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Zmarł najstarszy mieszkaniec
powiatu leszczyńskiego

NOWA WIEŚ > Nie żyje Jan Stawiński z Nowej Wsi, który urodził się w 1917 roku 
i całe swoje życie związał z tą miejscowością. Pan Jan prowadził gospodarstwo 
rolne oraz był kolejarzem pracującym na stacjach w Kąkolewie i Lesznie. Zmarł 
niedługo po swoich 102. urodzinach.

Kolejny etap przebudowy ulicy Lipowej
LESZNO > Od poniedziałku, 20 maja, zamknięta została ulica Lipowa na skrzyżo-
waniu z ulicą Dożynkową. Jest to następstwo kontynuacji większej inwestycji pro-
wadzonej w ciągu ulicy Lipowej. Zamknięcie wspomnianego skrzyżowania wią-
że się z utrudnieniami nie tylko dla kierowców transportu indywidualnego, ale 
też dla pasażerów komunikacji miejskiej. W związku z tym autobusy linii numer 
1, numer 2 oraz numer 5 będą korzystały z objazdu ulicą Chociszewskiego do uli-
cy Obrońców Lwowa. Przystanek zastępczy dla przystanku Lipowa MPWiK został 
usytuowany przy ulicy Kanałowej (dotyczy linii numer 1 i numer 2). Przystanek za-
stępczy dla przystanku Lipowa market został usytuowany przy ulicy Obrońców 
Lwowa na wysokości marketu "Lidl" (dotyczy linii numer 1, numer 2, numer 5). 
Inwestycję wykonuje Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno. Miasto Leszno na ten 
etap przebudowy pozyskało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Kolorowo i ciekawie na Rynku
LESZNO > Fundacja Centrum Aktywności Twórczej, Punkt Informacji Europejskiej 
Europe Direct Poznań oraz Miasto Leszno (Biuro Pełnomocnika Prezydenta Miasta 
Leszna ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi) już po raz dziesiąty zapro-
sili mieszkańców na leszczyński Rynek w ramach obchodów Dnia Europy i leszczyń-
skich Targów Organizacji Pozarządowych. Z tej okazji przygotowano mnóstwo atrakcji. 
Swoje stoiska zorganizowało ponad 50 organizacji. Były występy na scenie, rozmaite 
zabawy, konkursy i pokazy, a przede wszystkim niezwykle radosna i przyjemna atmo-
sfera. Zarówno pogoda, jak i frekwencja dopisały. Warto zaznaczyć, że tegoroczna ak-
cja była wyjątkowa z dwóch powodów: po pierwsze – jubileuszowa 10. edycja, po dru-
gie – w tym roku obchodzimy 15-lecie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Duże pieniądze
na myjnię

LESZNO > Prawie 4.000.000 zło-
tych pozyskał leszczyński samorząd 
z Wielkopolskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego na lata 2014-
2020 na projekt "Inwestycje Miasta 
Leszna wspierające strategie nisko-
emisyjne". Wartość całości szacowa-
na jest na około 5.535.000 złotych 
a najważniejszą inwestycją, jaka mia-
łaby zostać zrealizowana w ramach 
projektu, jest budowa automatycz-
nej myjni dla autobusów Miejskie-
go Zakładu Komunikacji. Ponadto 
oświetlona zostanie zajezdnia, a na 
przystankach przy Alejach Krasińskie-
go oraz ulicy Dąbrowskiego zamon-
towane zostaną elektroniczne tabli-
ce informacji pasażerskiej. Ponadto 
w ramach tego samego zadania 
oświetlona zostanie ulica Kurkowa.

Zaprezentowały się grupy rekonstrukcyjne
BOJANOWO > Dwa dni trwał piknik militarny zorganizowany przy bojanowskim 
amfiteatrze w długi weekend majowy. Podczas imprezy można było podziwiać gru-
py rekonstrukcyjne z Gostynia, Śremu, Grodziska Wielkopolskiego i Poznania. Każda 
z nich zaprezentowała różne pamiątki, przyciągając dzięki temu grono miłośników 
umundurowania, samochodów czy sprzętu wojskowego z okresu II Wojny Świato-
wej. Nie zabrakło również inscenizacji historycznych, które unaoczniły - zwłaszcza 
młodemu pokoleniu - jak bywało dawniej podczas konfliktów zbrojnych.
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ANowa firma koło Leszna

GMINA LIPNO > W bezpośrednim sąsiedztwie Leszna, w strefie ekonomicz-
nej w Maryszewicach, powstają zabudowania centrum logistycznego TB Logi-
stic. Obiekty zlokalizowane będą tuż za fabrykami EuroComfort i Euroline i bę-
dą miały powierzchnię 35.000 metrów kwadratowych. Inwestorem jest Thomas 
Busskamp, związany z dwiema wspomnianymi wcześniej firmami. Budynki sta-
ną się zapleczem logistycznym dla fabryk z branży meblarskiej. Zgodnie z założe-
niami pracę w tym miejscu znajdzie około 100 osób. W uroczystości wmurowa-
nia aktu erekcyjnego wzięli udział starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak, wójt 
Lipna Łukasz Litka oraz prezydent Leszna Łukasz Borowiak.

W gminie Krzywiń od września
bezpłatny autobus

GMINA KRZYWIŃ > Z początkiem września na tym terenie ma zostać uruchomio-
na bezpłatna linia autobusowa. W tym względzie gmina Krzywiń będzie współ-
pracować z położoną po sąsiedzku gminą Śrem, gdzie nieodpłatne kursy już 
funkcjonują. Połączenie wprowadzane we współpracy z sąsiednią gminą ma być 
darmowe dla wszystkich bez względu na to, czy zamieszkują w tym rejonie, czy 
też przyjechali tutaj w celach turystycznych. Komunikacja bez odpłatności funk-
cjonować będzie na trasie Krzywiń - Jerka - Śrem i umożliwi między innymi do-
jazd do dużych firm położonych w rejonie Śremu. Znacznie ułatwi też połączenie 
z Poznaniem, a w przyszłości z planowaną linią Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. 
Ma to być pierwsza bezpłatna linia autobusowa w powiecie kościańskim. Projek-
ty uchwał w tej sprawie krzywińscy radni przyjęli na nadzwyczajnej sesji, która 
odbyła się 30 kwietnia.

Są pieniądze na drogowe inwestycje
POWIAT LESZCZYŃSKI > Trwa już przebudowa drogi powiatowej łączącej Mór-
kowo i Wilkowice, tymczasem dopiero w maju samorząd powiatu leszczyńskie-
go dostał informację, że inwestycja zostanie dofinansowana w wysokości połowy 
kosztów zadania, czyli maksymalnie 2.677.000 złotych. Wniosek w tej sprawie zo-
stał złożony w ubiegłym roku, a zawirowania związane z przyznaniem środków 
były następstwem powołania do życia nowego podmiotu, który miałby rozdzie-
lać pieniądze na cele infrastrukturalne - Funduszu Dróg Samorządowych. Inwe-
stycja ta znalazła się na pierwszym miejscu listy rankingowej. Analogiczna sytu-
acja dotyczy drogi powiatowej w gminie Rydzyna od kościoła w Dąbczu przez 
Nową Wieś do granicy z gminą Osieczna. W tym jednak przypadku inwestycja 
znalazła się na liście rezerwowej, co szansę na pozyskanie pieniędzy czyni trud-
nym, ale nie niemożliwym.

To dopiero urodziny!
LESZNO > 106. urodziny świętowała Zofia Cukrowicz z Leszna. Jest ona najstarszą 
mieszkanką miasta, a na stałe zamieszkała tutaj w 1953 roku, kiedy jej mąż został 
dyrektorem miejscowego Herbapolu. Jubilatka niemal całe życie przepracowa-
ła w handlu. Razem z mężem doczekała się trojga dzieci - Wojciecha, Eugeniusza 
i Elżbiety. Z okazji urodzin panią Zofię odwiedzili prezydent Leszna Łukasz Boro-
wiak, przewodniczący Rady Miejskiej Leszna Tomasz Malepszy oraz Anna Szyma-
niak, kierowniczka Urzędu Stanu Cywilnego.

Gaz dla gminy
KRZYWIŃ > Na terenie Krzywiń ma być budowana sieć gazowa. Decyzję w tej 
sprawie miała podjąć Rada Techniczno-Ekonomiczna Zakładu Gazowniczego 
w Poznaniu. Obecnie spółka przygotowuje przetarg, który ma na celu wyłonienie 
wykonawcy inwestycji w tym rejonie.

OPRACOWANIE:
ŁUKASZ DOMAGAŁA, MICHAŁ DUDKA
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Różowe kontenery zniknęły z ulic Leszna
Zamiast odzieży używanej bardzo często trafiały do nich śmieci.

Przypomnijmy, że 20 różowych 
pojemników w różnych częś-
ciach miasta pojawiło się w Lesz-

nie cztery lata temu za sprawą miejskich 
radnych. Założenie było takie, że każ-
dy będzie mógł do nich wrzucić odzież, 
z której już nie korzysta, a która wciąż 
może być użyteczna dla innych, najczęś-
ciej ubogich mieszkańców miasta. Koor-
dynacją systemu pozyskiwania odzieży 

zajmował się Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie, jednak czas pokazał, że w po-
jemnikach nie lądowały - jak pierwotnie 
założono - czyste i spakowane ubrania 
oraz pościele, ale nawet skoszona trawa 
czy ziemia. W tych okolicznościach kon-
tynuacja projektu stanęła pod znakiem za-
pytania, ponieważ nie takie było założe-
nie ustawienia w mieście pojemników.
- Zadaniem MOPR-u nie jest oczyszczanie 

miasta, lecz pomaganie biednym - tłuma-
czy Donata Majchrzak-Popławska, dyrek-
tor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
w Lesznie. - Po rozmowach z prezydentem 
Leszna, Miejskim Zakładem Oczyszczania, 
Strażą Miejską, Miejskim Zakładem Budyn-
ków Komunalnych, Wydziałem Gospodar-
ki Komunalnej oraz leszczyńskimi radnymi 
doszliśmy do wniosku, że pojemniki należy 
zlikwidować.
Usunięcie pojemników z leszczyńskich 

ulic nie oznacza, że MOPR zupełnie 

rezygnuje z darów leszczynian przeka-
zywanych na rzecz innych. Wprawdzie 
nie ma kontenerów, ale odzież nadal jest 
przyjmowana, tyle że w magazynie przy 
Alejach Krasińskiego 30 w Lesznie. 
Można ją zdawać codziennie od ponie-
działku do piątku w godzinach od 10 do 
14. Pod tym adresem będzie dyżurował 
pracownik MOPR-u.

TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA
ZDJĘCIE: LESZNO.PL

REKLAMA
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OGŁOSZENIE WYBORCZE

Tak bardzo pragnął
prawa jazdy…

28-letni mieszkaniec powiatu poznańskie-
go bał się egzaminu praktycznego na pra-
wo jazdy i postanowił wysłać na niego ko-
legę. Egzaminator zorientował się, że coś 
jest nie tak.

Do samochodu wsiadł 33-letni mieszkaniec po-
wiatu poznańskiego, jak się można domyślać, 
ze zdecydowanie większym doświadczeniem 
w zakresie jazdy samochodem. Egzaminato-
rowi przed rozpoczęciem jazdy na placu, czyli 
przed częścią praktyczną, okazał dowód osobisty, 
w którym widniało jego zdjęcie, ale z nazwiskiem 
28-latka mającego przystąpić do egzaminu. Mó-
wiąc wprost, mężczyzna próbował wprowadzić 
w błąd egzaminatora. Ten jednak zauważył, że 
coś jest nie w porządku, że prawdopodobnie do-
kument tożsamości może być podrobiony.

- Po tym spostrzeżeniu 33-latek uciekł z samo-
chodu - mówi Monika Żymełka, oficer prasowa 
KMP w Lesznie.
Sprawą zajęła się policja, gdyż takie numery nie 
mogą być tolerowane. Ustalono, że 28-latek po-
prosił swojego starszego kolegę o przysługę 
w postaci wystąpienia za niego na egzaminie 
praktycznym na prawo jazdy. Aby się uwiary-
godnić, mężczyźni faktycznie użyli sfałszowane-
go dokumentu tożsamości. Dzień po incyden-
cie podejrzani w tej sprawie zostali zatrzymani 
w zakładzie pracy na terenie powiatu poznań-
skiego. Postawiono im zarzuty usiłowania wyłu-
dzenia poświadczenia nieprawdy oraz posłuże-
nia się sfałszowanym dowodem osobistym, za 
co grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

TEKSTY: ŁUKASZ DOMAGAŁA

Pachnidła
za 2000 złotych

Najważniejsze jest dobre rozpo-
znanie rejonu, czym wykazał się 
policjant z II Rewiru Dzielnicowych 
w Lesznie. W trzech postaciach ze 
sklepowego zapisu wideo rozpo-
znał złodziei.

Pracownica jednej z leszczyńskich 
drogerii powiadomiła policję, że do-
szło tam do kradzieży 8 flakonów 
markowych perfum. W sklepie był 
monitoring, a w takich przypadkach 
zwykle jest to najlepszy materiał do-
wodowy. Na zapisie wizyjnym było 
widać, jak trzy osoby ściągają z pó-
łek flakony i chowają je pod odzieżą.
- Zabezpieczony materiał wideo oka-
zano między innymi dzielnicowym, 

a jeden z nich rozpoznał na nagraniu 
trzy znane mu osoby - dwie kobiety 
w wieku 34- i 54 lat oraz 25-letniego 
mężczyznę. Wszyscy są mieszkańca-
mi Leszna - mówi Monika Żymełka, 
oficer prasowa KMP w Lesznie.
Wystarczyła niespełna godzina, aby 
funkcjonariusz wpadł na trop towa-
rzystwa, które wędrowało sobie uli-
cami Leszna. Chyba chwilę wcześniej 
opijali udany skok, gdyż wszyscy by-
li pod wpływem alkoholu. Mieli też 
przy sobie część skradzionych perfu-
mów, dokładnie cztery sztuki. Podej-
rzani zostali zatrzymani pod zarzu-
tem dopuszczenia się kradzieży, za 
co grozi im kara do 5 lat pozbawienia 
wolności.
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Gwiazdy porwały publikę!

Tegoroczne obchody święta miasta, wzorem lat 
poprzednich, rozpoczęły się wielkim koncerto-
waniem na leszczyńskim stadionie. Widzowie nie 
mogli narzekać. Aura okazała się wyjątkowo ko-
rzystna, a gwiazdy na scenie gwarantowały do-
brą zabawę. Muzyczną ucztę rozpoczął laureat 
konkursu Rozwiń Skrzydła 2018 – zespół No Way. 
Następnie na scenie pojawiła się pełna energii 

Lanberry, a po niej producenci hitów - zespół 
Kombii. Na zakończenie zgromadzeni mogli po-
słuchać Phil Bates & Band Electric Light Orchestra 
Classic.

TEKST: MATEUSZ GOŁEMBKA
ZDJĘCIA: ŁUKASZ DOMAGAŁA

I MATEUSZ GOŁEMBKA
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Czas na Leszczyńską 
Eko-Przesiadkę!

Denerwują cię wszechobecne spaliny, korki, niekończące się wydatki u mechanika, wysokie ceny paliwa czy brak wolnych miejsc po-
stojowych? Powiedz „dość!”. Przekonaj się, że najwyższy czas na Eko-Przesiadkę. Zadbaj o zdrowie swoje i bliskich, a przy okazji zao-
szczędź czas, nerwy i pieniądze. Bądź eko!

Problem nadmiaru samocho-
dów na leszczyńskich ulicach 
– i co za tym idzie dużej ilo-

ści szkodliwych spalin, zatorów 
na drogach i wypełnionych po 
brzegi parkingów – znany jest 
nie od dziś. Aby mu zaradzić ru-
szyła kampania promocyjna pn. 
„Leszczyńska Eko-Przesiadka”, któ-
rej głównym celem jest zwięk-
szenie świadomości społecznej 
w zakresie zrównoważonej mo-
bilności miejskiej. W skrócie: chce-
my zwiększyć liczbę osób wy-
bierających transport zbiorowy 
(autobusy Miejskiego Zakładu 
Komunikacji w Lesznie) oraz nie-
zmotoryzowany (rowery lub ruch 
pieszy) zamiast samochodów ja-
ko podstawowy środek prze-
mieszczania się. Wszak to dobre 
rozwiązanie dla nas wszystkich.
Pozytywne nastawienie władz 
samorządowych i  urzędni-
ków, a także rokrocznie rozwi-
jająca się infrastruktura temu 

sprzyjają. Już chyba nikogo nie 
trzeba przekonywać o szkodli-
wości dwutlenku węgla, pyłów 
PM10 i PM2,5 oraz innych uciąż-
liwych zanieczyszczeń. To spra-
wa oczywista. Podobnie jak nie-
zliczone walory prozdrowotne 
wynikające z jazdy rowerem czy 
chodzenia pieszo. Dodajmy do 
tego ponad 53 kilometry tras 
rowerowych, niemal 450 miejsc 
przy (miejskich) stojakach rowe-
rowych, Samoobsługowe Sta-
cje Naprawy Rowerów Ibombo, 
plany wdrożenia systemu rowe-
ru miejskiego czy modernizacji 
lub budowy kolejnych tras pie-
szo-rowerowych… Jak widzicie, 
argumentów za Eko-Przesiadką 
jest co niemiara. 
Ale to nie koniec. Przejdźmy 
do transportu zbiorowego. Au-
tobusy MZK swoim zasięgiem 
obejmują nie tylko miasto Lesz-
no, ale i trzy sąsiadujące z nim 
gminy (Rydzynę, Święciechowę, 

Lipno). Mieszkańcy do dyspo-
zycji mają aż 13 linii autobuso-
wych, w tym 4 linie podmiej-
skie. Długość wszystkich tych 
linii wynosi aż 179,5 kilometra. 

Dość powiedzieć, że w samym 
tylko 2018 roku tabor MZK w ilo-
ści 21 autobusów przebył łącznie 
ponad 1,1 miliona kilometrów 
i przewiózł niemal 2 miliony 
pasażerów.
Co więcej, we wrocławskiej fa-
bryce marki Volvo powoli do-
biegają końca prace nad oś-
mioma autobusami z napędem 
hybrydowym, które już nie-
długo – tego lata – zasilą tabor 
MZK Leszno. Będzie nowocześ-
nie, oszczędnie i ekologicznie 
zarazem.
Drodzy Czytelnicy, efektem 
kampanii Leszczyńska Eko-
-Przesiadka (w połączeniu z in-
nymi licznymi działaniami po-
dejmowanymi obecnie przez 
Miasto Leszno) ma być zmniej-
szenie na terenie Miasta emi-
sji dwutlenku węgla i innych 
zanieczyszczeń. Wspólnie 

wykonajmy krok ku dobremu. 
Czas na Eko-Przesiadkę!
Więcej informacji na temat kam-
panii znajdziecie na profilu 
Leszczyńska Eko-Przesiadka na 
Facebooku. Zachęcamy do jego 
śledzenia.

***

Kampania „Leszczyńska Eko-
-Przesiadka” jest elementem 
projektu pn.: „Promowanie czy-
stego transportu miejskiego 
poprzez zakup autobusów wraz 
z budową, przebudową i mo-
dernizacją infrastruktury na pęt-
lach autobusowych w Lesznie”, 
dofinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 
2014-2020.
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Nietypowe ZOO w Wilkowicach
Co to takiego: udaje zwierzęta, ale nimi nie jest? Nie wiecie? Od-
powiedź jest prosta: okazy w Garden Fauna i Flora w Wilkowicach!

Niesamowity ogród zorganizowa-
no w samym centrum miejscowo-
ści, w parku należącym do Parafii 

Ewengelicko-Augsburskiej, a dzierżawio-
nym od kościoła przez gminę Lipno. Gar-
den Fauna i Flora w Wilkowicach, choć 
nazwa dla niektórych może brzmieć nie-
znajomo, ma za zadanie wywołać uśmiech 
na twarzach pieszych, rowerzystów, czy 

zmotoryzowanych, którzy przejeżdżają 
przez miejscowość. Mówiąc już nieco jaś-
niej, w parku ustawiono podobizny róż-
nych zwierząt, których podstawą stały się 
metalowe elementy wypełnione ziemią wy-
mieszaną z gliną. Dzięki temu na grzbie-
tach wesołego towarzystwa mogły zostać 
posadzone rośliny, ale wyłącznie takie, któ-
re są odporne na niedostatek wody.

- Pomysłodawcą, projektantem i wyko-
nawcą ogrodu w jednej osobie jest Fran-
ciszek Turowski, który do niedawna takie 
zwierzęta miał wyłącznie na własnej po-
sesji - mówi Sylwester Przydrożny, pre-
zes Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi 
Lipieńskiej.
Na razie wśród niegroźnych, bo nieruchomych 

okazów można zobaczyć między innymi 

krokodyla, pająka, żyrafę czy słonie. A to do-
piero początek…
- Najbardziej cieszy nas, że za sprawą ogrodu 

mamy pozytywny odzew ze strony ludzi. Dzięki 
inicjatywom takim jak ta, wizerunek Wilkowic 
zmienia się na lepsze - dodaje Przydrożny.

TEKST I ZDJĘCIA:
ŁUKASZ DOMAGAŁA

W wilkowickim ZOO znalazły się między innymi słonie.
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Czy w Lesznie wdrożony zostanie
system roweru miejskiego?

