozmowa z przyjaciółką, świat kota i jego na-
wyki, zapach w tartaku...

W podróż pojechałabym…
...długą i bez planu. 

Gdybym jeszcze raz
mogła się urodzić to...

...wierzę, że rodzę się każdego ranka. Choć to wydaje 
się takie patetyczne i wyświechtane zarazem - każdy 
kolejny dzień jest szansą i darem. I odpowiedzialnoś-
cią. Tak jak narodziny.

Wolny czas
najchętniej spędzam...

...tak, jak lubię. A lubię różne rzeczy :) Wolne chwile 
spędzam czasami leniwie - z książką i kotem na kola-
nach lub snuję wizje i plany na kolejne warsztaty, któ-
re rozbudzą w kobietach i dzieciach jeszcze większe 
pokłady kreatywności. Spaceruję też po lesie i przy-
tulam się do drzew. Wypatruję żurawi. Spotykam się 
z przyjaciółmi...

Gdybym była Bogiem
przez jeden dzień to...

...wysłałabym każdemu list, a w nim jego listę talentów 
i super mocy - tak, by każdy miał jasność i mógł dzia-
łać w pełni wykorzystując swój potencjał. 
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Od manii do depresji,
czyli choroba afektywna dwubiegunowa
„Barcelona to cudowne miasto! KONIECZNIE muszę się z nią spotkać. W końcu nie wi-
działem się z nią od podstawówki. Dlatego odrobina więcej soli nie zaszkodzi. To jak 
zarezerwować te bilety lotnicze?!”. Słowna ekspresja i chaos myślowy mogą jedynie 
świadczyć o „nadpobudliwości” charakteru. Jeżeli jednak pojawiły się nagle, to trze-
ba się mieć na baczności, gdyż mogą być objawem poważnego schorzenia – choroby 
afektywnej dwubiegunowej.

Czym jest ChAD?

Choroba afektywna dwubiegunowa 
(w skrócie ChAD) to jedno z cięż-
szych zaburzeń psychicznych. Jej 
cechą charakterystyczną jest wystę-
powanie dwóch skrajnych, nawraca-
jących cyklicznie „biegunów”: manii 
(bądź łagodniejszej jej formy – hipo-
manii) oraz depresji. To ich obecno-
ści schorzenie (nazywane również 
„dwubiegunówką”, cyklofrenią oraz 
chorobą maniakalno – depresyjną) 
zawdzięcza swoją nazwę.
Według badań prof. Janusza Roba-

kowskiego z Uniwersytetu Medycz-
nego w Poznaniu, na ChAD może 
cierpieć nawet 5% Polaków; dokład-
ne szacunki uniemożliwia znacz-
na ilość odmian zaburzenia. Pierw-
sze symptomy choroby pojawiają się 
zwykle około 20. roku życia. Nieste-
ty, najczęściej są one bagatelizowane 
zarówno przez chorego, jak i przez 
jego otoczenie. Dzieje się tak między 
innymi dlatego, że dopiero faza ma-
nii wzbudza niepokój najbliższych.

W szponach manii…

Choć oba epizody schorzenia rów-
nie mocno utrudniają codzienne 
funkcjonowanie chorego, to dla oto-
czenia zwykle mania stanowi naj-
większy problem. To w jej trakcie 
osoba, powszechnie znana jako spo-
kojna i towarzysko wycofana, nagle 
staje się całkiem innym człowiekiem 
- nadmiernie pobudzonym (również 
seksualnie) i pewnym siebie.
- Czas manii to okres, kiedy cho-

rzy mają zupełnie nieadekwatne do 
otaczającej rzeczywistości poczu-
cie, że mogą „przenosić góry”. Nag-
le odświeżają stare znajomości oraz 
nawiązują nowe kontakty. Otwar-
cie z dnia na dzień własnego sklepi-
ku z warzywami, start w wyborach 
prezydenckich czy wyjazd na kurs 
surfingowy do Australii nie stanowi 
dla nich żadnego problemu. Każda 

bariera jest do pokonania, a niemoż-
liwe po prostu nie istnieje -  wyjaś-
nia Marta Kowalska, psycholog za-
burzeń psychicznych.
Aktywność, energia i optymizm 

– czy jest w tym coś złego? Dla 
najbliższych chorego – owszem. 
Podczas manii osoby chore nie wi-
dzą konsekwencji, jakie ponio-
są w przyszłości za swoje zachowa-
nia. To dlatego zaciągają naraz kilka 
wysokich kredytów, rzucają pracę 
z dnia na dzień czy porzucają ro-
dzinę na rzecz burzliwego roman-
su. Hamulce nakładane przez nor-
my społeczne czy obyczajowe nagle 
puszczają. To dlatego ChAD stano-
wi problem nie tylko dla chorego, ale 
i dla jego rodziny.
Fazie maniakalnej – oprócz pobu-

dzenia czy snucia i prób realizacji 
nierzeczywistych planów – towa-
rzyszą inne charakterystyczne ob-
jawy, m.in. słowotok, gonitwa my-
śli, niespożyta energia i bezsenność. 
Osoby z zaburzeniem często charak-
teryzują się natarczywością, ostrą re-
akcją na sprzeciw czy wręcz agresją, 
co skutkuje konfliktami z najbliższy-
mi, a w skrajnych przypadkach na-
wet i łamaniem prawa.

…i w odmętach depresji

Różny jest czas trwania manii – cza-
sem wynosi on kilka dni, czasem 
kilka miesięcy. W wielu przypad-
kach koszt schorzenia jest dla rodzi-
ny na tyle duży, że z niecierpliwoś-
cią oczekuje ona, aż chory wyląduje 
na przeciwległym biegunie ChAD – 
w depresji. Błędem jest jednak przyj-
mowanie tego „wyciszenia” z ulgą.
- Depresja to w żadnym wypadku 

nie jest „normalny” stan, kiedy czło-
wiek jest tak zwyczajnie smutny czy 
czuje się przygnieciony ciężarem ży-
cia. To poważne schorzenie, w około 
10 procentach przypadków kończące 
się samobójstwem - przestrzega Mar-
ta Kowalska.

Obniżony nastrój i samoocena to 
tylko jeden z aspektów depresji. 
W trakcie choroby choremu towa-
rzyszyć może zupełna anhedonia; 
nie jest on w stanie odczuwać jakie-
gokolwiek szczęścia czy przyjemno-
ści. Dotychczasowe pasje, ulubiony 
serial czy spotkania z przyjaciółmi 
nie wywołują w nim żadnych emo-
cji. Anhedonia łączy się z brakiem 
zdolności do podjęcia jakiejkolwiek 
decyzji, lękliwością oraz olbrzymim 
poczuciem winy. 
Chory czuje się wówczas ciężarem 

dla najbliższych, dlatego kontakt 
z nimi sprawia mu ból.
W naszym potocznym rozumieniu 

depresji zapominamy o ważnej rze-
czy: depresja to nie smutek, to cho-
roba. Cierpiąca na nią osoba nie ma 
żadnego wpływu na to, że zacho-
rowała; zupełnie tak, jak nie ma się 
wpływu na katar czy rozwój nowo-
tworu. Chory nie potrafi zapanować 
nad tym, co się dzieje w jego głowie. 
To dlatego próba napomnienia, by 
„wziął się w garść” nie przynosi po-
cieszenia, a wręcz przeciwnie, powo-
duje ból. Nie mogąc skierować swo-
ich myśli w pozytywnym kierunku, 
osoba w depresji odczuwa jeszcze 
większe wyrzuty sumienia i pogrąża 
się w jeszcze większej beznadziei.
W przypadku choroby dwubieguno-

wej depresja ma jeszcze jeden wy-
miar. Chory ma świeżo w pamięci 
stan niespożytej energii oraz pozor-
nego szczęścia, jaki jeszcze przed 
chwilą dostarczała mu mania. Dla-
tego tym trudniej zaakceptować 
mu położenie, w jakim się właśnie 
znalazł.