Docelowo w zasięgu stacji roweru miejskiego mieliby się znaleźć niemal wszyscy mieszkańcy miasta. Całość zostałaby tak pomyślana, 
aby po pojazd nie trzeba było iść dalej niż 500 metrów.

Ankietę dotyczą sposobu podró-
ży oraz czynników wpływają-
cych na funkcjonowanie w przy-

szłości roweru publicznego w Lesznie 
wypełniło ponad 1000 osób. Jej wyni-
ki zaprezentował leszczynianin Mariusz 
Ciesielski z firmy Czyste Powietrze. Z ze-
branych danych wynika, że mieszkańcy 
miasta traktują rower przede wszystkim 
jako sposób na rekreację. Tymczasem 
dwa kółka mają potencjał jako środek 
transportu na krótkich odcinkach. W prze-
ciwieństwie do samochodu pozwalają 
dotrzeć bezpośrednio w wybrany punkt, 
a przy tym odpadają koszty eksploatacyj-
ne, które w przypadku auta są niemałe.
Uczestnicy badania opowiadaliby się za 

uruchomieniem w mieście systemu rowe-
rów tak zwanej czwartej generacji, czy-
li pozbawionego fizycznych stacji, ale 
z wyznaczonym punktem odstawczym. 
Miałoby to uchronić miasto przed coraz 

powszechniejszym obrazkiem z więk-
szych ośrodków, gdzie w parkach, na uli-
cach, chodnikach czy przejściach pod-
ziemnych porzucane są wynajmowane 
pojazdy, przede wszystkim hulajnogi.  
W Polsce rower miejski na zlecenie sa-

morządów wdraża kilka firm, jednak każ-
da z nich ma własne rozwiązania, które 
nie współgrają z systemami konkurencji. 
Koszt systemu dla 120 rowerów wahałby 
się pomiędzy 380.000 złotych a 680.000 
złotych rocznie w zależności między in-
nymi od tego, czy właścicielem jednośla-
dów byłoby miasto czy też operator i jak 
rozwiązano by obsługę systemu. Kolejne 
koszty leżałyby po stronie użytkowników 
miejskich jednośladów, chociaż w wie-
lu miastach przyjęto opcję, że pierwszy 
kwadrans lub 20 minut jazdy rowerem 
odbywa się zupełnie za darmo. Później 
są to niewielkie opłaty za każdą godzinę 
użytkowania pojazdu.

- Leszno jest miastem, gdzie w ciągu kil-
kunastu minut jesteśmy w stanie dotrzeć 
rowerem niemal w każde miejsce. To jest 
krótki czas, który powoduje, że rower 
warto wybrać - przekonuje Mariusz Cie-
sielski, który dla miasta opracował kon-
cepcję roweru miejskiego.
Na wprowadzenie takiego rozwiązania 

decydują się już nie tylko duże ośrodki 
miejskie, ale też miasta o średniej wielko-
ści, a nawet małe miejscowości. Przykła-
dem z minionego roku jest uruchomienie 
systemu w dolnośląskim Żmigrodzie czy 
w Śremie położonym 40 kilometrów od 
Leszna.
W warunkach leszczyńskich w pierw-

szej kolejności projekt zakładałby urucho-
mienie usługi w ramach pilotażu, praw-
dopodobnie w oparciu o przynajmniej 
60 rowerów. Pozwoliłoby to w prakty-
ce przyjrzeć się zapotrzebowaniu na te-
go rodzaju usługę oraz sprawdzić trafność 

w wyborze lokalizacji stacji. Dla Leszna, 
docelowo, najoptymalniej byłoby wpro-
wadzić do użytku około 200 publicznych 
jednośladów.
W wariancie podstawowych trzeba by 

utworzyć 12 stref parkingowych dla ro-
werów miejskich, które znalazłyby się 
w Gronowie, na Nowym Mieście, Lesz-
czynku, Przylesiu, w Śródmieściu, Zabo-
rowie i Zatorzu. Do tego mogłyby dojść 
strefy sponsorowane przez leszczyńskie 
firmy, które można by uruchomić przy 
centrach handlowych czy marketach. Do-
celowo każdy mieszkaniec miałby do sta-
cji rowerów nie dalej niż 500 metrów. 
Jednak, czy tak się stanie i czy ta koncep-
cja zostanie poparta i wdrożona, zależy 
od leszczyńskich samorządowców, w tym 
decyzji radnych.

TEKST:
ŁUKASZ DOMAGAŁA
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Już niedługo dojazd do Jabłonnej
po drodze gładkiej jak stół

Kiedy zjeżdża się z drogi ekspresowej S5 na węźle Rydzyna, a następnie skręca się w kierunku Jabłonnej, dość mocno odczuwalny jest 
dyskomfort związany z poruszaniem się zniszczoną i wąską drogą. Najlepiej wiedzą o tym osoby, które regularnie korzystają z tego 
traktu. Na szczęście już niedługo trasa prowadząca do tej wsi zmieni swoje oblicze. 

Jabłonna położona jest w spo-
kojnym miejscu gminy Rydzyna, 
jednakże głównym zmartwie-

niem mieszkańców jest kiepska jak 
do tej pory droga łącząca tę miej-
scowość z rondem na węźle "Ry-
dzyna" drogi ekspresowej S5 oraz 
z pozostałą częścią gminy. Asfalt jest 
poobrywany i na poszczególnych 
odcinkach ma zmienną szerokość. 
Niestety, obecny stan tej trasy zwią-
zany jest między innymi z intensyw-
ną eksploatacją drogi. Przez kilka lat 
stanowiła ona dojazd dla aut dostar-
czających materiały na budowę S5. 
Z tego powodu, pod wpływem po-
ważnych przeciążeń, jezdnia została 
kompletnie zdegradowana. Głębo-
kie dziury w nawierzchni oraz ubyt-
ki masy bitumicznej na krawędziach 
nie sprzyjają ani ruchowi samocho-
dów osobowych, ani też nie zapew-
niają bezpieczeństwa pieszym czy 
rowerzystom. Łatwo tutaj o znisz-
czenie zawieszenia, a mijanie się sa-
mochodów stanowi manewr, przy 
którym trzeba bardzo uważać.
Niedługo te niedogodności odej-
dą w niepamięć, gdyż rozpoczynają 
się prace przy przebudowie wspo-
mnianej trasy. Zgodnie z projektem 
jezdnia zostanie poszerzona do 5 
metrów, co oznacza, że do dyspo-
zycji samochodów w każdym kie-
runku będzie pas o szerokości 2,5 
metra. Pobocza zostaną wzmocnio-
ne, a łuki drogi tak wyprofilowane, 
aby ich pokonywanie z dozwoloną 
prędkością nie stanowiło zagrożenia 
dla użytkowników przede wszyst-
kim aut osobowych.
Zadanie, które będzie wykonywa-
ne na odcinku od ronda do miej-
scowości Jabłonna, obejmie także 

przebudowę chodników, które wy-
konane zostaną z kostki betonowej, 
modernizację dwóch skrzyżowań 
dróg gminnych, jak również budo-
wę dwóch bezpiecznych zatoczek 
autobusowych w ciągu tej trasy 
(Kaczkowo i Jabłonna). Ponadto wy-
konane zostaną wpusty odwadnia-
jące jezdnię. Mocny akcent położo-
ny zostanie też na bezpieczeństwo, 
zwłaszcza pieszych. W ramach pro-
wadzonej inwestycji przewiduje się 
wykonanie radaru z tablicą o zmien-
nej prędkości, która przypomina 
kierowcom, czy poruszają się z do-
zwoloną prędkością.
Rozpoczęta przebudowa ma na 
celu podniesienie komfortu życia 
mieszkańców tej części gminy, jak 
również położonej niedaleko miej-
scowości Czernina (już w sąsiedniej 
gminie Góra). Modernizacja trzech 
dróg gminnych, na które składa się 
trasa do Jabłonnej, postawi ten trakt 
na europejskim poziomie. Szeroka, 
dobrze wyprofilowana i gładka dro-
ga przyczyni się także do poprawy 
stanu środowiska, rozumianej po-
przez zmniejszenie hałasu.
Długość przebudowywanej jezdni 
wyniesie 2,97 kilometra, poza tym 
swoje oblicze zmieni około 117 me-
trów bieżących chodnika. Wyko-
nawcą zadania pod nazwą <<Prze-
budowa dróg gminnych na odcinku 
od węzła "Rydzyna" Drogi Ekspreso-
wej S5 do miejscowości Jabłonna>> 
jest firma Strabag. Inwestycja kosz-
tować będzie 3.098.438,29 złotych. 
Dodajmy, że zadanie zostanie dofi-
nansowane w ramach rządowego 
programu Funduszu Dróg Samorzą-
dowych. Roboty mają zakończyć się 
do 20 września 2019 roku.

Odcinek, który ma zostać przebudowany zaczyna się kawałek za rondem przy węźle dro-
gowym "Rydzyna". Nagle urywa się dobra droga i trzeba jechać po nierównym asfalcie.

Bardzo niebezpieczne sa poobrywane pobocza. 
To jeden z elementów, który niedługo się zmieni.

Na zakrętach trzeba mocno ograniczać 
prędkość, ponieważ są one niewyprofi-
lowane. Zgodnie z planem te elementy 
drogi zostaną poprawione.

Niektóre fragmenty drogi do Jabłonnej są 
dziurawe niczym ser szwajcarski. To między in-
nymi dlatego przebudowa trasy jest tak bar-
dzo potrzebna.

Przebudowane zostanie między innymi to 
skrzyżowanie prowadzące do Jabłonnej.

(3
4/

20
19

)
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W czerwcu rowerem po nowym odcinku
Z okolic Galerii Leszno będzie można dostać się do centrum miasta bez zsiadania z roweru, a to za sprawą ciągu pieszo-rowerowego, 
który formalnie utworzony zostanie z istniejącego chodnika, biegnącego wzdłuż ulicy 17 Stycznia w Lesznie.

Na tej ulicy istnieje już 
ciąg pieszo-rowerowy, 
ale kończy się na wyso-

kości Alei Gwiazd Żużla. Z for-
malnego punktu widzenia koło 
wojska rowerzysta musi opuścić 
siodełko, przeprowadzić rower 
przez pasy i kontynuować jazdę 
po ulicznym bruku. Kto tam jeź-
dzi, ten wie, że poruszanie się po 
tego rodzaju nawierzchni nie na-
leży do przyjemnych doznań dla 
rowerzystów. Zgodnie z zapowie-
dziami Miejskiego Zarządu Dróg 
i Inwestycji w Lesznie, cykliści 
w najbliższym czasie mogą ocze-
kiwać zmian.
- Przez ulicę 17 Stycznia, obok woj-

ska, utworzony zostanie przejazd 
dla rowerów. Taki sam wymalowa-
ny zostanie przez ulicę Grunwal-
dzką, przez wysepkę i dalej jazdę bę-
dzie można kontynuować utworzoną 
z chodnika ścieżką pieszo-rowerową 
aż do ulicy Korcza. Tam będzie moż-
na skręcić w prawo, w ulicę Korcza, 

gdzie na chodniku dopuszczony zo-
stanie ruch rowerowy. W ten spo-
sób będzie można dojechać do ścież-
ki wzdłuż Alej Jana Pawła II - mówi 
Patryk Moryson, leszczyński oficer 
rowerowy.
Pomysł na utworzenie ciągu pie-

szo-rowerowego na kolejnym 

odcinku ulicy 17 Stycznia wy-
szedł w ubiegłym roku ze strony 
policji. Odpowiednie znaki zosta-
ły ustawione po świętach wielka-
nocnych, ale formalnie ścieżka 
jeszcze nie funkcjonuje. Zgodnie 
z zapowiedziami do użytku ma 
zostać oddana w czerwcu.

To nie jedyna 
w ostatnim cza-
sie inwestycja 
w infrastrukturę 
rowerową. Przy-
pomnijmy, że wraz 
z modernizacją ulicy Li-
powej powstaje wzdłuż niej 

ciąg dla rowerów. Ścieżka ma po-
wstać także na ulicy Kąkolew-
skiej. Będzie wyprowadzać ruch 
rowerowy z miasta do uczęszcza-
nych lasów Karczmy Borowej.

TEKST I ZDJĘCIE:
ŁUKASZ DOMAGAŁA
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Wybierz półkolonie w "Akademii Smaku"!

Dobra organizacja czasu wolnego 
dzieciom w okresie letnim wy-
daje się być zadaniem prioryte-

towym. Zamiast spędzać długie go-
dziny przed telewizorem czy komórką, 
warto dobrze bawić się w przyjaznym 
gronie i jeszcze nauczyć się czegoś 
praktycznego. Naprzeciw tym oczeki-
waniom wychodzi szkoła gotowania 
"Akademia Smaku" mieszcząca się przy 
ulicy Iglastej 3 w Lesznie. Placówka od 
2017 roku organizuje kulinarne zajęcia 
z programem dostosowanym dla dzie-
ci w wieku od 6 do 14 lat.
Spotkania odbywają się w ramach 
pięciodniowych turnusów w godzi-
nach od 8 do 14. Dzień w "Akademii 
Smaku" zaczyna się od zajęć rucho-
wych lub wycieczki do lasu. Później 
jest czas na drugie śniadanie, a więk-
sza część dnia upływa na wspólnych 
działaniach w kuchni. W tym roku mo-
tywem przewodnim będą potrawy 

kuchni staropolskiej. Poza gotowaniem 
najmłodsi będą uczyć się pieczenia czy 
przygotowywania deserów. O tym, jak 
w "Akademii Smaku" jest fajnie, wie-
dzą już ci najmłodsi, którzy brali udział 
w poprzednich edycjach zajęć.
 - Cieszymy się, że wielu uczestników na-
szych półkolonii jeszcze po zakończeniu 
zajęć chwali się wiedzą zdobytą właś-
nie tutaj, nadsyłając na przykład zdjęcia 
swoich wyrobów - mówi Leszek Wło-
darczak z "Akademii Smaku".
W ramach półkolonii zaplanowano 
także zajęcia manualne, które stano-
wią odskocznię od zabaw kulinarnych 
i jednocześnie rozwijają inne umiejęt-
ności. W "Akademii Smaku" dzieci ma-
ją zapewnione ubezpieczenie i opiekę 
pedagogiczną, a zanim wejdą do kuch-
ni, zostaną przeszkolone w zakresie 
przestrzegania zasad bezpieczeństwa. 
Całość prowadzona jest pod nadzorem 
kuratorium oświaty.

Czy chcesz obudzić w dziecku pasję do gotowania? Zależy ci, 
aby miło spędziło czas? A może pragniesz, aby poznało różne 
smaki? Jeżeli na którekolwiek z tych pytań odpowiedź brzmi 
"tak!", nie wahaj się i wybierz letnie półkolonie w "Akademii 
Smaku" w Lesznie.

ZAPISZ SIĘ NA PÓŁKOLONIE - MAMY WOLNE TERMINY!

1 lipca - 5 lipca
8 lipca - 12 lipca
22 lipca - 26 lipca
29 lipca - 2 sierpnia
19 sierpnia - 23 sierpnia

Zadzwoń:
723-736-039

Więcej na naszym facebooku
pod hasłem

@AkademiaSmakuLeszno

(3
5/

20
19

)
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Gmina Poniec chce przyciągać nowych mieszkańców
Zagwarantowanie między innymi atrakcyjnej bazy oświatowej i dostępu do zacisznych terenów pod budownictwo jedno- i wieloro-
dzinne jest pomysłem gminy Poniec na utrzymanie obecnych oraz przyciągnięcie nowych mieszkańców. O tym, co dzisiaj oraz o tym, 
w którym kierunku gmina będzie się rozwijać, z burmistrzem Ponieca Jackiem Widyńskim rozmawia Łukasz Domagała.

- W minionych wyborach samorządo-
wych kandydatom z komitetu Nasza 
Gmina Poniec, z którego również pan 
ubiegał się o stanowisko burmistrza, 
udało się zdobyć wszystkie miejsca 
w Radzie Miejskiej. Pod tym wzglę-
dem gmina Poniec wydaje się być 
wyjątkiem, bo taki wynik zdarza się 
nieczęsto.

- Rzeczywiście, minione wybory dały 
nam 100 procent mandatów, a ja - ja-
ko burmistrz - po raz kolejny uzyskałem 
spory kredyt zaufania. Myślę, że taki wy-
nik był następstwem naszej pracy, pra-
cy radnych w poprzednich kadencjach. 
Z tego powodu lokalna społeczność 
nam zawierzyła, a my staramy się działać 
tak, aby zaufania wyborców nie zawieść.

- Jak pan myśli, co mogło wpłynąć 
na takie, a nie inne rozstrzygnięcie 
wyborcze?

- Sądzę, że wśród kluczowych czynni-
ków jest jasny, wieloletni plan działania. 
To była sprawa priorytetowa, od której 
zaczynaliśmy 8 lat temu, kiedy zostałem 
wybrany burmistrzem. Wśród naszych 
działań znalazła się na przykład optyma-
lizacja bazy oświatowej. Dzisiaj mamy 
dwa publiczne przedszkola - w Poniecu 
i w Łęce Wielkiej oraz dwie szkoły. To na 
chwilę obecną pokrywa zapotrzebowa-
nie gminy, chociaż liczby zaczynają nam 
pokazywać, że jeśli idzie o bazę przed-
szkolną, powoli będziemy musieli zasta-
nawiać się nad jej rozbudową o jeszcze 
jeden oddział.

- Nie w każdej gminie jest łatwo po-
słać dziecko do publicznego 
przedszkola.

- A my mamy świadomość, że dla funk-
cjonowania rodziców to jest jedna z na-
jistotniejszych kwestii - zapewnić do-
stęp do przedszkola. Mamy takie czasy, 
że dziadkowie wciąż pozostają mobil-
ni, chcą korzystać z życia, pracować lub 
odpoczywać. Mając dla swoich dzie-
ci dostęp do przedszkola, rodzice na-
dal mogą realizować się zawodowo, 
a przedszkole staje się miejscem, które 
pozwala od najmłodszych lat odkrywać 
i rozwijać pasje oraz talenty. Prawdą jest, 
że rozbudowa bazy przedszkolnej była 
sporym wydatkiem. Skorzystaliśmy jed-
nak z instrumentu finansowego Jessica, 
który pozwolił nam na wyremontowa-
nie byłego szpitala i zaadaptowanie go 
na potrzeby najmłodszych mieszkań-
ców gminy.

- Przypominam sobie, że to była po-
ważna inwestycja, która poniekąd 

pozwoliła upiec dwie pieczenie na 
jednym ogniu - z jednej strony po-
wstało nowoczesne przedszkole, 
z drugiej - zrewitalizowano obiekt, 
którego przyszłość bez remontu mo-
głaby być niepewna.

- Zgadza się i z tego powodu mamy sa-
tysfakcję. A przecież dawny szpital, 
a dziś przedszkole, to jeden z kluczo-
wych obiektów w tkance miejskiej Po-
nieca. Trafiliśmy w dobrym momencie, 
kiedy środki zewnętrzne były na wyciąg-
nięcie ręki. I dzięki pozyskaniu pienię-
dzy na rewitalizację właśnie z zewnątrz, 
stać nas było jeszcze na przeprowadze-
nie kolejnej dużej inwestycji. Mam na 
myśli budowę hali widowiskowo-spor-
towej, która również była i jest bardzo 

potrzebna.

- Taki obiekt w, bądź 

co bądź, niewielkim miasteczku nie 
jest wcale oczywistą sprawą.

- Tym bardziej, że wraz z jej budową 
mieliśmy pomysł na to, w jaki sposób - 
mówiąc kolokwialnie - wydusić więcej 
z tej inwestycji. Chodziło nam, aby był 
to obiekt o charakterze wielofunkcyj-
nym. Budowaliśmy go z myślą o dzie-
ciach i młodzieży, ale chcieliśmy też, aby 
ta hala pozwalała na więcej, aby stała się 
miejscem organizacji różnych przedsię-
wzięć dla wszystkich mieszkańców gmi-
ny Poniec. Dzisiaj korzystają z niej różne 
sekcje - mamy tu bowling, jest squash 
czy fitness i codziennie od rana do wie-
czora to miejsce żyje.

- Można powiedzieć w  takim ra-
zie, że zaspokaja zróżnicowane 
oczekiwania.

- I z tego powodu jesteśmy, jako gmina, 
mocno usatysfakcjonowani. Kiedy po-
wstawała główna hala, zależało nam też, 
aby stała się ona miejscem, w którym 
pod dachem będzie można zorganizo-
wać na przykład występy kabaretów 
czy imprezy muzyczne. To wymagało 
dodatkowych nakładów finansowych, 
gdyż wiązało się z koniecznością prze-
prowadzenia działań pozwalających 
uzyskać wewnątrz odpowiednią aku-
stykę. Zastanawialiśmy się wtedy, czy 
warto, czy to konieczne. W końcu zain-
westowaliśmy te pieniądze. Teraz z peł-
ną odpowiedzialnością mogę powie-
dzieć, że to się opłaciło. Dziś nasza hala 
jest wzorcowym obiektem tego rodzaju 
w Wielkopolsce.

- Wróćmy jeszcze do tematu 

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński
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Gmina Poniec chce przyciągać nowych mieszkańców
oświaty. Powiedzieliśmy o przedszko-
lach, jak sprawy mają się ze szkołami?

- Mamy dwie placówki, które obsługu-
ją różne części naszej gminy. Co prawda 
musieliśmy zamknąć dwie małe szkoły, 
ale nie ukrywam, że to działanie przynio-
sło mimo wszystko pozytywny efekt ro-
zumiany w kontekście dostępu dzieci do 
innowacji. Dzieci są wprawdzie dowożo-
ne do szkół w Żytowiecku i Poniecu, ale 
to są szkoły z odpowiednim zapleczem 
oświatowym. Cieszę się, że rodzice to 
zrozumieli.

- Zerkam kątem oka na wizualizację 
umieszczoną w pańskim gabinecie. To 
jest projekt mieszkaniowy, o którego 
realizację gmina Poniec zabiega.

- Nie ukrywam, że bardzo zależy nam na 
tym, aby utrzymać dotychczasowych 
oraz przyciągnąć do gminy Poniec no-
wych mieszkańców. Mamy świadomość, 
że gmina będzie się rozwijać i lepiej 
funkcjonować jeśli na jej terenie będzie 
mieszkać więcej osób. Za nimi idą prze-
cież pieniądze z podatków. Wprawdzie 
nie mamy prawa narzekać, ale myśli-
my długofalowo. Oddaliśmy dwa tereny 
pod zabudowę mieszkaniową jednoro-
dzinną i na tym obszarze działki budow-
lane już się skończyły. Teraz idziemy da-
lej - mamy około 10 hektarów własnych 
gruntów i chcielibyśmy uczynić z nich 
pożytek, przyciągając kolejnych zain-
teresowanych. Mamy do zaoferowa-
nia między innymi bazę oświatową czy 
świetnie miejsca do wypoczynku. Do-
dam, że jesteśmy gminą bezpieczną, 
spokojną i przyjazną jeśli idzie o koszty 
życia. Faktem jest, że trzeba dojechać do 
pracy, ale dzisiaj ludzie są mobilni - pra-
cują w większych miastach, a mieszka-
ją tam, gdzie jest im wygodnie i gdzie 
mogą spokojnie wypoczywać. Dlate-
go obecnym i przyszłym mieszkańcom 
zaproponujemy od 40 do 50 kolejnych 
działek budowlanych oraz budynki wie-
lorodzinne, w których znajdzie się od 90 
do 100 mieszkań. Rozważamy zaofero-
wanie dostępu do budownictwa wielo-
rodzinnego w ramach programu „Miesz-
kanie Plus”, „ Mieszkanie na Start”, czy też 
w formule partnerstwa publiczno-pry-
watnego, aczkolwiek ten wariant nie jest 
jeszcze w 100 procentach przesądzo-
ny. Chcielibyśmy, aby budynki wieloro-
dzinne wpisywały się w klimat Ponieca, 
dlatego miałyby to być obiekty o wyso-
kości do dwóch pięter. Poza tym oko-
ło 4 hektarów gruntu miałoby zostać 

przeznaczone pod potrzeby inwestycyj-
ne deweloperów.

- Plany rozwoju budownictwa miesz-
kaniowego w mieście oddalonym 
o 20 kilometrów od Leszna czy Gosty-
nia wydają się być śmiałe.

- Oczywiście, że inaczej byłoby, gdyby 
gmina Poniec położona była bliżej Lesz-
na, ale to nas wcale nie przekreśla. Wręcz 
przeciwnie. Nasze działania w temacie 
mieszkaniowym poparte są analizą i roz-
mowami z mieszkańcami gminy. Zain-
teresowanie działkami budowlanymi 
oraz mieszkaniami w Poniecu jest spore. 
Przeprowadziliśmy zresztą ankietę, któ-
ra miała nam dać odpowiedź na pytania 
o oczekiwania przyszłych mieszkańców. 
Za dwa miesiące ją powtórzymy, gdyż 
nadchodzi pora podjęcia decyzji w tej 
sprawie.

- Jeśli mówimy o mieszkańcach, zapy-
tam, jak wygląda sytuacja demogra-
ficzna gminy Poniec?

- Jesteśmy zadowoleni, gdyż liczba osób 
zamieszkujących w gminie Poniec utrzy-
muje się na stałym poziomie. Specjal-
nie pominąłem kwestię zameldowania, 
gdyż mam na myśli osoby, które fak-
tycznie tutaj przebywają. Przez pryzmat 
przedszkoli widzimy, że jest sporo mło-
dych ludzi, którzy związali swoją przy-
szłość właśnie z tą ziemią.

- Gmina Poniec ma również własną 
strefę przemysłową. Czy są chętni na 
te tereny?

- W strefie powstały już trzy firmy, ko-
lejna ma rozpocząć działalność w przy-
szłym roku. Z tego powodu myślimy 
nad zmianą planów zagospodarowania 
przestrzennego i zaproponowaniem ko-
lejnych terenów pod działalność gospo-
darczą. Tym razem miałyby one zostać 
stworzone w oparciu o grunty prywat-
ne. To miałoby być kilkanaście hektarów.

- To nie są duże firmy, to nie są molo-
chy, raczej małe przedsiębiorstwa.

- Powiedziałbym, że nasze lokalne, ro-
dzinne firmy, które nie są powiąza-
ne z wielkim kapitałem zagranicznym. 
A ten - jak wiemy - lubi migrować tam, 
gdzie koszty produkcji są niższe.

- Panie burmistrzu - co się w gminie 
do tej pory nie udało? Czy jest coś, co 

spędza sen z powiek panu jako wło-
darzowi gminy Poniec?

- Nie ukrywam, że ciąży nam koniecz-
ność dokładania się do budowy, re-
montów czy przebudowy dróg będą-
cych własnością powiatu gostyńskiego, 
a przebiegających przez nasz teren. Te 
pieniądze z powodzeniem mogliby-
śmy zainwestować w realizację potrzeb 
gminnych. Warunkowanie budowy czy 
przebudowy dróg powiatowych naszym 
wkładem w wysokości 50 procent jest, 
moim zdaniem, niemoralne.

- Czy ma pan, jako burmistrz, daleko-
siężne plany na rozwój gminy Poniec?

- Pomysły są, ale co z tego, kiedy prze-
pisy prawa potrzebne do realizacji za-
mierzeń pozostają niejednoznaczne 
lub niekorzystne. Mam na myśli kwestie 
związane z zabezpieczeniem energe-
tycznym gminy, tworzeniem międzyg-
minnych klastrów energetycznych, bu-
dowy farm wiatrowych lub biogazowni. 
Tutaj upatrywałbym z jednej strony 

sposobów na uzyskanie przez gminę 
tańszej energii, z drugiej - zarobek z ty-
tułu podatków jeżeli byłyby to inwesty-
cje komercyjne. U nas wiatraki nikomu 
nie przeszkadzały i gdyby nie zmiany 
w przepisach pewnie obok tych 10, któ-
re już mamy, powstałyby kolejne.

- Czego można życzyć gminie Poniec 
na tę już trwająca kadencję?

- Przede wszystkim realizacji zaplanowa-
nych zadań. Zdaję sobie sprawę, że 100 
procent tych planów jest nie do wyko-
nania, gdyż wiele zależy od nie zawsze 
korzystnych czynników zewnętrznych. 
Myślę, że gdyby udało się wcielić w życie 
70 procent z nich, bylibyśmy zadowole-
ni. Wszakże od tego, co my teraz zrobi-
my, zależeć będzie przyszłość naszych 
dzieci, wnuków i kolejnych pokoleń. Je-
steśmy za to odpowiedzialni.

- Dziękuję za rozmowę.

ROZMAWIAŁ:
ŁUKASZ DOMAGAŁA
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Z talibami rozmowy wyłącznie z pozycji siły
Wciąż brakuje poszanowania dla wspólnej własności, a do osiągnięcia sposo-
bu myślenia Europejczyków mieszkańcom Afganistanu będzie potrzebne jesz-
cze kilka wieków. Goszczący w Lesznie podpułkownik Artur Sarzyński nie ma 
wątpliwości, że w kraju, w którym wciąż najważniejsze pozostają podziały ple-
mienne, nie uda się zbudować silnej państwowości.

Sarzyński gościł w Lesznie nie po 
raz pierwszy. Tym razem przy-
jął zaproszenie Klubu Aktywnych 

Patriotów działającego w ramach Ze-
społu Szkół Ekonomicznych w Lesznie. 
Jest doświadczonym żołnierzem, uczest-
nikiem misji w Iraku i Afganistanie, któ-
ry na swoim koncie ma nie tylko osiąg-
nięcia wojskowe, ale też przewodzenie 
defiladzie przed dworem królowej Ho-
landii. Został też uhonorowany nagrodą 
Buzdygana przyznawaną przez czasopis-
mo "Polska Zbrojna" dla wyróżniających 
się żołnierzy Wojska Polskiego. Pod-
czas spotkania w Zespole Szkół Ekono-
micznych opowiedział o trudach misji 
w Afganistanie.

Miejsce

W ramach Polskiego Kontyngentu Woj-
skowego trafił tam do dystryktu Ajiristan 

w prowincji Ghazni. To nie było wy-
marzone miejsce nawet dla żołnierza. 
W pobliżu bazy, w trzech wioskach, sta-
cjonowało łącznie 600 talibów, którzy 
bynajmniej nie byli przyjaźnie nastawie-
ni do Polaków.
- Zadania w tej bazie nikt nie chciał 

przyjąć i gdybym wiedział, co mnie 
tam czeka, też bym się go nie podjął - 
przyznaje po latach.
Okolica była przytłaczająca. 

Zniszczone obiekty, zdemolowane 
szkoły.
- Talibowie nie lubią szkół. Dla-

czego? Bo tępym ludem lepiej się 
zarządza - twierdzi.
Współpraca z Afgańczy-

kami była bardzo trudna. 
Chociaż broń - według prawa 
wydanego przez prezydenta kraju Ha-
mida Karzaja - mogli posiadać wyłącznie 
ci, którzy nosili na sobie mundury, działo 

się zupełnie inaczej.
- Musieliśmy uregulować 

tę sprawę i to w trybie 
pilnym. Prowadząc dzia-
łania o charakterze bo-
jowym trzeba mieć jas-
ność, kto jest po drugiej 
stronie, a oni ubiera-
li się tak, jak chcieli. 
Z tego powodu spot-
kałem się z subgu-
bernatorem i jego 
synem. Tradycja 
w Afganistanie na-
kazuje, aby na-
pić się z gościem 
herbaty, poroz-
mawiać o rze-
czach mało waż-
nych, a następnie 
przejść do kon-
kretów. Inny prze-
bieg zdarzeń jest 
uznawany za po-
w a ż n ą  o b r a -
zę. Wtedy, gdy się 
spotkaliśmy, była 

Podpułkownik Artur Sarzyński
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Z talibami rozmowy wyłącznie z pozycji siły
godzina 10 i po wstępach powiedziałem 
wprost, że do godziny 12 ich żołnierze 
i pozostałe służby mają być przebrane 
w mundury. Poza tym nikt nie może cho-
dzić gdzie i jak chce. Zasady muszą być 
jasne.
Wszystko musiało być wyartykułowane 

konkretnie, bo - jak mówi podpułkownik 
Sarzyński - Afgańczycy poważnie traktu-
ją jedynie rozmowy z pozycji siły.

Słowo o kobietach

Ich pozycja w Afganistanie jest nie do 
pozazdroszczenia. Najważniejszy jest 
mężczyzna, później dobytek, zwierzę-
ta, a kobieta jest na końcu. Traktuje się ją 
niczym powietrze, jak niewolnika, który 
od najmłodszych lat ma za zadanie pra-
cować. Poza tym potrzebna jest tylko do 
prokreacji. Jak mówi Sarzyński, do za-
spokajania potrzeb seksualnych wie-
lu Afgańczykom służą młodzi chłopcy. 
Chociaż zostało to oficjalnie zabronione, 
nikt sobie z zakazu nic nie robi, a wszyst-
ko odbywa się według afgańskiej trady-
cji, która dopuszcza takie postępowanie.
Problemem, który dotknął polskich żoł-

nierzy stacjonujących w tej prowincji by-
ły ciągłe choroby. Ich źródło zostało od-
kryte w higienie miejscowych żołnierzy, 
którzy potrzeby fizjologiczne załatwiali 
obok swoich legowisk.
- Musiałem wytłumaczyć, że takie zacho-

wanie powoduje przenoszenie zarazków 
przez muchy, które siadają na żywności. 
Nie mogli tego zrozumieć. W końcu zna-
leźliśmy takie rozwiązanie, że odchody 
były zbierane w jedno miejsce, zalewane 
ropą i palone. To pomogło nam się uwol-
nić od chorób - opowiada.

Przed wyborami

Jedne z najtrudniejszych momentów 
Sarzyński odnotował w Ajiristanie tuż 
przed planowanymi wyborami prezy-
denckimi. Baza, w której przebywali Po-
lacy była tak umiejscowiona, że można 
było do niej dotrzeć wyłącznie drogą po-
wietrzną, a w razie zagrożenia na ewen-
tualną pomoc trzeba było czekać.
- To nie jest tak, jak pokazują w filmach, 

że wykonuje się jeden telefon i przylatuje 
samolot - przekonuje Sarzyński.
W tym czasie przechwycono komuni-

kat nadawany przez talibów drogą radio-
wą. Brzmiał on tak: "Wejdźcie na szczyt 
i ostrzelajcie gniazdo niewiernych".
- Wtedy znaleźliśmy się w trudnej sytu-

acji, trzeba było szybko działać. W cią-
gu 90 sekund udało nam się wykryć na 
wzgórzach talibów w pełnym uzbrojeniu 

i otworzyliśmy do nich ogień - opowiada 
żołnierz.
Polacy przeprowadzili ostrzał moździe-

rzowy, bo tylko taki wariant wchodził 
w grę na dystansie 2000 metrów.
- Również drogą radiową dowiedzieli-

śmy się, że nasz ostrzał był skuteczny, bo 
wróg przeprowadził odwrót - tłumaczy.
Takich potyczek było więcej.
- O 4 nad ranem nasza baza została 

ostrzelana z moździerzy. Wszyscy stanę-
liśmy pod bronią. Naprzeciwko nas by-
ło około 100 talibów. Nam udało się za-
strzelić 17, ale tak się złożyło, że wtedy 
na pomoc przyleciały nam amerykańskie 
F-15 - wspomina Sarzyński.
Był też moment, kiedy myślał, że baza 

zostanie zniszczona, kiedy jakieś 30 me-
trów od niego, z kierunku południowego, 
spadł granat.
- Z naszej pozycji, w odpowiedzi, wy-

strzeliliśmy wtedy 12 granatów i jeden 
trafił prosto w moździerz i jego obsługę.

Wspólne czyli niczyje

- Tutaj dobro ogólne jest mało waż-
ne. Nikt go nie szanuje, wszystko się roz-
krada i niszczy. Najważniejsze jest ple-
mię, z którego Afgańczyk pochodzi i tylko 
w jego interesie działa. Jedni napadają 
na drugich, pod osłoną nocy kradną so-
bie zwierzęta, kozy, a nawet dzieci. Nie 
potrafią pisać ani czytać, żyją tak, jak 
prawie 2000 lat temu. Są gościnni i swo-
jego gościa chronią, ale tylko do mo-
mentu wyjścia za próg domu. Wtedy jest 
inaczej. Kiedyś przedstawiciele jednego 
z plemion przyszli do mnie, bo mieli in-
teres. Chcieli otrzymać trochę żywności 
i lekarstw, ale rozmowa była krótka. Nic 
nie dostali. Nie mogli dostać, bo w prze-
ciwnym razie przyszłoby ich jeszcze wię-
cej. Próbowali mnie przekonać prezen-
tem, którym była 14-letnia dziewczynka 
w burce. Mówili, że to będzie dobra żona 
- wspomina.
W Ghazni Polacy zbudowali szpital.
- Był tak wyposażony, że można było 

w nim przeprowadzać operacje. Nawet 
nie został uruchomiony, a po dwóch tygo-
dniach wszystko już zostało rozkradzione.
Po co to wszystko, co po udział w tych 

wojnach?
- Musimy przelewać krew naszych żoł-

nierzy. Taka jest polityka. Jeżeli chce-
my, aby w przyszłości powstawały bazy 
w Polsce, należy działać w interesie in-
nych krajów. To zupełnie naturalne, nale-
ży mieć tego świadomość.

TEKST I ZDJĘCIE:
ŁUKASZ DOMAGAŁA
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►Dzięki swojemu hobby znalazła miłość, wystąpiła w reklamie i poznaje ludzi z najdalszych zakątków globu

Amanda Kurpisz wymienia pocztówki
z ludźmi z całego świata
Czy wiecie co to jest postcrossing? Ja, dopóki nie poznałam Amandy Kurpisz, nie miałam pojęcia. Żyjemy w świecie, w którym niebawem 
zaniknie nam umiejętność odręcznego pisania na rzecz wysyłania SMS-ów, maili i snapów. Komunikacja spłaszcza się do poziomu wysy-
łania emotikonów i zdjęć. Tym bardziej cieszy fakt, że są jeszcze zapaleńcy, których hobby polega na wysyłaniu i otrzymywaniu klasycz-
nych pocztówek z całego świata. 

Pomysłodawcą projektu jest Por-
tugalczyk Paulo Magalhães, któ-
ry 14 lipca 2005 roku uruchomił 
stronę postcrossing.com. Inicja-

tywa powstała jako jego hobby, ale jej 
niespodziewany sukces pokazał, że zy-
skała o wiele większą popularność niż 
się spodziewał. Siedem tysięcy uczestni-
ków z 209 krajów wysłało już ponad 40 
milionów pocztówek. Siedem lat temu na 
portal społecznościowy natrafiła również 
Amanda Kurpisz. O swojej pasji mówi, że 
to jej Facebook, ale fajniejszy bo pozba-
wiony hejtu. To dla niej namiastka podró-
żowania, o którym marzy od dziecka.
- Moją idolką od lat dzieciństwa jest 

Martyna Wojciechowska. Gdy miałam 
12 lat, napisałam do niej maila o tym, że 

marzę by polecieć do Kenii i zobaczyć sa-
fari. Po miesiącu dostałam pocztówkę 
z jej podobizną i autografem. Po tym na-
pisałam jeszcze do niej parę wiadomo-
ści o swoich podróżniczych marzeniach 
i o tym, jak bardzo podziwiam jej oso-
bę. Liczyłam, że odpisze mi kiedyś na list. 
Co prawda odpowiedź nigdy nie nade-
szła, ale i tak już sam fakt, że jest jakikol-
wiek odzew, cieszył mnie niesamowicie. 
Rok po tym, gdy Martyna zdobyła koro-
nę ziemi, przysłała mi kartkę po raz drugi. 
Tym razem z najwyższymi szczytami świa-
ta i także z autografem. Ta koresponden-
cja uświadomiła mi, że wszystko jest moż-
liwe, że świat nie ma ograniczeń. Skoro 
nawiązałam kontakt z moją idolką, to mo-

gę kontaktować się z ludźmi 
z całego świata - wspomina 
Amanda Kurpisz. 
To była pierwsza sytu-
acja, która naprowadzi-
ła ją na drogę prowadzą-
cą do jej obecnego hobby. 
Cytat z pierwszej wido-
kówki od Martyny Woj-
ciechowskiej stał się 
jej życiową dewizą. 
Brzmiał on: „Trzeba 
mieć odwagę marzyć 
i realizować swoje ma-
rzenia - zawsze to so-
bie powtarzam.” Jakiś 
czas później koleżan-
ka Amandy zaczęła 
wymieniać pocztów-
ki, ale z ludźmi, któ-
rych znała. Amanda 
postanowiła pójść 
o krok dalej. Zna-
lazła coś, co było 
czymś bardziej eks-
tremalnym. Wpi-
sała w Google 
hasło pocztów-
ki z dalekich kra-
jów i pierwszą 

stroną, która jej 

wyskoczyła, była właśnie postcrossing.
com. Miała wtedy 13 lat. Dziś może po-
chwalić się kolekcją około 200 widokó-
wek z takich krajów jak Indie, Malezja, 
czy Australia. 

Postcrossing to pasja dla ciekaw-
skich, dla osób, które chcą po-
szerzać swoją wiedzę o świecie. 
To jak podróż przez kontynen-

ty nie ruszając się z miejsca. Nigdy nie 
wie się skąd i kiedy nadejdzie kartka. Sa-
mo oczekiwanie sprawia wielką frajdę. 
Amanda w miesiącu wysyła 5 pocztówek 
i 5 otrzymuje. Adresy, pod które wysy-
ła się widokówkę, losowane są przez sy-
stem na stronie internetowej. Osoby, do 
których wysyła się kartki, zna się tylko 
z krótkich opisów, które umieścili w swo-
im profilu na stronie postcrossing.com. 
Z opisu wynika między innymi czym 
się interesują i pocztówkę, z jakim mo-
tywem najbardziej chcieliby dostać. Pro-
jekt zakłada, że za każdą wysłaną i zare-
jestrowaną kartkę użytkownik otrzymuje 
kartkę od kogoś innego. Jednak jeżeli 
ktoś chce odpisać na pocztówkę, to może 

skontaktować się z tą osobą przez stronę 
i poprosić o adres.
- Do tej pory otrzymałam 5 razy taką 

wiadomość zwrotną. Jedna z nich przero-
dziła się w głębszą znajomość i tak właś-
nie 6 lat temu poznałam swojego chło-
paka. Paradoksalnie najdalej wysłana 
przeze mnie kartka, bo aż do RPA (mu-
siała przemierzyć aż 14.000 kilome-
trów) zbliżyła mnie z kimś najbardziej.                                                                                                                                    
Wymienialiśmy ze sobą listy przez 1,5 ro-
ku zanim przenieśliśmy się na Messen-
ger. Na pierwszej pocztówce mój chło-
pak opisał 5 faktów o RPA. Później pisał, 
że skoro chcę zobaczyć prawdziwe safa-
ri, to zamiast do Kenii muszę przyjechać 
do Parku Krugera w RPA. Na począt-
ku byliśmy kumplami. On opisywał mi, 
co się dzieje u niego i na odwrót. Zanim 
mnie poznał, nie słyszał wcześniej o Pol-
sce. Myślał, że Robert Lewandowski jest 
Niemcem. Pierwsze ideogramowy to był 
wielki stres dla nastolatki nieobytej z an-
gielskim. On ciągnął mnie za język , dzię-
ki czemu cały czas szlifowałam swój an-
gielski. To kolejny pozytywny aspekt mojej 
pasji - mówi Amanda Kurpisz.