Nieznane źródła choroby

Z jednej strony niewyczerpa-
ne pokłady energii i przebojowość, 
z drugiej – apatia i przeświadcze-
nie o własnej bezwartościowości. 
Co powoduje tę przewrotną i cięż-
ką chorobę psychiczną? Zdaniem 
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Od manii do depresji,
czyli choroba afektywna dwubiegunowa

naukowców, na powstanie zaburzenia 
wpływa zachwianie równowagi chemicz-
nej w mózgu. Co wywołuje taką reakcję? 
Na tę chwilę pozostaje to tajemnicą.
- Pacjenci oraz bliscy pacjentów często 

zadają sobie pytanie: dlaczego ja? Dla-
czego mój mąż? Niestety, nauka nie po-
trafi znaleźć odpowiedzi na to pytanie… 
W praktyce terapeutycznej mówi się 
o jednoczesnym współwystępowaniu kilku 
czynników chorobotwórczych: genetycz-
nego, psychologicznego i środowiskowe-
go - tłumaczy Marta Kowalska.
Największe przerażenie wśród rodzin bu-

dzi informacja o możliwości dziedzicze-
nia dwubiegunówki. Rzeczywiście, w ba-
daniach naukowych 
podkreśla się pewną 
prawidłowość w za-
chorowalności zarów-
no rodziców, jak i ich 
dzieci. Z tego powodu, 
jeżeli matka lub ojciec 
cierpieli na schorze-
nie, to ich dziecko auto-
matycznie znajduje się 
w grupie ryzyka. Prob-
lemem tej „genetycz-
nej” interpretacji źró-
deł choroby jest fakt, 
że naukowcy nie zi-
dentyfikowali genów, 
które miałyby ją prze-
kazywać. Informacji 
o dziedziczności ChAD 
nie należy traktować 
więc jako wyroku, a ja-
ko motywację do ob-
serwacji samego siebie.

Rozpoznanie ChAD

Dla specjalistów ChAD stanowi problem 
już na etapie stawiania diagnozy. Dzieje 
się tak między innymi dlatego, że pacjen-
ta udaje się skłonić do wizyty lekarskiej 
zwykle dopiero w fazie depresji.
- Często niewłaściwie przeprowadzony 

wywiad u psychiatry czy psychologa spra-
wia, że u chorego diagnozowana jest nie 
dwubiegunówka, a depresja. Jest to bar-
dzo groźne, gdyż już we wczesnej fazie le-
czenia pacjent otrzymuje nieodpowiednią 
pomoc. Co więcej, złe rozpoznanie cho-
roby może mieć fatalne skutki. U osób 
z ChAD jednym z efektów ubocznych zaży-
wania leków antydepresyjnych jest mania. 
Pacjent otrzymuje wówczas wraz z lekiem 

zastrzyk energii, po którym ląduje na dru-
gim, maniakalnym biegunie choroby i nie 
zgłasza się już do kontroli - przestrzega 
Marta Kowalska.
To dlatego w wywiadzie ważny jest 

udział bliskich, mogących udzielić dodat-
kowych informacji. Problemem może się 
okazać próba skłonienia chorego do wi-
zyty u specjalisty podczas manii. Jak bo-
wiem przekonać osobę szczęśliwą i ener-
giczną, że z jej zdrowiem dzieje się coś 
niedobrego? Sama taka sugestia wzbu-
dza u chorego podejrzliwość. Dlaczego 
oni próbują mnie zatrzymać? Z zazdrości? 
Niegodziwości? A może coś knują? Poja-
wia się gniew i agresja, a próba wdrożenia 

leczenia zostaje odwle-
czona w czasie. A czas 
jest tu niezwykle cenny.

Czy można 
wyzdrowieć?