Zdjęcie, dzięki któremu Amanda wygrała konkurs.

Pocztówka od Martyny Wojciechowskiej.
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►Dzięki swojemu hobby znalazła miłość, wystąpiła w reklamie i poznaje ludzi z najdalszych zakątków globu

Amanda Kurpisz wymienia pocztówki
z ludźmi z całego świata Wymiana kartek z ludź-

mi z całego świata po-
zwala na poznanie odle-
głych kultur od środka. 

Nie o wszystkim bowiem przeczyta-
my w książkach czy przewodnikach. Na 
Amandzie największe wrażenie zrobiła 
korespondencja z chłopakiem z Chin.
- Za pośrednictwem strony poprosił mnie 

o adres, by móc wysłać mi list. Opisywał 
w nim jak na prawdę żyje się w Chinach. 
Nie był to niestety optymistyczny obraz. 
Chłopak był studentem ostatniego ro-
ku medycyny. Przed nim był końcowy eg-
zamin, którego bardzo się obawiał, gdyż 
bardzo wielu studentów go nie zdaje, co 
doprowadza ich do samobójstwa. Pisał 
o ogromnej presji związanej z tym egza-
minem, gdyż nie ma możliwości jego po-
wtórzenia. Na szczęście potem zaczął 
pisać też o przyjemniejszych sprawach ta-
kich jak miejsca warte zobaczenia w jego 
kraju. Dużą frajdę sprawiły mi pamiąt-
ki, które mi przesłał. Dostałam od niego 

Ulubiona kartka Amandy przyszła 
do niej z Japonii. Urzekło ją w niej 
nie to, skąd jest, czy jakiej jest tre-
ści, lecz prześliczne znaczki, które 
zostały na nią naklejone. W kart-
ce istotny jest bowiem każdy, na-
wet najmniejszy szczegół. Ludzie 
na pocztówkach piszą różne rze-
czy. Bywa jednak, że czasami tyl-
ko się podpisują.
- Wolę jak ludzie opisują co moż-

na zwiedzić w ich mieście, niż 
jak opisują swój dzień. Wyobra-
żam sobie wtedy, że kiedyś tam pojadę 
i przekonam się na własne oczy, czy da-
ne miejsce istnieje i jak wygląda- tłuma-
czy Amanda Kurpisz.
Sama najczęściej pisze o swoim kraju 

i wysyła kartki z jego atrybutami by jak 
najbardziej przybliżyć go innym. Czę-
sto też opisuje Leszno. W jednej z kar-
tek pisała o tym, czym jest żużel, z które-
go słynie nasze miasto. Pisała, że wszyscy 

nim żyją, a niedziela jest prawie jak świę-
to dla kibiców. Amanda mówi o sobie, że 
jest tradycjonalistką z nutką romantyzmu. 
Chciałaby podtrzymać pamięć o tym, jak 
korespondowali ze sobą nasi dziadkowie. 
Będąc tysiące kilometrów od siebie, pod-
czas wojen, wysyłali listy a więź między 
nimi nie słabła.
- Oczywiście nie jestem przeciwnicz-

ką współczesnych metod komunikowa-
nia się. Prowadzę bloga podróżniczo-life-
stylowego, zatem bliskie mi są media i ich 

możliwości. Nie chcę jed-
nak siedzieć cały dzień z nosem w swoim 
smartfonie jak moi rówieśnicy, stąd pasja, 
która jest odskocznią od świata online - 
wyjaśnia Amanda Kurpisz.

Niebanalne hobby Aman-
dy zostało docenione przez 
jej pracodawcę. W kwiet-
niu wzięła udział w kon-

kursie organizowanym przez firmę, 

w której pracuje. Jej zadaniem 
było opisać swoją pasję i wysłać zdję-
cie, które ją zobrazuje. Jej zgłoszenie 
spodobało się jury i tym samym Aman-
da została jedną z twarzy nowej kampa-
nii firmy pod nazwą „Wszystkie pasje, 
zajawki, koniki”. Amanda w spocie te-
lewizyjnym będzie inspirować do życia 
pełnego pasji i realizacji wszystkich za-
interesowań - od tych codziennych po 
te niezwykłe. Historia Amandy to przy-
kład na to, że ogromnym szczęściem 

Kartka z dalekiej Kalifornii.

Kartka z RPA, która była początkiem znajomości z jej chłopakiem. Ulubiona kartka Amandy z Japonii ze względu na przepiękne znaczki.
chiński pieniążek i kartkę z chińskiego ka-
lendarza, z tego dnia, w którym wysyłał 
list. Przysłał mi także coś tajemniczego, 
gdyż był to tekst po chińsku na specjal-
nym papierze. Lubię sobie wyobrażać, 
że jest to jakaś zaszyfrowana wiadomość. 
Zabieram się od dawna aby, znaleźć ko-
goś, kto mi to w końcu przetłumaczy. Ja 
wysłałam mu nasze polskie Prince Polo, 
które bardzo mu zasmakowało oraz bank-
not  dziesięciozłotowy - opisuje Amanda 
Kurpisz.

w życiu jest posiadanie pasji. Bo to ona 
kształtuje nasz charakter, determinu-
je i ułatwia życiowe wybory, wytycza 
ścieżki i otwiera drzwi. Bohaterka ar-
tykułu dzięki swojej pasji spełniła już 
kilka marzeń, ale nie zamierza na tym 
poprzestać.
- Mój plan jest taki, że gdy moja sytu-

acja życiowa się ustabilizuje, czyli gdy 
skończę studia i znajdę pracę, to chcia-
łabym odwiedzić niektórych moich 

pocztówkowych znajomych. Chciałabym, 
aby oprowadzali mnie po swoich mia-
stach i pokazywalili i je swoimi oczami. 
Moim marzeniem jest na przykład uczest-
niczyć w karnawale w Rio. Planuję też 
pojechać do RPA, by w końcu poznać 
kraj mojego chłopaka i zobaczyć wycze-
kiwane safari – mówi Amanda Kurpisz.

TEKST I REPRODUKCJE:
MAGDALENA WOŹNA
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PWSZ otwarty i wielokulturowy
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie obchodziła 20-lecie swojej działalności. Z tej okazji w uczelnianej Auli Comeniana odbyła się 
uroczystość z udziałem zaproszonych gości. W ciągu dwóch dekad PWSZ poszerzył działalność dydaktyczną i wciąż zmienia swoje oblicze.

Założenie Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Lesznie by-
ło pokłosiem przepisów uchwa-

lonych przez Sejm Rzeczypospolitej 
w 1997 roku, które pozwalały na tworze-
nie uczelni zawodowych w takich ośrod-
kach miejskich jak Leszno. W samej 
Wielkopolsce powstało w sumie pięć ta-
kich jednostek. Wyższe szkoły o profi-
lu zawodowym zostały utworzone także 
w Pile, Gnieźnie, Koninie oraz Kaliszu. 
PWSZ w Lesznie na rozpoczęcie dzia-
łalności w 1999 roku otrzymał od miasta 
charakterystyczny budynek o niebieskiej 
elewacji przy ulicy Mickiewicza. Wyma-
gał on jednak wkładu finansowego ma-
jącego na celu dostosowanie obiektu do 
działalności dydaktycznej. Z biegiem lat 
przy uczelni powstała biblioteka z praw-
dziwego zdarzenia, boisko sportowe, 
a później - nakładem 18.000.000 złotych 
- pobudowana Aulę Comeniana, w któ-
rej w ciągu roku odbywa się około 100 
wydarzeń. 
Uczelniany jubileusz połączony został 

z Dniem Patrona. Na uroczystość, któ-
ra odbyła się 9 maja, zaproszeni zostali 
między innymi samorządowcy, przedsta-
wiciele służb mundurowych, członkowie 
stowarzyszeń, przyjaciele uczelni oraz jej 
zagraniczni partnerzy. Wśród tych ostat-
nich znaleźli się przedstawiciele ze Szwaj-
carii, Czech, Kazachstanu czy Korei Po-
łudniowej.Rektor Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej prof. dr hab. Maciej 
Pietrzak (na zdjęciu u góry) podkreślił 

w swoim okolicznościowym przemówie-
niu, że leszczyńska uczelnia ma charak-
ter otwarty, wielokulturowy i międzynaro-
dowy, co - jego zdaniem - jest najlepsza 
szczepionką na rozpowszechiające się na-
cjonalistyczne i ksenofobiczne poglądy. 
Z okazji towarzyszącego obchodom 20-le-
cia PWSZ Dnia Patrona delegacja złożyła 
pod pomnikiem Jana Amosa Komeńskie-
go wiązankę kwiatów. Profesor Pietrzak 
tłumaczył, że uczelnia postrzegana jest 
przez pryzmat tej znamienitej i ważnej 
w życiu miasta osobistości, która powin-
na być także znakiem firmowym Leszna. 
Przypomniał przy tym, że Komeński przy-
był do miasta jako uchodźca.
Rektor Pietrzak powiedział, że najważ-

niejszą wartością uczelni jest jej kadra - 
ta, która działała tu na samym początku, 
w latach kolejnych oraz ta, która obecnie 
tworzy Państwową Wyższą Szkołę Za-
wodową. Prof. dr. hab. Aleksander Mi-
kołajczak, prorektor ds. nauki i rozwo-
ju, współpracy z zagranicą zauważył, że 
uczelnia może poszczycić się 27 pracow-
nikami z tytułem profesorskim, 14 dokto-
rami habilitowanymi oraz 68 doktorami. 
W ciągu dwóch dekad gmach przy ulicy 
Mickiewicza w Lesznie opuściło prawie 
13.000 absolwentów.
PWSZ na początku działalności kształcił 

młodzież na 5 kierunkach i 7 specjalnościach, 
a teraz dobił do 17 kierunków i 36 specjalności.
- Ważnym osiągnięciem naszej uczelni 

jest tak zwany leszczyński model studiów 
dualnych, po raz pierwszy wprowadzony 
w roku akademickim 2011/2012. Cieszy 
się on dużym zainteresowaniem ze strony 
pracodawców i studentów - powiedziała 
dr Dorota Sipińska, prorektor ds. studiów 
i spraw studenckich w PWSZ w Lesznie.
Jego wyjątkowość polega na współpra-

cy uczelni z pracodawcami, co pozwala 
żakom nabywać doświadczenie w lesz-
czyńskich firmach. Dzięki temu, kończąc 
edukację na poziomie wyższym, zna-
ją nie tylko teorię, ale są też wyposażeni 
w umiejętności praktyczne, tak bardzo ce-
nione na rynku pracy.
PWSZ ma ambitne plany na przyszłość. 

Jeśli mowa o kwestiach naukowych, nie-
długo zostaną uruchomione tu studia pię-
cioletnie magisterskie. W warstwie este-
tycznej gmach uczelni zmieni się na skutek 
prowadzonej termomodernizacji. Projekt 
przewiduje zmniejszenie liczby okien, 
zmianę elewacji na przyjemną dla otocze-
nia, co przełoży się przede wszystkim na 
obniżenie kosztów eksploatacji budynku.

TEKST I ZDJĘCIA:
ŁUKASZ DOMAGAŁA
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26 maja oddam swój głos!
Pierwsze wybory do Parlamentu Europejskiego odbyły się w Polsce w 2004 roku. Ze względu na pewną niety-
powość oraz skomplikowany charakter nie cieszyły się wówczas sporym zainteresowaniem. Frekwencja wynio-
sła niewiele ponad 20 procent. Pięć lat później było nieco lepiej - głos oddała prawie jedna czwarta uprawnionych. 
W ostatnich wyborach europarlamentarnych nastąpił nieznaczny spadek. Czy w tym roku uda się pobić frekwencyj-
ny rekord? Jest na to duża szansa. Tymczasem serdecznie zapraszam do lektury niniejszego dodatku wyborczego.

Parlament Europejski, czyli?

Parlament Europejski jest to naczel-
ny organ Unii Europejskiej. Pełni trzy 
najważniejsze funkcje. Kompetencje 
ustawodawcze związane są z uchwala-
niem, wraz z Radą UE, przepisów pra-
wa europejskiego, podejmowaniem 
decyzji w sprawie umów międzyna-
rodowych oraz decydowaniem o roz-
szerzeniu UE. Funkcja nadzorcza wią-
że się ze sprawowaniem nadzoru nad 
pozostałymi instytucjami europejski-
mi oraz udzielaniem absolutorium, 
czyli zatwierdzeniem prawidłowego 
wykonania budżetu. 
Parlament Europej-
ski w ramach działań 
nadzorczych wybie-
ra przewodniczące-
go Komisji Europej-
skiej,  zatwierdza 
jej skład oraz oma-
wia kwestie dotyczą-
ce polityki pienięż-
nej z Europejskim 
Bankiem Central-
nym. Funkcja bu-
dżetowa polega na 
ustanawianiu wraz 
z Radą Budżetu UE 
oraz zatwierdzaniu 
tak zwanych wielo-
letnich ram finanso-
wych, czyli długoter-
minowego budżetu. 
Parlament Europejski posiada trzy 
siedziby. W Strasburgu odbywają się 
posiedzenia plenarne, w Brukseli ob-
rady parlamentarnych komisji oraz 
spotkania partyjne, natomiast w Luk-
semburgu mieści się sekretariat. PE 
to także jeden z największych pra-
codawców na świecie zatrudniający 
pracowników (ok. 500) do tłumacze-
nia tekstów na 23 oficjalne języki Unii 
Europejskiej.

Kto zasiada w PE?

Wybory do Parlamentu Europejskie-
go odbywają się co pięć lat. W tym ro-
ku obywatele Unii Europejskiej doko-
nają wyboru 705 eurodeputowanych, 
choc należy pamiętać, że wciąż nie-
pewna jest sytuacja Wielkiej Brytanii. 

W momencie oddawania artykułu do 
druku zakładano, że Brytyjczycy nie 
wezmą udziału w głosowaniu. Liczba 
posłów do PE określana jest z zasto-
sowaniem proporcjonalności degre-
sywnej względem liczby ludności da-
nego państwa. Generalnie żaden kraj 
nie może być reprezentowany przez 
mniej niż 6 lub więcej niż 96 przed-
stawicieli. Degresywność sprawia, 
że mniejsze państwa posiadają wię-
cej przedstawicieli, niż wynikałoby to 
z czystej proporcjonalności. Polskę 
będzie reprezentować 52 przedstawi-
cieli. Należy pamiętać, że posłowie za-

siadają w PE zgod-
nie z przynależnością 
polityczną do da-
nej europejskiej par-
tii, a nie według kra-
ju pochodzenia czy 
rodzimej partii. Na 
początku każdej no-
wej kadencji wybiera 
się przewodniczące-
go, który reprezen-
tuje Parlament oraz 
ma decydujący głos 
w sprawie budżetu. 
Od 2005 roku euro-
deputowani otrzy-
mują identyczne 
wynagrodzenie wy-
sokości 38,5% wyna-
grodzenia sędziego 
Europejskiego Try-

bunału Sprawiedliwości, czyli około 
7665 euro brutto miesięcznie. Oprócz 
tego mogą także liczyć na dodatkowe 
środki na działalność biur krajowych, 
funduszy na wynagrodzenia asysten-
tów oraz środki na pokrycie kosz-
tów dojazdu. Posłowie otrzymują tak-
że dietę wysokości 298 euro za każdy 
dzień posiedzenia.

26 maja A. D. 2019

Sporo osób uważa, że wybory eu-
roparlamentarne są zbędne, ponie-
waż obywatele i tak nie mają wpływu 
na funkcjonowanie Unii Europejskiej. 
Niektórzy twierdzą, że PE zajmuje się 
wyłącznie kwestiami mało istotnymi, 
natomiast jeszcze inni chcieliby rozwią-
zania struktur unijnych. Należy jednak 

pamiętać, że Parlament Europejski 
składa się z ogromnej liczby eurode-
putowanych, wybieranych w 27 pań-
stwach. Dla Polaków istotne są przede 
wszystkim kwestie gospodarcze, migra-
cyjne oraz zagadnienia związane z bez-
pieczeństwem, jednak dla obywate-
li innych państw ważniejsze mogą być 
inne sprawy. Nie jest możliwe, aby Par-
lament Europejski mówił jednym gło-
sem. Dla mieszkańców Finlandii rze-
czywiście istotne mogą być kwestie 

OGŁOSZENIE WYBORCZE

Dla Polaków istotne są przede 
wszystkim kwestie gospodarcze, mi-
gracyjne oraz zagadnienia związa-
ne z bezpieczeństwem, jednak dla 
obywateli innych państw ważniejsze 
mogą być inne sprawy. Nie jest moż-
liwe, aby Parlament Europejski mó-
wił jednym głosem. Dla mieszkań-
ców Finlandii rzeczywiście istotne 
mogą być kwestie związane z praw-
nym statusem sauny. Mimo to za-
uważa się pewne ogólnoeuropejskie 
tendencje. Parlament kończącej się 
już kadencji był w głównej mierze 
zdominowany przez przedstawicieli 
wywodzących się ze środowisk lewi-
cowych bądź centrowych.

związane z prawnym statusem sauny. 
Mimo to zauważa się pewne ogólno-
europejskie tendencje. Parlament koń-
czącej się już kadencji był w głównej 
mierze zdominowany przez przedsta-
wicieli wywodzących się ze środowisk 
lewicowych bądź centrowych. Zgodnie 
z najnowszymi sondażami po wybo-
rach może nastąpić zauważalny zwrot 
w prawo. Czy rzeczywiście tak będzie? 
To wszystko zależy od nas - od naszej 
frekwencji.
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Głosowanie to nic trudnego! 
Głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego nie różni się znacząco od oddawania głosów w wyborach 
krajowych. Podstawowe zasady są podobne, jednak niezwykle interesujące są pewne różnice. 

Kto może oddać głos?

Co do zasady głosować może każ-
dy, kto najpóźniej w dniu wyborów 
kończy osiemnasty rok życia, nie zo-
stał pozbawiony praw publicznych 
lub praw wyborczych prawomocnym 
orzeczeniem sądu oraz nie jest ubez-
własnowolniony. Głosować może oby-
watel Polski, ale także osoba z innego 
państwa członkowskiego Unii Euro-
pejskiej. Co ciekawe powyższe zasa-
dy są odpowiednie wyłącznie dla Pol-
ski, w pozostałych państwach są 
zbieżne, ale nie identyczne. W Austrii 
wiek uprawniający do głosowania jest 
o dwa lata niższy niż w Polsce, nato-
miast oddanie głosu w wyborach jest 
obowiązkowe w Belgii, Luksembur-
gu, Grecji oraz na Cyprze. Ewentualne 
niespełnienie powyższego nakazu za-
grożone jest karą finansową. 

Gdzie można głosować? 

Głosowanie odbywa się w obwodo-
wych komisjach wyborczych. Praw-
dopodobnie lokale te będą znajdować 
się w tych samych miejscach, w któ-
rych można było oddać głos w wybo-
rach samorządowych. Każdy obywatel 
Polski, który ukończył osiemnasty rok 
życia, z urzędu jest wpisany do odpo-
wiedniego rejestru wyborców. Jest 
to urzędowy dokument, prowadzony 
przez wszystkie gminy na terytorium 
Polski, zawierający dane osobowe 

osób, którym przysługuje prawo wy-
bierania swoich przedstawicieli. Na 
podstawie rejestru sporządza się spis 
wyborców. Jest to właściwie kopia 
rejestru, z tą różnicą, iż spis to lista 
osób, które mogą oddać głos w danej 
obwodowej komisji wyborczej. Zgod-
nie z zasadą jawności rejestru i spisu 
każdy ma możliwość dokonania wglą-
du do obu dokumentów. Jeśli oka-
że się, że zostaliśmy w nim pominię-
ci ze względu na przykład na zmianę 
miejsca zamieszkania, należy wnieść 
reklamację do prezydenta miasta 
(analogicznie wójta lub burmistrza). 
W ciągu trzech dni następuje dopisa-
nie oraz ewentualne wykreślenie z in-
nego, nieaktualnego już dla wnoszą-
cego reklamację, spisu oraz rejestru.

Gdzie wyjątkowo można głosować?