To pytanie zadaje sobie 
każdy, u kogo zdiagno-
zowano dwubiegunów-
kę. Niestety, na chwi-
lę obecną nie odkryto 
leku, który pomógłby 
pokonać chorobę. Nie 
oznacza to jednak, że 
cierpiący na nią pacjen-
ci są już na zawsze za-
kładnikami schorzenia. 
Medycyna dysponuje 
środkami, które z po-
wodzeniem wyciszają 
manię i depresję. Dzię-
ki temu pacjent mini-
malizuje skutki faz, 

a nawet uzyskuje remisję, czyli okres bez 
jakichkolwiek objawów chorobowych.
Dwubiegunówka to przypadłość wielu 

ludzi, także tych znanych z pierwszych 
stron gazet, m. in. Britney Spears, Rober-
ta Pattinsona, Stinga czy Marka Grechu-
ty. Aby jednak prawidłowo w niej funk-
cjonować, trzeba pamiętać o regularnym 
przyjmowaniu leków stabilizujących na-
strój. Ważna jest także psychoterapia. Nie 
może ona zastąpić leczenia farmakolo-
gicznego, jednak pomaga lepiej poznać 
ChAD, nauczyć się rozpoznawać niepo-
kojące sygnały, a przede wszystkim – zro-
zumieć, że choroba maniakalno – depre-
syjna to nie wyrok.

TEKST: TOMASZ MUSIELAK

W naszym potocznym rozumie-
niu depresji zapominamy o waż-
nej rzeczy: depresja to nie smutek, 
to choroba. Cierpiąca na nią oso-
ba nie ma żadnego wpływu na to, 
że zachorowała; zupełnie tak, jak 
nie ma się wpływu na katar czy roz-
wój nowotworu. Chory nie potra-
fi zapanować nad tym, co się dzie-
je w jego głowie. To dlatego próba 
napomnienia, by „wziął się w garść” 
nie przynosi pocieszenia, a wręcz 
przeciwnie, powoduje ból. Nie mo-
gąc skierować swoich myśli w pozy-
tywnym kierunku, osoba w depresji 
odczuwa jeszcze większe wyrzu-
ty sumienia i pogrąża się w jeszcze 
większej beznadziei.
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Pociągami do Góry, Gostynia
i Warszawy?
- Uważam, że standardem cywilizacyjnym jest dojazd koleją do 
każdego powiatu w naszym województwie - mówi Patryk Wild, 
radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Linia kolejowa do 
Góry przechodzi przez Bojanowo, toteż na planowanym urucho-
mieniu połączenia skorzystają prawdopodobnie mieszkańcy tej 
gminy. Tymczasem poseł Jan Mosiński zapewnia, że prowadzi 
działania w celu reaktywacji ruchu pasażerskiego na trasie kolejo-
wej pomiędzy Lesznem a Gostyniem.

REKLAMA

Samorząd województwa dolnoslą-
śląskiego zamierza przejąć 22 li-
nie, które zostały zamknięte i ule-

gają powolnej degradacji. Wśród nich jest 
także kolejowa trasa z Bojanowa do Góry, 
przecięta przez drogę ekspresową S5. Nie 
ma tam na razie wiaduktu kolejowego, 
ale z porozumienia podpisanego dziewięć 
lat temu wynika, że Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad miałaby go 
wybudować w przypadku uzasadnionych 
potrzeb społeczno-gospodarczych. Może 

tak się stać, jeżeli tylko samorząd dolno-
śląski przejmie linię kolejową od PKP 
PLK, a wszystko wskazuje, że jest to sce-
nariusz realny.
Zdaniem Patryka Wilda uruchomienie li-

nii do Góry ma uzasadnienie, gdyż pozwo-
li mieszkańcom tego miasta na dojazd do 
stolicy Dolnego Śląska w ciągu godziny. 
Magistrala kolejowa z Poznania do Wroc-
ławia jest właśnie remontowana i będzie 
obsługiwać ruch kolejowy z prędkością do 
160 km/h, a na odcinku Bojanowo - Góra 

pociągi pojadą 80, a może nawet 100 km/h.
- Będzie to wymagało budowy wiaduktu, co 

jest po stronie GDDKiA oraz gruntownej mo-
dernizacji zdegradowanej linii - mówi P. Wild.
Rewitalizacja odcinka, która skutko-

wać ma przywróceniem jego parame-
trów konstrukcyjnych, może koszto-
wać ponad 20.000.000 złotych. Do tego 
prawdopodobnie dojdzie elektryfikacja, 
a to są kolejne koszty. Mimo wszyst-
ko jest to - zdaniem P. Wilda - rozwią-
zanie tańsze i efektywniejsze niż zakup 
i obsługa specjalnego, droższego taboru 
spalinowo-elektrycznego.
Na zrealizowanie inwestycji potrzeba 

około czterech lat. Tyle potrwa przygo-
towanie dokumentacji oraz przeprowa-
dzenie robót wraz z budową wiaduktu. 
Projekt miałby zostać zrealizowany ze 
środków unijnych lub z rządowego pro-
gramu kolejowego.
- W naszym województwie standardem jest 

uruchamianie na takich trasach jednego 
pociągu na godzinę, a jeżeli do przewozów 
dopłacają lokalne samorządy, nawet jedne-
go co 30 minut - objaśnia P. Wild.
Z połączenia kolejowego szacunkowo 

mogłoby korzystać około 1000 osób z po-
wiatu górowskiego. Jednak - zdaniem 
radnego - całkiem możliwe, że liczba pa-
sażerów jeszcze się zwiększy.
- Kiedy uruchamialiśmy linię z Trzeb-

nicy do Wrocławia, specjaliści pukali 
się w czoło, mówiąc, że to nie ma sen-
su. Były nawet plany rozebrania torowi-
ska, a dziś z tego połączenia korzysta ty-
lu pasażerów, że pociągi są pełne, a my 
zastanawiamy się, jak obsłużyć ruch. Je-
stem przekonany, że podobnie będzie 
właśnie z linią do Góry. Ona ma poten-
cjał, tylko trzeba zbudować popyt - do-
daje P. Wild.
Z wygodnego połączenia mogliby sko-

rzystać mieszkańcy, którzy dziś mają 
problemy ze znalezieniem pracy w Górze. 

Dojazd do stolicy Dolnego Śląska może 
dać im szansę na rozwój. Tymi pociąga-
mi jeździliby także mieszkańcy Rawicza 
i Bojanowa, gdyż linia - ze względu na 
swój układ - biegnie przez Wielkopolskę.
Zadowolenia z takiego obrotu spraw nie 

kryją władze Góry. Rewitalizacja odcinka 
może bowiem oznaczać nie tylko powrót 
ruchu pasażerskiego, a co za tym idzie 
większą mobilność mieszkańców, ale też 
daje nadzieję na powrót ruchu towaro-
wego. Jest to szczególnie ważne w kon-
tekście funkcjonowania przedsiębiorstw 
w powiecie górowskim.
O reaktywacji mówi się również w kon-

tekście linii kolejowej Leszno - Gostyń. 
Szlakiem tym wprawdzie wciąż poruszają 
się pociągi towarowe, ale ruch pasażerski 
zamarł na nim kilka lat temu.
- Chciałbym, aby połączenie z Leszna 

do Gostynia zostało reaktywowane w ra-
mach programu Kolej Plus. Jestem prze-
konany, że gdyby przeprowadzić sondaż, 
70 procent respondentów odpowiedział-
by, że jest za przywróceniem połączenia 
ważnego z punktu widzenia subregionu 
leszczyńskiego, a w szczególności miesz-
kańców powiatu leszczyńskiego i go-
styńskiego. W tym temacie zostaną pod-
jęte działania pomiędzy samorządami 
województwa wielkopolskiego, Leszna 
i Gostynia oraz PKP, a jeśli będzie taka 
potrzeba - również kolei metropolitalnej - 
mówi Jan Mosiński, poseł z ramienia Pra-
wa i Sprawiedliwości.
Wciąż nierozstrzygniętą sprawą pozosta-