Poprzedni akapit dotyczył głosowania 
w miejscu stałego zamieszkania. Mo-
że się jednak zdarzyć, że w dniu wybo-
rów będziemy poza obszarem naszego 
zameldowania. Ustawodawca pozo-
stawia nam dwie możliwości. Pierw-
szą opcją jest pobranie zaświadczenia 
o prawie do głosowania z urzędu gmi-
ny, w której zostało się ujętym w spi-
sie wyborców. Uzyskanie takiego do-
kumentu jest bardzo proste, ponieważ 
wystarczy tylko złożyć pisemny, tele-
faksowy lub elektroniczny wniosek. 
Takie zaświadczenie uprawnia do gło-
sowania w dowolnym obwodzie na 

terytorium kraju oraz 
za granicą. Z tego roz-
wiązania skorzystają 
prawdopodobnie oso-
by znajdujące się w po-
dróży. Druga opcja de-
dykowana jest osobom, 
które planują dłuższy 
pobyt w konkretnym 
miejscu. Powinny one 
złożyć pisemny wnio-
sek o dopisanie do spi-
su wyborców w gminie, 
w której będą przeby-
wać w dniu wyborów. 
Pewnym ogranicze-
niem jest jednak obo-
wiązek złożenia powyż-
szego dokumentu do 
urzędu gminy najpóź-
niej w 5. dniu przed 
dniem wyborów. Nale-
ży jednak pamiętać, że 
te dwie opcje mają cha-
rakter wyłącznie jedno-
razowy i są dedykowane tak zwanym 
wyborcom w podróży. 

Głosowanie alternatywne

W wyborach do Parlamentu Europej-
skiego można oddać głos na kilka spo-
sobów. Najbardziej popularny sposób 
to osobiste wrzucenie głosu do ur-
ny w obwodowej komisji wyborczej. 
Co ciekawe, zgodnie z dosłownym 
brzmieniem Kodeksu wyborczego, 

wyborca jest zobowiązany do głoso-
wania w sposób tajny. Czyli teoretycz-
nie łamiemy przepisy, jeśli po otrzy-
maniu karty wyborczej nie udajemy 
się do pomieszczeń zapewniających 
tajność głosowania. Oczywiście pi-
szę o tym w ramach ciekawostki, więc 
z pewnością nikt nie poniesie kary za 
ewentualne głosowanie poza tym po-
mieszczeniem. Wyborcy niepełno-
sprawni mogą głosować korespon-
dencyjnie. Zamiar ten należy zgłosić 

Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy

N. na liście Nazwisko i imiona Zawód

1 Liroy-Marzec Piotr Krzysztof muzyk

2 Krystowska Anna adwokat

3 Bryłka Anna Mirosława prawnik

4 Tomczak Witold Stanisław lekarz

5 Jóźwiak Maciej właściciel sklepu

6 Gapińska Magdalena historyk

7 Kuświk Andrzej Antoni trener sportu

8 Wawrzyniak Piotr Bogusław historyk

9 Rohde Aleksandra grafik

10 Ziętkowski Wojciech Maciej ekonomista

Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia
N. na liście Nazwisko i imiona Zawód

1 Spurek Sylwia Iwona radczyni prawna

2 Standerski Dariusz Marian ekonomista

3 Ueberhan Katarzyna filozofka

4 Pancewicz Mikołaj Jakub spec. zastosowań informatyki

5 Wójciak-Pleyn Ewa Maria aktorka

6 Staniewski Marcin politolog

7 Michocka Kalina filolożka j. nowożytnego

8 Zalesiński Zbigniew Stanisław ekonomista

9 Decker Magdalena Maria filolog polski

10 Jeżak Ewa Agnieszka specjalista bankowości

Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO PSL SLD .N ZIELONI
N. na liście Nazwisko i imiona Zawód

1 Kopacz Ewa Bożena lekarz

2 Miller Leszek Cezary politolog

3 Grzyb Andrzej Marian parlamentarzysta

4 Stępień Miłosława Dorota tłumaczka

5 Wawrykiewicz Michał adwokat

6 Mroczkowska Barbara Elżbieta politolog

7 Bosacki Marcin Rafał dyplomata

8 Drozd Krystiana Maria nauczyciel

9 Fabiś-Szulc Karolina Urszula główna księgowa

10 Rutnicki Jakub Adam parlamentarzysta

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

N. na liście Nazwisko i imiona Zawód

1 Krasnodębski Zdzisław Marek nauczyciel akademicki

2 Możdżanowska Andżelika Anna ekonomistka

3 Lichocka Joanna Katarzyna poseł na sejm RP

4 Szynkowski Vel Sęk Szymon Andrzej sekretarz stanu

5 Bartosik Ryszard parlamentarzysta

6 Porzucek Marcin Bartosz poseł na sejm RP

7 Dudziak Lidia Danuta politolog

8 Popkowski Robert Adam przedsiębiorca

9 Frankiewicz Joanna Dorota germanista

10 Dziedziczak Jan Michał politolog

Kandydaci okręgu nr 7 (Wielkopolska) w wyborach do Parlamentu Europejskiego
Kolejność przedstawienia kandydatów jest zgodna z postanowieniem Państwowej Komisji Wyborczej: 
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DLACZEGO WARTO ZAGŁOSOWAĆ? 
Wybory do Parlamentu Europejskiego to idealna okazja, aby pokazać swoje przywiązanie do demokracji.

Powodów, aby oddać swój głos, jest jednak znacznie więcej. 

    1. Parlament Europejski to najważniejszy organ UE. 
    2. W Parlamencie Europejskim powstają najważniejsze projekty oraz akty prawne UE. 
    3. Parlament Europejski współdecyduje o unijnym budżecie. 
    4. Europosłowie reprezentują 500 milionów obywateli UE.
    5. Wyłącznie wyborcy decydują o składzie Parlamentu Europejskiego. 
    6. Parlament Europejski zatwierdza oraz kontroluje Komisję Europejską.
    7. Europosłowie są w pełni niezależni oraz kierują się własnymi przekonaniami. 
    8. Parlament Europejski stoi na straży przestrzegania praw człowieka oraz demokracji. 
    9. Parlament Europejski współuczestniczy w najważniejszych światowych wydarzeniach.
    10. Parlament Europejski być może zdecyduje o utworzeniu europejskiej armii.
    11. Europosłowie wspierają europejską kulturę oraz tradycję.
    12. Wybory to najcenniejszy skarb demokracji!

PAMIĘTAJ - 26 MAJ!

komisarzowi wyborczemu do 15. dnia 
przed dniem wyborów. Wniosek, 
oprócz danych osobowych, koniecz-
nie musi zawierać kopię aktualnego 
orzeczenia o stopniu niepełnospraw-
ności. Szczegółowych informacji na 
ten temat udziela Państwowa Komisja 

Wyborcza. W niektórych państwach 
głosowanie korespondencyjne jest do-
stępne dla każdego. Oddanie głosu 
przez internet będzie prawdopodob-
nie możliwe tylko w Estonii. Bardzo 
łatwy jest natomiast udział w wybo-
rach przez pełnomocnika. Taka moż-
liwość jest dostępna dla wyborców 
niepełnosprawnych oraz tych, którzy 
najpóźniej w dniu głosowania ukoń-
czyli 75 lat. Pełnomocnikiem mo-
że jednak zostać tylko osoba wpisana 

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

N. na liście Nazwisko i imiona Zawód

1 Krasnodębski Zdzisław Marek nauczyciel akademicki

2 Możdżanowska Andżelika Anna ekonomistka

3 Lichocka Joanna Katarzyna poseł na sejm RP

4 Szynkowski Vel Sęk Szymon Andrzej sekretarz stanu

5 Bartosik Ryszard parlamentarzysta

6 Porzucek Marcin Bartosz poseł na sejm RP

7 Dudziak Lidia Danuta politolog

8 Popkowski Robert Adam przedsiębiorca

9 Frankiewicz Joanna Dorota germanista

10 Dziedziczak Jan Michał politolog

Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica Razem - Partia Razem, Unia Pracy, RSS

N. na liście Nazwisko i imiona Zawód

1 Witkowski Waldemar Włodzimierz inżynier energetyki

2 Wachowska-Kucharska Anna Małgorzata specjalista sprzedaży internetowej

3 Szlinder Maciej Karol socjolog

4 Nowak Paulina ekonomista

5 Nowacki Konrad administrator systemów komputerowych

6 Błażejczak-Kleczewska Beata specjalista dos. ochrony środowiska

7 Smirnow Amadeusz Piotr nauczyciel język obcych

8 Kasprzak-Bartkowiak Kamila dziennikarz

9 Wilk-Baran Anna Elżbieta dziennikarz

10 Koszal Dorota specjalista ds. zamówień publicznych

Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz’15

N. na liście Nazwisko i imiona Zawód

1 Jurek Marek historyk

2 Parda Błażej Łukasz ekonomista

3 Kosmalska Joanna Agnieszka ratownik medyczny

4 Luch Katarzyna inżynier budownictwa

5 Fordon Jacek automatyk przemysłowy

6 Garczyński Bartosz antropolog kultury

7 Kochańska Julia Anna pedagog

8 Gatti Sabina Edwarda tłumacz

9 Pera Jakub politolog

10 Kozłowski Jerzy poseł na Sejm RP

Kandydaci okręgu nr 7 (Wielkopolska) w wyborach do Parlamentu Europejskiego
Kolejność przedstawienia kandydatów jest zgodna z postanowieniem Państwowej Komisji Wyborczej: 

do rejestru wyborców w tej samej 
gminie, co osoba, która udzieliła peł-
nomocnictwa oraz osoba niebędą-
ca czynnie zaangażowana w prze-
bieg wyborów. Wniosek w tej sprawie 
składa się do wójta (burmistrza lub 
prezydenta miasta) właściwej gmi-
ny najpóźniej w 9. dniu przed dniem 
wyborów. 

Na kogo oddajemy głos?

W Polsce wybory odbywają się w sy-
stemie proporcjonalnym z głosem 
preferencyjnym. Oznacza to, że wy-
borca oddaje jeden głos na kon-
kretnego kandydata z wybranej li-
sty wyborczej. Wyłącznie obrazowo 
można powiedzieć, że oddajemy 

jednocześnie głos najpierw na par-
tię, a później na naszego kandydata. 
Oczywiście głosujemy tylko raz - na 
określoną osobę. Aby nasz kandydat 
w ogóle miał szansę dostania się do 
Brukseli, partia, z której listy startu-
je, musi przekroczyć określony próg 
wyborczy. Jeśli partia zdobędzie po-
nad 5% poparcia, kandydaci z listy tej 
partii będą mieli szansę, aby zasiąść 
w Parlamencie Europejskim. Wów-
czas nasz głos oddany na danego 
kandydata wskazuje jego pierwszeń-
stwo w ostatecznym podziale man-
datów. Głosowanie proporcjonalne 
z głosem preferencyjnym jest bardzo 
skomplikowane i sprawia problemy 
nawet naukowcom z zakresu prawa 
wyborczego.

Ułatwienia dla niepełnosprawnych

Oprócz wspomnianego już głosowania 
korespondencyjnego oraz głosowania 
przez pełnomocnika wyborca niepeł-
nosprawny ma prawo, aby zagłosować 
w takim lokalu wyborczym, który jest 
dostosowany dla osób niepełnospraw-
nych. Oczywiście taki wyborca może li-
czyć na indywidualną pomoc członków 
komisji oraz szczegółowe wyjaśnienia. 
Wykluczona jest jednak sytuacja, gdy 
dana osoba prosi inną o oddanie gło-
su ze względu na przykład na gorszy 
wzrok. Głosować można wyłącznie in-
dywidualnie. Wyborca niepełnospraw-
ny może natomiast poprosić o nakład-
kę na kartę do głosowania sporządzoną 
w alfabecie Braille’a. 

Parlament Europejski w Strasburgu.
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Parlament za kulisami
Wybory do Parlamentu Europejskiego są stosunkowo specyficzne - ze względu na procedury, ale także pewne nie 
do końca jasne tendencje. Zauważono, że wyborcy w tych wyborach mają skłonności do wybierania mniej popular-
nych, nierzadko kontrowersyjnych polityków. To zjawisko sprawia, że obrady w Parlamencie Europejskim nabiera-
ją dodatkowego kolorytu. Przedstawiam najciekawsze osobistości VIII kadencji Parlamentu Europejskiego. 

Nathan Gill

Poseł antyi-
migranckiej 
oraz euroscep-
tycznej partii 
UKIP w Wa-
lii pokazał, że 
konsekwen-
cja nie jest je-
go mocną stro-

ną. Zarówno w kampanii wyborczej, 
jak i w trakcie posiedzeń PE postu-
lował zamknięcie granic oraz ogra-
niczenie przepływu imigrantów do 
Wielkiej Brytanii. Podkreślał, że per-
sonalnie nie ma nic do imigrantów, 
jednak po prostu uważa, że są kiep-
skimi pracownikami. Wnikliwi dzien-
nikarze dotarli jednak do dość szo-
kujących informacji. Okazało się, że 
w firmie, która należy do Nathana 
Gilla, Brytyjczycy stanowią… 2% pra-
cowników. Przeważająca większość 
zatrudnionych pochodzi z Filipin, 
Rumunii oraz Polski. Gill z rozbraja-
jącą szczerością powiedział, że obo-
wiązkiem polityka nie jest głoszenie 
poglądów, które odzwierciedlają jego 
przekonania. 

Rodzina Mussolini

Alessandra Mussolini to córka Ro-
mano Mussoliniego, trzeciego sy-
na Benito Mussoliniego. Sporo osób 
wpada w konsternację, gdy dowiaduje 
się, że w Brukseli zasiada ktoś z rodzi-
ny włoskiego dyktatora. Alessandra 
unika jednak komentowania swoich 
korzeni oraz stanowczo odcina się od 
faszyzmu. Włoska eurodeputowana 
to także piosenkarka, aktorka oraz fo-
tomodelka. Do Parlamentu Europej-
skiego startowała z listy partii Forza 
Italia, której liderem był wówczas Sil-
vio Berlusconi. Co ciekawe, rodzina 
Mussolini… może się jeszcze powięk-
szyć! Otóż miesiąc temu kolejny poto-
mek Benito zapowiedział start w nad-
chodzących wyborach. Gajusz Juliusz 
Cezar Mussolini (imiona są napraw-
dę prawdziwe) to z kolei prawnuk fa-
szystowskiego dyktatora. Pięćdzie-
sięciolatek startuje z listy prawicowej 
partii Bracia Włoch. Do niedawna 
był menedżerem we włoskiej firmie 
zbrojeniowej. 

Martin 
Sonneborn

T a k  n a -
prawdę 
nie wiado-
mo, jak go 
przedsta-
wić. Z pew-
nością jest 

satyrykiem, aktorem, politykiem, ko-
mikiem, dziennikarzem oraz naukow-
cem. Cały świat usłyszał o nim już 
w 2000 roku, kiedy pojawił się na po-
siedzeniu FIFA, na którym miano przy-
znać prawa danemu państwu do or-
ganizacji Mistrzostw Świata w piłce 
nożnej w 2006 roku. Podając się wów-
czas za niemieckiego działacza piłkar-
skiego, namawiał delegatów do popar-
cia kandydatury Niemiec w zamian 
za… prezenty i upominki. Sęk w tym, że 
to właśnie Niemcy zorganizowali póź-
niej mundial. Cztery lata później założył 
partię Die Partei. Program partii spro-
wadzał się wyłącznie do głoszenia kon-
trowersyjnych oraz dziwacznych pomy-
słów. Jednym z jego postulatów było 
hasło odbudowania Muru Berlińskie-
go. Dlaczego? Jego zdaniem młodzież 
zamiast spędzać czas przed kompute-
rem, mogłaby rysować na nim graffiti.
W 2014 roku jego partia uzyskała 

0,6% głosów, co pozwoliło na uzyska-
nie przez Martina mandatu. Oczywiście 
dalej postuluje on odbudowę muru. 

Luke Flanagan

Flanagan to 
z kolei czło-
wiek, któ-
ry  twardo 
trzyma się 
swoich po-
glądów. Je-
go głównym 
postulatem 

jest legalizacja narkotyków. W Brukseli 
zasłynął jednak swoim niecodziennym 
stylem. Zawsze wypowiada się w spo-
sób niezwykle charyzmatyczny, ale też 
niekiedy komiczny. Z pewnością uroku 
dodaje mu długa, bujna broda. Zasły-
nął przede wszystkim w 2001 roku, kie-
dy wysłał każdemu członkowi irlandz-
kiego parlamentu skręt marihuany. 

Jego zdaniem była to świetna akcja 
promująca legalizację narkotyków. 

Janusz Korwin-Mikke

Nie chciałem opisy-
wać polskiego polity-
ka, ponieważ wolałem 
zachować całkowity 
obiektywizm. Nieste-
ty pewna informacja 
skłoniła mnie do tego, 
aby zrobić mały wyją-

tek. Okazało się bowiem, że nasz polski 
eurodeputowany jest najczęściej cyto-
wanym polskim politykiem VIII kaden-
cji Parlamentu Europejskiego. Na jego 
temat napisano już mnóstwo felietonów 
w prasie zagranicznej. Zasłynął nie tylko 
kontrowersyjnymi poglądami, ale także 
swoim zamiłowaniem do gry w brydża. 

Csanad Szegedi

We wrześniu 2006 roku na Węgrzech 
powstał Jobbik. Skrajnie prawicowa or-
ganizacja polityczna przyciągała prze-
de wszystkim młodzież sfrustrowaną 
ówczesną sytuacją gospodarczą. Partia 
rozwijała się na tyle dynamicznie, że już 
w 2009 roku uzyskała w wyborach do 
PE prawie 15 procent głosów. Csanad 
Szegedi był wówczas jednym z liderów 
Jobbiku, który zasłynął przede wszyst-
kim skrajnym antysemityzmem. Nowo 
wybrany eurodeputowany na pierw-
szą sesję pojechał w specyficznej czar-
nej kamizelce Gwardii Węgierskiej, 
która niewątpliwe nawiązywała do wę-
gierskich, hitlerowskich kolaboran-
tów. W 2010 roku wszystko się zmie-
niło. W samo południe dostał telefon 
z kierownictwa partii. Jeden z lide-
rów oznajmił mu, że w ścisłym kie-
rownictwie wykryto Żydów, a jednym 
z nich jest Szegedi. Początkowo zaprze-
czył, jednak wkrótce okazało się, że je-
go babcia rzeczywiście była Żydówką. 
Co ciekawe wiedziała o tym jego ma-
ma, która jednak z niewiadomych po-
wód zataiła przed nim tę informację. 
Szegedi doznał natychmiastowej prze-
miany. Stał się ortodoksyjnym Żydem, 
który przestrzega halachy, spożywa wy-
łącznie koszerne produkty oraz mod-
li się co najmniej trzy razy dziennie. 
Twierdzi, że to jego osobista pokuta. 
Jednak zdaniem wielu Csanad Szegedi 

jest nieszczery. Zarzuca mu się, że to 
wszystko na pokaz, a jego główną mo-
tywacją jest jedynie zrobienie kariery. 
Sam eurodeputowany wręcz zachęca 
do przechodzenia na judaizm, jednak 
sam nie wie, czy zostanie ortodoksyj-
nym Żydem do końca życia. Na pod-
stawie tej historii powstał głośny doku-
ment “Keep Quiet”.

Silvio Berlusconi

Tym razem wyprzedzę trochę fak-
ty. Silvio Berlusconi jest na tyle cha-

ryzmatycz-
ną postacią, że 
z pewnością zna-
lazłby się w tym 
rankingu, gdy-
bym napisał go za 
cztery lata. Wie-
loletni włoski po-
lityk ogłosił swój 
start w wyborach 

do Parlamentu Europejskiego już kil-
ka miesięcy temu. Swoją decyzję ar-
gumentował chęcią przeżycia jeszcze 
jednej przygody oraz… możliwością 
zdobycia immunitetu. Eurodeputowa-
nym przysługuje immunitet formal-
ny, który teoretycznie znacznie utrud-
nia skazanie danej osoby za złamanie 
prawa. Może także spowodować za-
wieszenie toczących się postępowań 
sądowych. Nikt we Włoszech nie ma 
wątpliwości, iż ta ochrona zdecydowa-
nie przydałaby się byłemu włoskiemu 
premierowi. Silvio Berlusconi już kilka 
razy zabierał głos w Parlamencie Eu-
ropejskim. W trakcie jednej wypowie-
dzi zaproponował niemieckiemu euro-
deputowanemu Martinowi Schulzowi 
rolę kapo obozowego w filmie. 

Posłowie

Powyższy artykuł stanowi prze-
gląd najciekawszych osobistości 
Parlamentu Europejskiego koń-
czącej się już kadencji. Wybiera-
jąc osoby, kierowałem się prze-
de wszystkim ich popularnością 
w polskiej oraz zagranicznej pra-
sie. Oczywiście nie miałem na ce-
lu obrazić żadnego polityka.

DODATEK O EUROWYBORACH
OPRACOWAŁ KAMIL DUDKA
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REKLAMA

Torpol ma dokończyć
modernizację magistrali kolejowej

Spółka Polskie Linie Kolejowe podpisała umowę z nowym wykonawcą przebudowy linii kolejowej na odcinku Leszno - granica woje-
wództwa dolnośląskiego. Stało się tak po tym, jak plac budowy opuściła włoska firma Astaldi. Według zapewnień remont ma zostać 
zakończony do grudnia 2020 roku.