je kwestia bezpośredniego połączenia ko-
lejowego pomiędzy Lesznem a Warsza-
wą. Przypomnijmy, że miasto utraciło je 
po tym, jak uruchomiono Pendolino, czy-
li pociągi klasy premium. Od tamtej pory 
szybkie składy jeżdżą z Wrocławia przez 
Opole oraz Centralną Magistralę Kole-
jową, a nie - jak było wcześniej - przez 
Leszno i Poznań. Leszczynianom chcą-
cym dotrzeć do Warszawy pozostaje je-
chać do Poznania i dopiero tam przesiąść 
się na pociąg do stolicy.
- W swojej interpelacji zwracałem uwa-

gę, że jest zapotrzebowanie na połączenie 
z Leszna do Warszawy, a jeżeli zarząd PKP 
PLK nie widzi możliwości jego przywróce-
nia ze względów ekonomicznych, zwrócę się 
do zarządu, aby ponownie dokonano para-
metrów przeliczeniowych dotyczących tego 
połączenia - informuje J. Mosiński.
Poseł zapowiedział także, że będzie chciał 

doprowadzić do spotkania w tej sprawie pre-
zydenta Leszna Łukasza Borowiaka z preze-
sem zarządu spółki PKP PLK, aby w tym te-
macie wyjaśnić wszystkie wątpliwości.

TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA

Linia kolejowa z Bojanowa do Góry 
jest przecięta przez drogę S5. Ponow-
ne uruchomienie linii wymaga budo-
wy wiaduktu.
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Data Nazwa imprezy
1 kwietnia

godz. 11-12 Wykład pt. „Artyści École de Paris” (Galeria MBWA w Lesznie, ul. Leszczyńskich 5)

6 kwietnia
godz. 17-18:30

Prelekcja pt. „Jak Pismo Święte tłumaczy obecną sytuację gospodarczą i polityczną?” (Galeria Lochy Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Lesznie, ul. Chrobrego 3)

6 kwietnia
godz. 19-20:30 Koncert Pasyjny Chóru Novum (kościół parafialny w Rydzynie)

9 kwietnia
godz. 17

Promocja książki „Obrazki z moich lat chłopięcych” Ludwika Kalischa (Galeria Sztuki Muzeum Okręgowego w Lesznie, ul. 
Narutowicza 31)

12 kwietnia
godz. 17-19 Koncert Jubileuszowy z okazji 40-lecia PSM I i II st. w Lesznie (Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie, ul. Chrobrego 3A)

12 kwietnia
godz. 20 Ekstremalna Droga Krzyżowa (Msza Św. w Bazylice pw. Św. Mikołajam, wyjście o godz. 21) - więcej na str. 40

14 kwietnia
godz. 10-12 V Bieg „Transplantacja jesteśmy na TAK” (teren wokół Zalewu w Rydzynie, start i meta przy drewnianym domku)

15 kwietnia
godz. 20  11. Leszczyńska Droga Krzyżowa ulicami miasta Leszna (wyjście sprzed kościoła pw. Św. Antoniego w Lesznie)

22 kwietnia
godz. 15-18 Bieg Droga do Emaus w parafii Włoszakowice (2 dystanse biegowe i 1 nordic walking)

Wystawy czasowe w Lesznie
► przez cały kwiecień | „Chwała Zwycięzcom! - Grupa „Leszno” - Jubileusz 100-lecia Powstania Wielkopolskiego 1918-1919” (Galeria 
Sztuki Muzeum Okręgowego w Lesznie, ul. Narutowicza 31)
► przez cały kwiecień | „Zwierzęta duże i małe w malarstwie, grafice, rysunku...” (Budynek Główny Muzeum Okręgowego w Lesznie, 
Pl. Metziga 17)
► do 3 kwietnia | „W Świecie Wyobraźni” - grafiki i rysunki Lidii Przewoźnej (Galeria Za Regałami Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesz-
nie, ul. Chrobrego 3)

► do 6 kwietnia | Karolina Kucharska „SPACJA_ILUSTRACJA” (Galeria MBWA w Lesznie, ul. Leszczyńskich 5)

► do 13 kwietnia | „Topografia fotografii” (Galeria w Ratuszu MBWA w Lesznie)

Chcesz, aby zapowiedź Twojej imprezy
znalazła się w tym kalendarium?

Napisz do nas na adres
leszczyniak@mtlmedia.pl!
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