Rezygnacja Włochów z inwesty-
cji doprowadziła do paraliżu prac 
na newralgicznych magistralach 

kolejowych - trasie z Warszawy do Lub-
lina oraz na odcinku pomiędzy Lesznem 
a granicą województwa dolnośląskiego na 
ważnej linii łączącej aglomeracje poznań-
ską i wrocławską. Przypomnijmy, że Astal-
di przerwało prace jesienią ubiegłego ro-
ku i mimo wezwania do kontynuacji robót 
nic takiego nie nastąpiło. Wskutek tego in-
westor, Polskie Linie Kolejowe, rozwią-
zał umowę z Włochami. Część ważnych 

prac kontynuowano w okresie jesienno-zi-
mowym dzięki umowie z Zakładem Ro-
bót Komunikacyjnych DOM. Podmiot ten 
między innymi przebudował peron w Ra-
wiczu i wykonał część prac na torowisku 
pomiędzy Bojanowem a Lesznem. Teraz 
prace kontynuować ma nowy wykonawca, 
a jest nim firma Torpol.
- Każdy pasażer poruszający się kole-

ją pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem 
chciałby, aby modernizacja tej linii dobie-
gła końca. Niestety, problemy z poprzednim 
wykonawcą pokrzyżowały plany Polskich 

Linii Kolejowych, dlatego z tym większą 
radością informujemy o podpisaniu no-
wej umowy. Niech ta umowa będzie tą, któ-
ra finalnie zamknie inwestycję i pozwoli na 
przełomie 2020 i 2021 roku szybko i spraw-
nie pokonać dystans pomiędzy stolicami 
dwóch województw - powiedział wojewoda 
wielkopolski Zbigniew Hoffmann.
Zgodnie z umową Torpol wymieni 40 kilome-

trów toru wraz z siecią trakcyjną. Dokończo-
na zostanie przebudowa peronów w Rawiczu 
i Bojanowie wraz z przejściami podziemnymi. 
Ponadto w zakres prac wchodzi dokończenie 

tunelu w Rawiczu, budowa wiaduktów w Ra-
wiczu i Bojanowie oraz przejścia pieszo-rowe-
rowego na ulicy Okrężnej w Lesznie.
Wartość prac oszacowano na 462.000.000 

złotych, a ich zakończenie ma nastąpić 
w grudniu 2020 roku. Przypomnijmy, że 
modernizacja linii pozwoli na poprawę 
komfortu przejazdu oraz skrócenie czasu 
podróży pomiędzy Czempiniem a Rawi-
czem o 20 minut. Pociągi pasażerskie po-
jadą z prędkością 160 km/h.

TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA
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Fragment duszy zamknięty
w dziele rzemieślnika

Ze społeczeństwa instant, czyli nastawionego na błyskawiczne, kompaktowe rozwiązania stajemy się społeczeństwem praktykującym 
idee slow life, która nie jest modą, lecz już raczej koniecznością. Wszechobecny konsumpcjonizm zaczyna nas męczyć i przytłaczać. Ma 
to swoje odzwierciedlenie w wielu aspektach codziennego życia, także w polskim i światowym wzornictwie.

Przytłoczeni plastikowymi, identycz-
nymi przedmiotami z sieciówek, wra-
camy do korzeni. Chcemy otaczać 

się niepowtarzalnym rękodziełem, czerpią-
cym z wielowiekowej tradycji, przygoto-
wanym specjalnie dla nas, solidnie i z po-
szanowaniem środowiska. Dlatego wyroby 
wytwarzane ręcznie przeżywają prawdziwy 
renesans, będąc coraz bardziej pożądanymi 
i docenianymi. 
Funkcjonujemy w rzeczywistości, w któ-

rej życie we własnym tempie i w zgodzie ze 
sobą jest największym wyzwaniem, a wręcz 
sztuką. Szukamy odskoczni, zajęć które nas 
zresetują i odetną choć na chwilę od atakują-
cych nas zewsząd bodźców w postaci natło-
ku informacji. Uprawianie rękodzieła daje tą 
możliwość, dlatego coraz więcej osób anga-
żuje się w działalność tego typu. W naszym 
regionie również nie brakuje ludzi, którzy 
tworzą przedmioty w myśl filozofii slow de-
sign. Konceptu, który zakłada promowanie 
kulturowej, społecznej i środowiskowej róż-
norodności i wyjątkowości.
Tą różnorodność, pasje i zaangażowa-

nie postanowili wyłonić na światło dzien-
ne dwaj koledzy z Leszna - Paweł i Miko-
łaj. Zafascynowani tym, ile wspaniałych 
i zdrowo porąbanych rzeczy ludzie robią 
w swoich domach, garażach i szopach, 
stworzyli festiwal rzemieślników i talen-
tów domowych SAMOSIę. W tym roku 
odbędzie się już jego druga edycja.
Ręcznie szyte okładki na książeczkę 

zdrowia dla dzieci, rzeźbione anioły wy-
konywane w technice utwardzania teksty-
liów, cyrkonie oplecione wielobarwnymi 
sznurkami, fartuchy ze starego jeansu, in-
strument z butli po gazie, czy lampa zro-
biona ze starych, wysłużonych sanek. 
Wszystko to i wiele więcej będzie można 
podziwiać, a nawet zakupić 15 czerwca 
w Parku Jonstona w Lesznie podczas fe-
stiwalu. Zarejestrowało się ponad 60 wy-
stawców z Leszna, okolic, a nawet Dol-
nego Śląska i spod Krakowa. To będzie 
duży ładunek inspiracji dla odwiedzają-
cych, ale i dla samych wystawców.
Idea festiwalu jest ciekawa i innowa-

cyjna. Jak wskazuje na to sama nazwa: 
SAMOSIę nie zrobi. Imprezę tworzą 
mieszkańcy, społeczność, czyli miasto, 
ale w rozumieniu MY a nie ONI, czyli 

politycy urzędy, instytucje, stowarzysze-
nia itp. Organizatorzy chcą zmienić men-
talność leszczynian, którzy zwykli powta-
rzać i narzekać, że w Lesznie nic się nie 
dzieje. Zadzieje się jak sami sobie zrobi-
my!  Jak to mówi twórca AJAKMI, jeden 
z wystawców: „A jak mi coś zostanie po 
majsterkowaniu to biorę i robię. Lampę 
albo mebel. Albo co innego.” 
Handmade to nie tylko hobby, to dla wie-

lu pasja, która determinuje życiowe zmia-
ny. Bardzo częste są na przykład przy-
padki porzucania bezpiecznej posady 
w korporacji na rzecz swojego rękodzieła. 
Nadawanie unikatowej tożsamości pro-
jektowanym przedmiotom tak, by każ-
dy z nabywców mógł doświadczyć cze-
goś nowego, to dla większości twórców 
wręcz życiowa filozofia. Bo handmade to 
zamykanie w przedmiotach kawałka swo-
jej duszy i serca.
Na festiwalu SAMOSIę będzie można 

spotkać różne historie ludzi, którzy zde-
cydowali się tworzyć swoje rękodzieło. 
Warto skorzystać z okazji, by podziwia-
jąc wytwory danego rzemieślnika przy 
stoisku zapytać również o to, jak to się 
wszystko zaczęło. Mnie urzekła histo-
ria Pana Tadeusza Szechowskiego, który 
w filmiku na swojej stronie internetowej 
tak opowiada o tym, co robi: - Zawsze 
chciałem mieszkać na wsi, ponieważ wieś 
jest mniej betonowa, jest zielona, jest bli-
żej natury .Dla mnie wieś kojarzyła się 

zawsze z położeniem w pobliżu lasu, 
a ja uwielbiam chodzić z psem po lesie. 
Zbierać grzyby i zachwycać się wiosną. 
W pewnym momencie zdałem sobie spra-
wę z tego, że las jest strasznie zaśmieco-
ny. Chodząc po nim byłem wściekły na 
leżące wszędzie butelki. Traktowałem te 
butelki jako osobistego wroga. Wydawa-
ło mi się, że to one ponoszą winę, że psu-
ją, że zaśmiecają las. Ale uświadomiłem 
sobie, że leżą tam, bo ktoś je porzucił. Po-
myślałem, że może jakoś dać im szansę, 
wytłumaczyć, dać im nowe nie śmiecio-
we życie. Zacząłem przynosić je do swo-
jej pracowni i przetwarzać, wykorzystu-
jąc materiał, z którego są zrobione, czyli 
szkło. Tłukę je, zmieniam kształty, prze-
tapiam i wyginam. Wykorzystuję również 

taflę z potłuczonych okien, których też 
sporo można znaleźć porzuconych w le-
sie. Wmawiam sobie, że czasami uda-
je mi się pozostawić w tych butelkach 
trochę leśnego powietrza zamkniętego 
w bąblach, tak jak dzieje się to w burszty-
nie. Myślę, że w jakiś sposób nobilituje 
nawet to te leśne śmieci. Po przetworze-
niu leśne butelki, jak je nazywam, sta-
ją się zupełnie czymś innym. Przedmio-
tami, które można wykorzystać w domu 
w postaci salaterek, pater, miseczek. Stają 
się czymś innym, czymś wartościowym. 
Bywa, że mają nawet znamiona dzieł 
sztuki…

TEKST I ZDJĘCIA:
MAGDALENA WOŹNA
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Jak sołtys z Polskiej Kroniki Filmowej
pojechał do Moskwy
Nie było YouTube'a i komórek, telewizor we wsi był oczekiwanym wynalazkiem, a o obecności na dużym ekranie nawet nie było co ma-
rzyć. Zbigniew Zieliński ze Zbęch koło Krzywinia w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku stał się na chwilę gwiazdą Polskiej Kroniki 
Filmowej. I chociaż nie był w partii, mógł pojechać na wyjątkowe wydarzenie do Moskwy.

Na wsi, jak to na wsi - ochotni-
cza straż pożarna jest ważnym 
ogniwem lokalnej społeczno-

ści, ale jest też drugie ogniwo, które dzia-
ła prężnie, zachęcając innych, aby rów-
nież oni weszli w jego szeregi. Związek 
Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w re-
jonie Krzywinia jest mocny, a Zbigniew 
Zieliński aż rwie się, aby działać na rzecz 
wsi i jej mieszkańców. Jest jeszcze młody, 
więc trudno, żeby do ZSMP należał, ale 
gdy tylko w 1976 roku wchodzi w 15. rok 
życia, składa wniosek o akces do Związ-
ku w jego krzywińskim oddziale.
- Tylko ZSMP w tamtych czasach orga-

nizowała życie młodzieży w gminie - po-
wie po latach Zbigniew Zieliński, kiedy 
wspólnie zasiądziemy przy jednym stole 
w jego domu w Zbęchach, urokliwej wsi, 
położonej w bezpośrednim sąsiedztwie 
jeziora.
Od tamtego roku w miejscowości za-

częły dziać się rzeczy miłe młodzieży. 
To jeszcze nie będą "Wianki", czyli im-
preza, która kilka albo nawet kilkanaście 
lat później przyciągnie do tej spokojnej 
wsi tłumy ludzi, ale jej przedsmak. I tak 
do Zbęch zjeżdżają młodzi ludzie z całe-
go niedawno powołanego do życia woje-
wództwa leszczyńskiego, biwakują wokół 
jeziora i w ostatni piątek czerwca bawią 
się na plenerowej dyskotece. Dla odmia-
ny w sobotę zachwycają się grochówką 
z kotła wojskowego, którą wokół jezio-
ra członkowie Związku Socjalistycznej 
Młodzieży Polskiej rozwożą zaprzę-
giem. Namiotów jest kilkadziesiąt, trze-
ba się uwijać, ale klimat tutaj jest swojski. 
I tak co roku to miejsce o pofalowanych 
skibach ziemi i przecięte jeziorem przy-
ciągać będzie kolejnych młodych lu-
dzi spragnionych wolności i letniego 
odpoczynku.

***

Kiedy jest trochę starszy, pojawia się po-
mysł rozbudowy remizy strażackiej. We 
wsi brakuje miejsca, w którym młodzież 
mogłaby w swoim gronie spędzać czas. 
Nie ma gdzie zorganizować imprezy czy 
spotkać się, aby porozmawiać. W 1984 

roku wymyślili, że coś trzeba zrobić, 
może przebudować remizę. Pomysł ten 
wkrótce przekuwają na rzeczywistość. 
Dobudowują pomieszczenie strażackie, 
szatnię, toaletę i zaplecze kuchenne.
W tamtym czasie "Głos Wielkopolski" 

organizuje konkurs pod nazwą "Zmowa 
zaradnych 40-lecia", co ma nawiązywać 
do rocznicy wyzwolenia Polski. Młodzi 
mieszkańcy wsi na czele ze Zbigniewem 
Zielińskim zgłaszają do konkursu swoją 
przybudówkę, przygotowaną w ramach 
współpracy straży ze Związkiem Socja-
listycznej Młodzieży Polskiej. Zgarniają 
całą pulę w konkursie. W nagrodę dostają 
wielki kolorowy telewizor, który będzie 
służył tu przez długie lata.
- To było coś! Kolorowy telewizor do na-

szej nowej świetlicy, który trzeba było 
dźwigać w dwie osoby. Po odbiór nagro-
dy jechaliśmy do Poznania. To było 2 lu-
tego 1985 roku, pamiętam, że tego dnia 
urodziła się moja starsza córka. Tak wy-
padło - opowie.

Ale oprócz tego jest jeszcze dodatek do 
telewizora, być może nawet ważniejszy - 
wyjazd dla pięciu osób do NRD. Niedale-
ko, raptem do Cottbus, ale to już nie Pol-
ska, lecz obcy kraj.
- Przecież nie każdy mógł wyjechać 

za granicę, a już tym bardziej młodzież 
z wioski - przypomni. - Niby ten sam 
ustrój, ale pokazali nam to, co mieli naj-
lepszego. Mieszkaliśmy w hotelu i grali-
śmy w kręgle. Tego u nas nie było.
Jeszcze nie wie, że zarząd wojewódzki 

Związku Socjalistycznej Młodzieży Pol-
skiej będzie typował go jako delegata na 
XII Światowy Festiwal Młodzieży i Stu-
dentów w Moskwie, mający odbyć się 
latem 1985 roku. Jest jedyną osobą z re-
jonu Kościana, która miałaby się tam wy-
brać. Ale zanim to nastąpi, będą kłopo-
ty. Bo on nie jest partyjny i do partii nie 
chce wstępować. Jego celem jest działa-
nie na rzecz wsi i do tego ZSMP mu wy-
starcza. I tak ląduje przed lokalnym se-
kretarzem PZPR, bo działanie wygląda 

na nieprawomyślne. Pojawia się ryzyko, 
że akredytacja na wyjazd do Moskwy zo-
stanie mu cofnięta. Ostatecznie wygrywa 
praca Zielińskiego na rzecz lokalnej spo-
łeczności i zarząd wojewódzki ZSMP go 
popiera.
- Zanim wyjechałem na Festiwal, udałem 

się jeszcze na zgrupowanie do Łodzi. Wte-
dy okazało się, że ludzi ze wsi, takich jak 
ja, można policzyć na palcach jednej rę-
ki - wyjaśni.
Jeszcze przed wyjazdem ma przyjechać 

do niego ekipa Polskiej Kroniki Filmo-
wej. Osobiście w to nie wierzy, dopóki 
ówczesny sołtys Zbęch nie przybiega do 
niego z informacją, że dokumentaliści bę-
dą za dwa dni.

***

Rok 2019. Oglądam trwający niecałą 
minutę archiwalny materiał PKF. Tytuł 
- "Zbyszek".
- W dobrze zagospodarowanym województwie 

W tej oto kronice Zbigniew Zieliński opisał swój wyjazd do Moskwy.
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Jak sołtys z Polskiej Kroniki Filmowej
pojechał do Moskwy

leszczyńskim wszyscy młodzi rodzice zna-
ją swojego wysłannika na Festiwal Mło-
dzieży w Moskwie. Wybrali Zbyszka 
Zielińskiego za to, że potrafi mądrze i po-
rządnie pracować. Ma też szersze niż inni 
spojrzenie na życie. Jemu właśnie pobyt 
na Festiwalu może przynieść najwięcej 
korzyści i zasłużonego odpoczynku od co-
dziennej harówki. Wraz ze swoją rodziną 
udowodnił, że można skutecznie powiązać 
prowadzenie gospodarstwa z pracą spo-
łeczną. Jedno drugiemu nie przeszkadza 
[...] - słyszę z głośnika.
Propaganda idzie pełną parą, ale widzę, 

że jest i traktor, czyli mamy tu nowoczes-
ne gospodarstwo i uśmiechniętą rodzinę. 
Polsce Ludowej tego potrzeba.
- Chcieli pokazać, że człowiek z małej 

wioski dostał możliwość wyjazdu do wiel-
kiej Moskwy, że jednak w państwie socja-
listycznym takie rzeczy są możliwe - opo-
wie Z. Zieliński. - Nagranie realizowane 
było w czasie sianokosów. Ja kierowa-
łem ciągnikiem ursus, a rodzina, czy-
li wujek, tata, żona i syn jechali na wo-
zie drabiniastym. Wiedziałem, że to trafi 
do kina, bo Polskie Kroniki Filmowe by-
ły wyświetlane przed seansami. O tym, że 

mnie pokazano, przekazali mi letnicy, któ-
rzy w tamtym czasie tłumnie przyjeżdżali 
już nad nasze jezioro.

***

Pociąg powoli toczy się przez nieprzeby-
te przestrzenie Związku Socjalistycznych 
Republik Radzieckich. Przez okno widać 
lasy i niezagospodarowane połacie terenu. 
Wioski wyglądają bardzo biednie, często 
to domy pokryte starą blachą.
- O czym wtedy myślałem? Że jednak 

w tej naszej Polsce jest inaczej, mamy 
ciągniki, maszyny rolnicze, a tam jest bie-
da. Nie było niczego. Za to Moskwa by-
ła zupełnym przeciwieństwem prowincji 
- wyzna przy stole w domu w Zbęchach, 
przy którym będę słuchał opowieści 
o zbiegu wydarzeń, które zawiodą go do 
przyszłej stolicy Federacji Rosyjskiej.
W Moskwie na jednym ze stadionów 

bierze udział w ceremonii otwarcia spot-
kania. Jest urządzona z rozmachem rów-
nym początkowi igrzysk olimpijskich. Na 
uszach Zbigniew Zieliński ma słuchawki, 
w których w języku polskim wysłuchu-
je bieżącego komentarza do wydarzeń. 

Coś niesamowitego. Cała Moskwa jest 
podporządkowana Festiwalowi, a mia-
sto czyste i wymuskane jakby specjalnie 
na tę uroczystość. Później Zieliński bie-
rze udział w różnych piknikach tematycz-
nych i przemierza stolicę ze specjalnym 
identyfikatorem.
- Teraz wiem, że to wszystko było świet-

nie zaaranżowane, a ludziom wtłaczano 
do głów, że festiwalowa młodzież jest naj-
ważniejsza. Gdybym się zgubił, od razu 
zaprowadzono by mnie do hotelu Rosja, 
w którym spałem. Cała Moskwa była jak-
by wypieszczona. Tak było, chociaż muszę 
oddać jedno - z organizacyjnego punktu 
widzenia wszystko było naprawdę zapięte 
na ostatni guzik - przyzna po latach.
Dziś już nie ma Związku Socjalistycznej 

Młodzieży Polskiej, ale to nie jest waż-
ne. To tylko nazwa, a liczy się człowiek. 
Zbigniew Zieliński wciąż działa na rzecz 
mieszkańców Zbęch. Od 25 lat jest sołty-
sem wsi, który przygotowuje cieszące się 
dużą popularnością letnie "Wianki" nad 
miejscowym jeziorem.

TEKST, REPRODUKCJE I ZDJĘCIA:
ŁUKASZ DOMAGAŁA

Na stadionie w Moskwie - to dopiero była impreza urządzona z rozmachem!

Zbigniew Zieliński z identyfikatorem, który jako delegatowi
na XII Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów otwierał wszystkie drzwi.
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Od lipca świadczenie 500+ również
na pierwsze dziecko

Komu należy się świadczenie, jak będzie wyglądać jego przyznawanie oraz kiedy pieniądze zostaną przekazane? O stanie obecnym 
i zmianach w przyznawaniu świadczeń z Małgorzatą Cińcio, kierownikiem Działu Świadczeń Rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Rodzinie w Lesznie, rozmawia Łukasz Domagała.

- Jak jest z 500+ do końca czerwca 
2019 roku?

- Obecnie, aby otrzymać świadczenie 
z programu Rodzina 500+ na pierwsze 
dziecko, nie można przekroczyć kryte-
rium dochodowego 800 złotych net-
to, czyli "na rękę" na osobę w rodzinie. 
W przypadku, gdy w rodzinie wycho-
wywane jest dziecko niepełnospraw-
ne, kryterium dochodowe na osobę nie 
może przekraczać 1200 złotych. Często 
zdarza się, że jeżeli na przykład w czte-
roosobowej rodzinie pracują dwie oso-
by i zarabiają nieco powyżej pensji mini-
malnej, 500+ na pierwsze dziecko im nie 
przysługuje, bo przekraczają kryterium 
dochodowe 800zł. W takim przypadku 
jesteśmy zmuszeni wydać decyzję od-
mawiającą przyznanie świadczenia.

- Jesteśmy jeszcze na starych zasa-
dach. Co w sytuacji, gdy ktoś zmienił 
pracę, 500+ mu się należało, a później 
nagle w nowym miejscu zaczął zara-
biać więcej? Straci pieniądze?

- Przede wszystkim fakt zmiany zatrud-
nienia należy zgłosić, przedkładając 
zaświadczenie o dochodach uzyska-
nych za drugi miesiąc pracy u nowego 

pracodawcy. Jeżeli dochód przekroczył 
ustawowe kryterium, czyli 800 zł netto 
na osobę lub w przypadku dziecka nie-
pełnosprawnego 1200 złotych, świad-
czenie wychowawcze nie przysługuje 
i uchylamy decyzję przyznającą świad-
czenie. Problem w tym, że wiele osób, 
które zmieniły zatrudnienie na lepiej 
płatne, nie wiedziało o tym, że trzeba 
zgłaszać zmianę sytuacji dochodowej 
rodziny.

- Czy taka informacja gdzieś jest 
zawarta?

- Tak, informacja o konieczności zgłasza-
nia zmiany w sytuacji dochodowej i ro-
dzinnej jest umieszczona w decyzji przy-
znającej świadczenie. Niestety, wiele 
osób nie czyta tego dokumentu.

- Jakie są w takim razie konsekwencje 
pobierania świadczenia, które się nie 
należało?

- Wydajemy decyzję o ustaleniu niena-
leżnie pobranych świadczeń i często są 
to kwoty niemałe. Bywały przypadki, że 
świadczeniobiorcy musieli zwrócić po 
6000 złotych albo więcej. Zwrot takich 
dużych sum był bolesny dla domowego 

budżetu. Niestety, w kilku przypad-
kach sprawy zakończyły się egzekucją 
komorniczą.

- Od 1 lipca 2019 też tak będzie?

- Nie, od 1 lipca, w wyniku znowelizo-
wanych przepisów będzie zdecydowa-
nie łatwiej uzyskać świadczenie 500+ 
na pierwsze dziecko, gdyż zniesione zo-
stanie kryterium dochodowe. Mówiąc 
wprost, w żadnym przypadku dochody 
rodziny nie będą nas interesować.

- Komu należeć się będzie świadcze-
nie 500+ na pierwsze dziecko?

- Świadczenie wychowawcze przysługu-
je matce, ojcu, opiekunowi prawnemu, 
opiekunowi faktycznemu dziecka, jeże-
li dziecko wspólnie z nimi zamieszkuje 
i pozostaje na ich utrzymaniu oraz za-
mieszkują na terenie Polski przez okres 
pobierania świadczenia. 

- Jak będzie wyglądać procedura 
przyznawania 500+ na pierwsze dzie-
cko od 1 lipca?

- Został znacznie uproszczony wnio-
sek o ustalenie prawa do świadczenia 

i procedura związana z przyznawaniem 
świadczenia. Do wniosku nie są wyma-
gane żadne dokumenty. Jedyny wyjątek 
dotyczy rodziców rozwiedzionych, gdzie 
potrzebny jest dokument potwierdzają-
cy przyznanie opieki nad dzieckiem, czy-
li wyrok sądu o rozwodzie. Ważna zmiana 
nastąpiła dla rodziców samotnie wycho-
wujących dzieci, ponieważ od 1 lipca, aby 
otrzymać świadczenie wychowawcze, nie 
jest wymagane zasądzenie alimentów na 
rzecz dziecka od drugiego z rodziców. Po-
za tym w nowym rozwiązaniu nie będzie 
już wydawana decyzja administracyjna 
o przyznaniu świadczenia, lecz drogą mai-
lową wysyłana będzie informacja, że takie 
świadczenie przyznano.

- A co jeśli ktoś nie ma maila?

- Wówczas odbierze informację w for-
mie papierowej we właściwym ośrod-
ku. W przypadku Leszna jest to Miejski 
Ośrodek Pomocy Rodzinie.

- Kiedy trzeba składać wnioski na 
500+ w nowej odsłonie?

- W formie elektronicznej należy to zro-
bić od 1 lipca do 30 września. Jest to 
najwygodniejsza metoda, pozwalająca 
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zaoszczędzić sporo czasu. Nie trze-
ba bowiem przychodzić do nas i stać 
w długich kolejkach, które są naprawdę 
ogromne w pierwszym miesiącu przyj-
mowania wniosków. Jeżeli jednak ktoś 
zdecyduje się złożyć wniosek tradycyj-
nie, będzie mógł to zrobić od 1 sierpnia. 
Z tego powodu mimo wszystko pole-
cam metodę elektroniczną przez banko-
wość elektroniczną, portal Empatia lub 
PUE ZUS. Dodam, że wniosku nie będzie 
można złożyć poprzez ePUAP.

- Dlaczego termin 30 września jest 
taki ważny? Czy po nim pieniądze 
nie będą przyznawane lub procedu-
ra będzie odbywać się w odmienny 
sposób?

- Osoby które złożą wniosek do 30 
września będą miały przyznane świad-
czenie ze spłatą od 1 lipca, natomiast na 
wnioski złożone po tym terminie świad-
czenie zostanie przyznane od miesią-
ca złożenia wniosku. Dodam jeszcze, że 
niektóre osoby o dużych dochodach już 
teraz składają wnioski o 500+ na pierw-
sze dziecko. To nie ma sensu z uwagi na 
obowiązujące nadal kryterium docho-
dowe, gdyż stare przepisy obowiązu-
ją do 30 czerwca. Wydajemy i do koń-
ca czerwca wydawać będziemy decyzje 
odmowne. Mówiąc wprost, jeżeli ktoś 
wyśle do nas wniosek ostatniego dnia 
czerwca o godzinie 23:50, a nie speł-
nia kryterium dochodowego, otrzyma 
decyzję odmowną. Jeżeli wniosek wy-
śle pięć minut po północy 1 lipca, wnio-
sek zostanie zaakceptowany. Dlatego 
stanowczo apelujemy, aby nie wysyłać 
do nas już teraz wniosków o przyzna-
nie 500+, bo nowe przepisy jeszcze nie 
obowiązują.

- Wielu rodziców zadaje sobie pytanie: 
a co jeśli mam dwoje, troje lub więcej 
dzieci, na które pobieram świadczenie 

500+, a chciałbym również otrzymać 
pieniądze na pierwsze od 1 lipca?

- W takim przypadku od wspomniane-
go 1 lipca składamy tylko jeden wniosek 
na wszystkie dzieci, nawet te dzieci, na 
które pieniądze zostały przyznaje do 30 
września 2019 roku. Na podstawie de-
cyzji wydanej w 2018 roku. W takiej sy-
tuacji my, jako organ rozpatrujący wnio-
sek, przyznamy świadczenie na pierwsze 
dziecko za okres od 1 lipca 2019 roku do 
31 maja 2021 roku, a na drugie i kolej-
ne dzieci przyznamy od 1 października 
2019 roku do 31 maja 2021 roku.

- Dlaczego tak?

- Ponieważ na drugie i kolejne dzieci 
w opisywanym przypadku beneficjen-
ci pobierają świadczenia na podstawie 
wciąż obowiązujących decyzji do końca 
września z poprzedniego wniosku. Jed-
nak dzięki złożeniu jednego wniosku 
po 1 lipca można uzyskać świadczenia 
na wszystkie dzieci, co zaoszczędzi czas 
i powielanie składania wniosków na te 
same dzieci.

- Ile dzieci w Lesznie dostanie 500+ 
w nowej odsłonie?

- Do otrzymania pieniędzy w mieście 
uprawnionych będzie około 11.400 dzie-
ci. Tak wynika z ewidencji ludności, na-
tomiast nie wiemy, ile faktycznie dzie-
ci zamieszkuje w Lesznie. Dodajmy, że 
o świadczenie 500+ występuje się w miej-
scu zamieszkania, a nie zameldowania. Je-
żeli ktoś jest zameldowany w Lesznie, ale 
faktycznie mieszka w Krakowie, o 500+ 
musi starać się właśnie tam.

- Dziękuję za rozmowę.

ROZMAWIAŁ:
ŁUKASZ DOMAGAŁA

REKLAMA
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Numer Nazwa Mecze Punkty Bilans
1. Fogo Unia Leszno 5 10 +66
2. Falubaz Zielona Góra 5 8 +36
3. forBET Włókniarz Częstochowa 5 6 -2
4. MrGarden GKM Grudziądz 4 4 +4
5. truly.work Stal Gorzów 5 4 -10
6. Betard Sparta Wrocław 5 4 0
7. Speed Car Motor Lublin 5 2 -42
8. Get Well Toruń 4 0 -52

ŻUŻEL
Imponujący powrót po kontuzji Jarosława Hampela i dziewiąty w historii tytuł Mi-
strzów Polski Par Klubowych dla Unii Leszno! Byki nie pozostawiły rywalom złudzeń. 
Hampel i towarzyszący mu Piotr Pawlicki nie przegrali w Bydgoszczy żadnego wy-
ścigu i z 27 punktami na koncie wywalczyli złote medale. Hampel zdobył punktów 
16, Pawlicki dołożył 11. Srebro dla Stali Gorzów, brąz dla Polonii Bydgoszcz.

Żużlowa reprezentacja Polski z Bartoszem Smektałą z Fogo Unii Leszno w składzie 
wywalczyła awans do finału Speedway of Nations (turnieju na wzór Mistrzostw 
Świata Par). Runda kwalifikacyjna z udziałem Polaków odbyła się w niemieckim 
Landshut. Z 24 punktami na koncie zajęli drugie miejsce (pierwsze z 25 punktami 
wywalczyli Szwedzi). Smektała wystąpił raz, wywalczył 2 punkty z bonusem. Bartosz 
Zmarzlik dorzucił 15 oczek, a Patryk Dudek 7. Finał SoN odbędzie się w rosyjskim 
Togliatti.

Za nami pierwsza runda tegorocznego cyklu Grand Prix. Rozstrzygnięcia ze Stadio-
nu Narodowego w Warszawie są dość zaskakujące. Zwyciężył Duńczyk Leon Mad-
sen (13 pkt.), który w finale wyprzedził Szweda Fredrika Lindgrena (15 pkt.), Patryka 
Dudka (16 pkt.) i swojego rodaka Nielsa Kristiana Iversena (14 pkt.). Jeśli chodzi o za-
wodników Fogo Unii Leszno, Bartosz Smektała wywalczył 10 pkt. (startował z „dziką 
kartą”), Emil Sajfutdinow 6 pkt., a Janusz Kołodziej 4 pkt.

PGE Ekstraliga

Byki nadal niepokonane. Piekielnie mocni są na początku sezonu ligowego zawodni-
cy Fogo Unii Leszno. Po 5 rundach, z kompletem punktów, już powoli mogą myśleć 
o play-offach… Za nimi dwa wyjazdowe zwycięstwa, najpierw w Lublinie, a potem 
w Częstochowie, w której rozgromili ówczesnego wicelidera rozgrywek aż 31:59. Prze-
waga nad innymi ekstraligowymi zespołami uwidacznia się coraz bardziej. Jest moc!

Lublin 40 – 50 Leszno 
(Sajfutdinow 8+1, Lidsey 7+1, Kurtz 3, Kołodziej 3, Pawlicki 13, Kubera 10+2, 
Smektała 6+1)
Częstochowa 31– 59 Leszno 
(Sajfutdinow 12, Kurtz 5, Hampel 6+1, Kołodziej 10+2, Pawlicki 11+2, Kubera 6, 
Smektała 9)

Tabela PGE Ekstraliga

PIŁKA RĘCZNA
Po bardzo dobrym sezonie 2018/19 w szeregach Realu Astromal Leszno trwa budowanie 
składu na kolejne rozgrywki. Większość zawodników ma ważne umowy z klubem. Do dru-
żyny dołączył leworęczny rozgrywający 21-letni Kamil Napierkowski z Tęczy Kościan. Z Lesz-
nem żegna się z kolei Marcel Zdobylak, który wraca do macierzystego SPR Głogów.

We Włoszakowicach robią krok do przodu. I to konkretny. SPR Włoszakowice ma zostać 
zgłoszony do trzecioligowych rozgrywek. To zapowiedź nowego rozdziału we włoszakowi-
ckim szczypiorniaku.

PIŁKA NOŻNA
Majowe granie zaczęło się kiepsko, porażką na własnym boisku z LKS Gołuchów 1:3. To 
był kolejny mecz bez zwycięstwa. Ale potem zawodnicy czwartoligowej Stainer Polonii 
1912 Leszno wreszcie złapali upragniony oddech. Zwyciężyli trzy kolejne mecze z rzędu: 
z Wartą w Międzychodzie 1:5, w Lesznie ze Zjednoczonymi Trzemeszno 3:1 i we Wrześ-
ni z Victorią 2:3. Po półtoramiesięcznej przerwie podopieczni Jędrzeja Kędziory wrócili na 
zwycięską ścieżkę. Leszczynianie zajmują obecnie 7. lokatę w ligowej tabeli.

BIEGI
XXXV Bieg Zwycięstwa w gminie Bojanowo przyciągnął na start niemal dwieście osób. 
10-kilometrową trasę najszybciej pokonał, podobnie jak przed rokiem, Krzysztof Szy-
manowski z Kościana. Wśród pań najszybsza była Katsiaryna Ptashuk z Białorusi.

Leszczyniacy z sukcesami w biegu Super GWiNT, w którym do pokonania była trasa li-
cząca – bagatela - 165 kilometrów. Mateusz Gryczka triumfował w kategorii M30 i był 
drugi w kategorii Open, a Waldemar Binkowski okazał się najlepszy w kategorii M50.

Za nami VI edycja Biegu 3R dla Regionu organizowana przez studentów PWSZ w Lesz-
nie. Biegacze tradycyjnie biegali wokół Zalewu w Rydzynie. Na finiszu 10-kilometrowej 
trasy najszybciej pojawili się: Krzysztof Szymanowski wśród mężczyzn i Katarzyna Mie-
dzińska wśród kobiet.

FUTSAL
W regionie rusza nowy projekt piłkarsko-futsalowy #PiłkaNaOkrągło, łączący trenin-
gi na trawie, w hali i w siłowni. Współpracują ze sobą: KS Futsal Leszno, Kormoran 
Święciechowa, Piast Poniec i Transformers. Pierwsze otwarte treningi zaplanowano 
na maj i czerwiec. Szczegóły na str. 35.

KRĘGLARSTWO
Przedstawicielka Polonii 1912 Leszno Nicoletta Dudziak, wspólnie z reprezentacyjną ko-
leżanką Nicolą Kobiór z Łazisk Górnych, wywalczyły złoty medal w tandemach podczas 
Mistrzostw Świata U-18 w kręglarskie klasycznym w Rokycanach w Czechach. Brawo!

WARCABY
Filip Kuczewski z UKS Roszada Lipno wywalczył brązowy medal podczas finału 
XLII Mistrzostw Polski w Warcabach 100-polowych w Mińsku Mazowieckim. Jego 
klubowy kolega Amadeusz Zyber-Moszak zajął 7. miejsce.

SPORTY WALKI
W Poznaniu odbyły się Mistrzostwa Polski Karate kadetów i młodzieżowców. Świet-
ny występ zaliczyli reprezentanci Budokan Astromal Leszno. Magdalena Osiejewska 
wywalczyła srebrny medal w kumite kadetek 47 kg, a jej siostra Zofia brązowy me-
dal w kumite juniorek 53 kg. Drużynowo Leszczynianki (Antonina Opas, Zofia Osie-
jewska i Paulina Banat) wywalczyły mistrzostwo w kumite juniorek.

W Limassol na Cyprze zorganizowano turniej z cyklu Karate 1 Youth League. 
Wzięli w nim udział zawodnicy z naszego regionu. Reprezentujący Budokan As-
tromal Leszno Aleksander Opas zajął wysokie 5. miejsce w kumite U14 45 kg. 
Z kolei Hubert Krzewiński z Klubu Karate Satori Leszno zajął 25. miejsce w kata.

OPRACOWANIE: MICHAŁ DUDKA
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Wygrali marzenia!
GI Malepszy Futsal Leszno w Ekstraklasie Futsalu. Taki scenariusz jeszcze do niedawna wydawał się niemożliwy do zrealizowania. Zanim 
w Lesznie przed pięcioma laty założono Stowarzyszenie Klub Sportowy Futsal Leszno, niewielu wiedziało, czym w ogóle jest futsal... 

Nazwa futsal pochodzi od hiszpańskie-
go futbol sala co znaczy halowa piłka 
nożna. W przeciągu wspomnianych 
pięciu lat dokonano rzeczy niesamo-
witej. Z zespołu, który uczył się pod-

stawowego rzemiosła, powstała drużyna, która 
w przyszłym sezonie będzie gościć w Hali Trapez 
najlepszych futsalowców w Polsce. 
Ojcem awansu do Futsal Ekstraklasy jest z pew-
nością trener Tomasz Trznadel, na co dzień uczą-
cy w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Gło-
gowie. Znakomicie przygotował zespół do 
rozgrywek i dobrał odpowiednich zawodników, 
którzy w podzięce za zaufanie odwdzięczyli się 
znakomitą grą i wygraniem grupy północnej 
1 Polskiej Ligi Futsalu. Niezwykła determinacja, 

Wszystkie mecze będzie można już od 
września oglądać w internecie, a jeden z me-
czów kolejki będzie pokazywany w telewizji. 
Leszczyński klub stawia także na młodych 
zawodników z naszego Regionu. Właś-
nie rusza najnowszy projekt klubu „Piłka 
na okrągło”, do którego serdecznie zapra-
szamy chłopców w rocznikach 2001-2006. 
Główne cele projektu to:
►zwiększenie wszechstronności rozwoju pił-
karskiego zawodników młodzieżowych po-
przez treningi latem na trawie, a zimą w hali,
►umożliwienie młodym zawodnikom ry-
walizacji na większej ilości różnych szczebli 
rozgrywek, w tym Mistrzostw Polski,

walka o każdą piłkę, wzorowa współpraca i do-
bra organizacja klubu na przestrzeni całego se-
zonu doprowadziły do sytuacji, w której spełnia 
się sen zawodników, działaczy i kibiców.
Przed zespołem i działaczami nielada wyzwanie 
sportowe i organizacyjne. Celem zespołu będzie 
utrzymanie się w futsalowej elicie. Nie będzie to 
jednak zadanie łatwe, ponieważ różnica pozio-
mów pomiędzy pierwszą ligą a ekstraklasą jest 
znacząca, a zespół będzie dysponował jednym 
z najmniejszych budżetów w Ekstraklasie. Wie-
lu sponsorów wsparło futsalowy projekt w Lesz-
nie, ale są potrzebne kolejne środki na funkcjo-
nowanie klubu na najwyższym szczeblu. Klub 
daje wiele możliwości reklamowych, od miej-
sca na koszulkach zaczynając, a kończąc na re-
klamach w Hali Trapez czy w różnych materia-
łach reklamowych. Także dla Miasta Leszna jest 
to znakomita forma promocji. 
Bardzo ważnym elementem projektu są ki-
bice, którzy tłumnie odwiedzają Halę Trapez 
niezwykle żywiołowo dopingując zespół. 

►współpraca klubów futsalowych 
z trawiastymi,
►zwiększenie szansy pozostania wy-
różniających się młodych zawodników 
w sporcie.

Warto trzymać kciuki i wspierać futsa-
lowy projekt, który dynamicznie się 
rozwija. W końcu bowiem, po żużlu, 
Leszno ma swojego kolejnego przed-
stawiciela w najwyższej klasie rozgryw-
kowej w sportach drużynowych.

Stowarzyszenie Klub Sportowy
Futsal Leszno

ul. Geodetów 1, 64-100 Leszno
e-mail: futsal.leszno@gmail.com

(3
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Zdrowy organizm to również zdro-
we stopy. Stan stóp jest często odzwier-
ciedleniem tego jak dbamy o nasze całe 
ciało. Bagatelizowanie różnych obja-
wów, bólu, złego samopoczucia, uni-
kanie profilaktycznych badań, dopro-
wadza do braku kontroli nad naszym 
organizmem i ryzykiem rozwoju cho-
rób. Zewnętrzna pielęgnacja, codzien-
na higiena ciała, również stóp wpisuje 
się dbanie o zdrowie.

Jak możemy zadbać o zdrowie pielęg-
nując stopy? Przede wszystkim powinni-

śmy obserwować cały organizm, ale tak-
że stopy często manifestują zaburzenia 
w naszym organizmie. Jakie zmiany po-
winny zwracać naszą uwagę?

Pękające pięty

Pękający skóra pięt jest częstym prob-
lem, z którym zgłaszają się Pacjenci do
gabinetów podologicznych. Zazwyczaj 

w szczegółowym wywiadzie, nadaje się

kierunek przyczynie zmian.
Przyczyny pękającego naskórka/ skóry:
- nadmierne wycieranie naskórka tarka-

mi, pilnikami
- ekspozycja skóry na suche warunki 

przez długi czas
- brak dopasowanej pielęgnacji skóry do 

stopnia „eksploatacji” stóp
- niedobory witamin, mikro/makro 

składników
- choroby

Nadmiernie zrogowaciały naskórek

Najczęstszą przyczyną tego problemu 
jest nadmierne i zbyt częste złuszczanie
naskórka, które prowokuje organizm do 

wzmożonej pracy skóry, tj. keratynizacji,
tworząc ochronę dla zbyt mocno „od-

krytej” wcześniej skóry. Delikatnie po-
grubiała, zażółcona skóra na podeszwach 
stóp nie jest niewłaściwym objawem. 
Stopy noszą nas każdego dnia przez wie-
le godzin, oddziałuje na nie duża ma-
sa ciała przy każdym kroku, dlatego 
w zależności od wagi ciała, zrogowa-
cenia będą tworzyły się adekwatnie do 
obciążenia.
Innymi przyczynami nadmiernie rogo-

waciejącego naskórka stóp są:
- zaburzenia w biomechanice chodu
- choroby, np. rogowiec
- niektóre leki

Infekcje paznokci

Zakażenia paznokci są częstym prob-
lemem. Najczęściej spotykanymi in-
fekcjami w gabinetach podologicz-

nych  (wg praktyki 
PODOlove) są infek-
cje bakteryjne rodzaju 
Pseudomonas i grzy-
bicze wywołane przez 
dermatofity.
Początkowo choro-

by te powodują prze-
barwienie paznokci na 
kolory żółte, brązo-
we, brunatne (w przy-
padku zmian grzybi-
czych) i w przypadku 
zmian bakteryjnych 

najczęściej zielone, niebieskie; następ-
nie paznokcie odłączają się od łożyska, 
prowadząc do całkowitej degradacji 
paznokci zajętych chorobotwórczymi 
drobnoustrojami.
Infekcje paznokci najczęściej (w prak-

tyce gabinetu PODOlove) są następ-
stwem urazów, następnie występują 
również często u osób bardzo aktyw-
nych sportowo, w dalszej kolejności są 
wynikiem długich zaniedbań.

Brodawki wywołane
wirusem brodawczaka ludzkiego HPV, 

tzw. kurzajki

Są to w początkowych fazach rozwoju ma-
łe, prawie niewidoczne zmiany, najczęściej 
o szorstkiej strukturze i okrągłego kształ-
tu. Zmiany starsze mają formę kalafiorowa-
tego guzka o nierównej, również szorstkiej 
budowie i zajmują najczęściej większą po-
wierzchnię oraz zajmują głębsze warstwy 
skóry.
Najczęstsze przyczyny infekcji skóry wiru-

sem HPV:
- uszkodzenie naskórka/ skóry w przestrze-

ni, miejscu zasiedlonym przez wirusa HPV
- kontakt z wirusem przy osłabionej odpor-

ności organizmu

Paznokcie wrastające

Paznokieć wrastający to stan, w któ-
rym doszło do przerwania ciągłości 
skóry w wyniku uszkodzenia jej przez 
płytkę paznokciową. Stan objawia się 
początkowo
bolesnością, następnie, kolejnymi obja-

wami są zaczerwienienie, hiperganulacja.
Przyczyny wrastania:
- niewłaściwe skaranie paznokci

- ciasne obuwie
- zaburzenia bio-

mechaniki chodu
- przerost wałów oko-

łopaznokciowych

Odciski. Modzele

Są to wyraźnie od-
graniczone od zdro-
wej skóry ogniska 
zrogowaciałego na-
skórka, uformo-
wanego w kształt 
czopa rogowego 
(odcisk) lub równo-
miernie pogrubiałe-

go naskórka w miejscu przeciążenia (mo-
dzel). Zmiany wywołują najczęściej dużą 
bolesność i w znaczny sposób utrudniają 
płynne poruszanie się. Są to zmiany, któ-
re mają jedną przyczynę – przeciążenie 
w miejscu ich występowania. Serdecz-
nie zachęcam do dbania o siebie, o swoje 
zdrowie i stopy i do profilaktycznych wi-
zyt w gabinetach podologicznych.

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

Stopowe problemy nie tylko latem

(36/2019)Modzel

infekcja grzybicza

Odcisk

Paznokieć wrastający
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Humor
na czerwcowe dni

Zastanawiali się na Ukrainie, co posa-
dzić wokół Czarnobyla: 
- Buraki.
- Nie, bo krowy pozdychają.
- No to może ziemniaki?
- Nie, bo się ludzie potrują.
- Hmmm… wiem! Posadzimy tytoń, 
a na papierosach napiszemy „Minister 
zdrowia ostrzega po raz ostatni”.

:-)

Rozmowa w sprawie pracy. 
- Ile zna pan języków?
- Cztery.
- Proszę wymienić.
- Węgierski, francuski, włoski i angielski.
- Proszę powiedzieć coś po węgiersku.
- Guten tag.
- Ale to jest po niemiecku...
- Aha. Hmm...To w takim razie znam 
pięć języków.

:-)

Pani pyta klasy: 
- Jakie odgłosy słyszeliście będąc na 
farmie?
- Kasia mówi: „bee”.
- Kacper mówi: „muuu”. 
- Jasiu mówi: „zejdź z tego traktora, 
idioto!”.

:-)

Małżeństwo je obiad w restauracji, nag-
le żona oblewa się zupą. Wstaje i mówi 
zdegustowana: 
- Musimy iść do domu, wyglądam jak 
świnia!
A mąż: 
- No... i jeszcze się zupą oblałaś.

:-)

Żyrafa chwali się zajączkowi swoją dłu-
gą szyją: 
- Jak piję zimną wodę w upały, to ta-
kie wspaniałe uczucie, jak centymetr 
po centymetrze woda delikatnie studzi 
moją szyję… A jak zrywam pyszne list-
ki z drzewa i je połykam, to takie wspa-
niałe uczucie, jak centymetr po centy-
metrze przechodzą przez moją szyję…
Zając pyta: 
- A wymiotowałaś już kiedyś?

:-)

Profesor: - Samolot przewoził 500 cegieł. 

Jedna cegła wypadła z samolotu. Ile cegieł 
pozostało na pokładzie? 
Student: - Cóż, to proste! 499! 
Profesor: - To prawda. Następne pytanie. 
Jak umieścić słonia w lodówce w trzech 
krokach? 
Student: - 1. Otwórz lodówkę. 2. Umieść sło-
nia. 3. Zamknij lodówkę. 
Profesor: - Następne. Jak umieścić jelenia 
w lodówce w czterech krokach? 
Student: - 1. Otwórz lodówkę. 2. Wyciągnij 
słonia. 3. Wsadź jelenia. 4. Zamknij lodówkę. 
Profesor: - Doskonałe! Następne pytanie. 
Król zwierząt lew ma urodziny. Przyszły na 
nie wszystkie zwierzęta, z wyjątkiem jedne-
go. Którego? 
Student: - Jelenia, bo jest w lodówce! 
Profesor: - Super! Następne. Czy babcia 
może przejść przez bagna, na których żyją 
krokodyle? 
Student: - Oczywiście, że może. Krokodyle są 
na urodzinach u lwa. 
Profesor: - Doskonale. A teraz ostatnie pyta-
nie. Babcia przechodząc przez bagna nieste-
ty zginęła. Jak? 
Student: - Yyy... eee... utonęła? 
Profesor: - No i oblałeś synku. Cegła coś ci 
mówi?

:-)

Sypialnia. Mąż stoi nagi przed lustrem 
i mówi do żony: 
- Czuję się okropnie. Jestem stary, gru-
by, nieatrakcyjny... Mogłabyś mnie po-
cieszyć, chociaż jeden komplement mi 
powiedzieć!
- Masz bardzo dobry wzrok, kochanie.

:-)

Wchodzi facet do domu i krzyczy 
w drzwiach: 
- Żono, wygrałem w totka!
Patrzy, a żona siedzi przy stole 
i szlocha. 
- Co płaczesz kobieto?! Wygrałem mi-
lion w totka!
- Moja mamusia umarła! - krzyczy 
małżonka.
- O ja… kumulacja!

:-)

- Proszę pani - mówi Jasio do nauczy-
cielki. - Nie chcę Pani straszyć, ale mój 
tata wczoraj powiedział: „Jeszcze jedna 
pała i ktoś dostanie po dupie!”.

:-)
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HOROSKOP
Baran (21.03-19.04)

W tym miesiącu postaraj się o większe wyważenie tego co powinie-
neś, a co musisz robić. Będzie to dotyczyć każdej sfery Twojego życia. 
Czerwiec jest doskonałym czasem dla Ciebie na aktywny wypoczynek 
na łonie natury.

Byk (20.04 - 20.05)
Czasami mierzysz za wysoko, ponad swoje siły. Możesz się dość boleś-
nie o tym przekonać. Postaraj się uważać na zbyt pochopnie podjęte 
decyzje, ponieważ w tym miesiącu powinna Cię prowadzić rozwaga 
i zdrowy rozsądek.

Bliźnięta (21.05-20.06)
Ten miesiąc przyniesie ze sobą dodatkowe pieniążki, jednak nie dziel 
włosa na czworo. Najpierw skup się na tu i teraz, bo niektóre zakupy 
naprawdę mogą jeszcze poczekać. Uważaj na swoje nogi, nie bagate-
lizuj niczego.

Rak (21.06 - 22.07)
Możesz być bardzo kapryśny i niezdecydowany, co przełoży się na 
Twoje kontakty z bliskimi. Ciesz się z drobnostek jakie spotykają Cię 
w życiu, inaczej będziesz się czuł ciągle źle, bo górę weźmie gorycz i   
niechęć.

Lew (23.07 - 22.08)
Nie bój się nowych wyzwań, to właśnie strach blokuje Cię przed roz-
poczęciem czegoś co będzie niosło ze sobą poprawę finansową. To 
czas przyjmowania wiedzy, poszerzania swoich kwalifikacji, nie daj 
się czarnym myślom.

Panna (23.08 - 22.09)
Niestety to nie będzie najlepszy miesiąc na nowe przedsięwzięcia, 
ponieważ będziesz mieć poważny problem z pozamykaniem swoich 
wcześniejszych zobowiązań. Czas zawieszenia, więc nie rób nic na si-
łę, bo wrócisz do początku.

Waga (23.09 - 22.10)
Czerwiec będzie dla Ciebie czasem rozwoju, ale i mierzenia się ze 
swoimi słabościami. Kiedy uświadomisz sobie fakt, że możesz na-
prawdę dużo, dopiero poczujesz że żyjesz, myśl długofalowo i nie bój 
się marzyć.

Skorpion (23.10 - 21.11)
Sporo ognia wkoło Ciebie, zwłaszcza w domowych pieleszach, kon-
flikty niestety będą nieuniknione, za to mogą być konstruktywne. 
Wszystko zależy od Twojego podejścia. Dotleń bardziej organizm, po-
czujesz ulgę.

Strzelec (22.11 - 21. 12)
Dość dotkliwie poczujesz rutynę i pewien rodzaj znudzenia tym co 
Cię otacza. Możesz przestać odczuwać satysfakcję z tego co robisz. 
Postaraj się choć na chwilę zmienić otoczenie i odetchnąć od tego 
wszystkiego.

Koziorożec (22.12 - 19. 01)
Bardzo mocno będziesz stąpał po ziemi, zanim podejmiesz się cze-
gokolwiek będziesz gromadził wszelką potrzebną Ci do tego wiedzę. 
Dzięki temu uda Ci się w pełni zrealizować swój cel i mieć z niego 
maksimum satysfakcji.

Wodnik (20.01 - 18. 02)
Czasem za bardzo się łudzisz, głównie romantycznymi uniesienia-
mi czy heroiczną postawą innych. Za to w sferze zawodowej będziesz 
niebywale kreatywny, a Twoje twórcze podejście znacznie ułatwi Ci 
życie.

Ryby (19.02 - 20.03)
Czerwiec może się dla Ciebie wiązać z dodatkowymi wydatkami, 
głównie dotyczącymi spraw rodziny i domu. Nie daj się zniecierpli-
wieniu, bo właśnie dzięki zachowaniu zimnej krwi, ze wszystkim so-
bie poradzisz.

Horoskop klasyczny na czerwiec 2019 r.
opracowała wróżka Nadija
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Wiata edukacyjna już otwarta,
pierwsza lekcja o projektowaniu
pomieszczeń dla zwierząt
Z wielkim zainteresowaniem wysłuchały wykładu pracownika Mini ZOO Michała Trzmiela dzieci z klasy 4b w Szkole Podstawowej nu-
mer 10 w Lesznie. Były one pierwszymi gośćmi we właśnie oddanej do użytku "zielonej klasie" na terenie Parku 1000-lecia w Lesznie.

O pomyśle uruchomienia 
tak zwanej "zielonej kla-
sy" pisaliśmy już na ła-

mach "Leszczyniaka". Wówczas 
zapowiedziane zostało, że zo-
stanie ona otwarta wiosną. I tak 
rzeczywiście się stało. Inaugura-
cyjna prelekcja w kameralnej at-
mosferze została przeprowadzo-
na 8 maja.
- Wiata edukacyjna jest odpowie-

dzią na zapotrzebowanie odwie-
dzających Mini ZOO. Poza tym 
w grupie moich współpracowni-
ków są pasjonaci zwierząt, dla-
tego uznaliśmy, że stworzenie ta-
kiej wiaty będzie dobrym krokiem 
w celu zainteresowania nimi dzie-
ci i młodzieży. Jestem przekonany, 
że wizyty w tym miejscu będą mo-
gły wzbogacić lekcje przyrody lub 
biologii - mówił Dariusz Lorych, 
prezes Miejskiego Zakładu Ziele-
ni w Lesznie.
Trzeba przyznać, że dzieci z "dzie-

siątki" z zainteresowaniem słuchały 

inauguracyjnej prelekcji Michała 
Trzmiela, pracownika leszczyńskie-
go Mini ZOO. W ciekawy sposób 
opowiedział on o zasadach projek-
towania wybiegów dla mieszkań-
ców ogrodów zoologicznych.
- Trzeba mieć świadomość, że 

zwierzęta w ogrodzie zoologicz-
nym spędzają całe swoje życie, to-
też ważne jest, aby ich pomieszcze-
nie było jak najlepsze - tłumaczył.
Obecnie projektowanie po-

mieszczeń dla zwierząt jest rów-
nie ważne, jak właściwe zaplano-
wanie siedziby ludzkiej. Z jednej 
strony nie może być zbyt cias-
ne, z drugiej musi cechować 
się funkcjonalnością. Dla pod-
opiecznych zoo ważna jest alter-
natywa w sposobie bytowania 
- muszą mieć możliwość kon-
taktu ze słońcem, ze światłem 
dziennym, ale też trzeba im za-
gwarantować opcję ukrycia się 
przed nim na przykład w upalne 
dni. Tak jest nawet w przypadku 

ciepłolubnych zwierząt pocho-
dzących chociażby z Czarnego 
Lądu, które w gorące dni także 
szukają ochłody. Idealnym miej-
scem wydaje się leszczyńskie 
Mini ZOO, gdzie jest natural-
na ochrona przed warunkami at-
mosferycznymi w postaci drzew. 
To chyba najlepsze rozwiązanie 
dla zwierząt, a w ogrodach zoo-
logicznych, gdzie drzew brakuje, 
montuje się specjalne wiaty.
Co ciekawe, różne są sposoby gro-

dzenia terytoriów zwierząt. Popu-
larnym jest montaż elektrycznego 
pastucha, czyli druta pod prądem, 
który w wyniku bezpośredniego 
kontaktu skutecznie odstrasza zwie-
rzę, ale nie wyrządzi mu żadnej 
krzywdy. Najwyżej wywoła chwi-
lowy dyskomfort. Dawniej na potę-
gę stosowano fosy, ale w ogrodach 
zoologicznych zlokalizowanych 
w miastach nie jest to obecnie do-
bre rozwiązanie z uwagi na zajmo-
wanie zbyt dużej ilości przestrzeni.

- Takim przykładem jest wrocław-
skie zoo, które - gdy je zakładano 
- znajdowało się poza miastem, 
a teraz jest w zwartej miejskiej za-
budowie - opowiadał M. Trzmiel.
Z czysto ludzkiego punktu wi-

dzenia można wnioskować, że od-
dzielanie zwierząt kratą nie jest 
dobre, bo nam kojarzy się ona 
z więzieniem. Nic bardziej myl-
nego. Na przykład dla małp kra-
ta stanowi dodatkową przestrzeń 
życiową, która umożliwia hasanie 
to po ścianach, to po suficie. Dla 
innych małp przestrzenią nie do 
przebycia jest woda, nawet bardzo 
płytka, toteż wystarczy umieścić 
je na wyspie.
Interesującym sposobem zabez-

pieczania wybiegów wielbłądów 
jest tworzenie przeszkody z ka-
mieni. Zwierzęta nie pokona-
ją jej, ponieważ pod nogami ma-
ją wrażliwe, miękkie poduszki. 
Kontakt z ostrą powierzchnią ka-
mieni jest dla nich zagrożeniem, 

toteż nie podejmują nawet takiej 
próby.
- Paradoksalnie dobre ogro-

dzenie w zoo musi zabezpieczać 
zwierzęta nie tyle przed uciecz-
ką z wybiegu, co przed odwie-
dzającymi. Ci potrafią na przy-
kład wejść na wybieg. Tak było 
w Gdańsku, gdzie ludzie próbo-
wali chodzić między wielbłąda-
mi. Zwierzęta te ważą po 700 ki-
logramów, potrafią gryźć i kopać, 
dlatego dla gości było to bar-
dzo niebezpieczne - tłumaczy M. 
Trzmiel.
Koszt uczestnictwa w lekcjach 

organizowanych w leszczyńskim 
zwierzyńcu jest symboliczny 
i wynosi 2 złote od osoby. Termi-
ny można zarezerwować, kontak-
tując się z Miejskim Zakładem 
Zieleni w Lesznie pod numerem 
telefonu 65 529 93 67.

TEKST I ZDJĘCIA:
ŁUKASZ DOMAGAŁA
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Co słychać w mobilnym światku?
Mówi się, że zamiast ze smartfonów będziemy korzystać z urządzeń wbudowanych czy wszczepianych pod skórę na zasadzie czipów. 
Takie futurystyczne przewidywania jeszcze się nie sprawdzają i pewnie trochę wody w Rowie Polskim upłynie, zanim coś takiego zoba-
czymy na własne oczy. Technologia nie zatrzymuje się jednak, ale czasami w tym pędzie potyka się o własne nogi.

Za wcześnie na takie sprzęty?

Flagowy producent elektroniki ro-
dem z  Korei Południowej już od 
pewnego czasu zapowiadał składa-
ny smartfon, który podobno ma być 
rewolucją. Trochę się tymi zapowie-
dziami przekrzykiwał z innymi pro-
ducentami, którzy też chwalili się, 
że byli lub są blisko wyprodukowa-
nia ekranu, który da się złożyć, a przy 
tym nie będzie pękał.
Samsung wyścig wygrał, chociaż za-

stanawiam się, czy nie był nadgorli-
wy w staraniach o palmę pierwszeń-
stwa na rynku składanych urządzeń. 
Sprzęt rzeczywiście jest i działa tylko 
że - jak donoszą branżowe portale - 
ma dość poważne kłopoty technicz-
ne, co wychodzi podczas testów. To 
coś pękło, to ktoś odkleił folię, która 
podobno jest integralną częścią wy-
świetlacza. Trochę słabo jak na sprzęt 
za prawie trzy średnie krajowe. Pozo-
staje mieć nadzieję, że producent ja-
koś poradzi sobie z tymi kłopotami. 
A może to jeszcze zbyt wcześnie na 
takie urządzenia?

***

Ceny mogą być przystępne

Hegemonia niektórych największych 
producentów smartfonów została prze-
rwana przez chińskich potentatów na 
rynku elektroniki. Chińczycy udowadnia-
ją, że dobre, wszystko mające urządze-
nia nie muszą kosztować majątku. Naj-
więksi producenci zaczynają dostrzegać 
ten trend i udowadniają, że da się jednak 
wyprodukować urządzenie ze średniej 
półki, które nie czka podczas oglądania 
wideo, nie zacina się przy przegląda-

niu wielu zakładek 
w przeglądarce i jesz-
cze kosztuje tyle, że 
przeciętny obywatel 
kraju nad Wisłą może 
sobie na nie pozwolić. 
W końcu ktoś poszedł 
po rozum do głowy 
i pokazał, że możli-
we jest wprowadze-
nie przystępnych cen 
i jednoczesne robie-
nie na elektronice do-
brego biznesu.

***

Bezprzewodowy szał

Korzystacie ze słuchawek w Waszych smart-
fonach? Z pewnością wielu z Was odpowie 
na to pytanie twierdząco. Wiem, wiem, kab-
le są niezbyt wygodne, bo plącze się to to 
gdzieś pomiędzy łokciem a bluzką i jest ja-
kieś takie średnio przyjemne w użytkowa-
niu. Zgadza się, ale lepszego rozwiązania 
nikt chyba do tej pory nie wymyślił. Produ-
cenci elektroniki uszczęśliwiają nas co praw-
da na siłę słuchawkami bezprzewodowymi, 
ale czy potrzebne jest nam kolejne urządze-
nie do ładowania? Wątpliwe. No to kochaj-
cie tych, którzy montują w telefonach stan-
dardowe złącze mini-jack.

***

Tablety w odwrocie?

Trochę cicho zrobiło się na rynku tab-
letów, czyli urządzeń mobilnych, ale 
z dużymi ekranami. Nic w tym dziw-
nego, wszak smartfony zbliżają się roz-
miarami ekranów (prawie albo ponad 
6 cali) do najmniejszych tabletów (7 ca-
li), a skoro nie widać różnicy, to po co 
przepłacać? Może jeszcze jakąś lukę za-
pełnią warianty 10-calowe, ale tak po 

prawdzie, skoro już kupuje się większe 
urządzenie, to zwykle wybór pada na 
bardziej funkcjonalnego laptopa. Pro-
ducenci wciąż próbują walczyć o ry-
nek, ale liczba dotychczasowych pre-
mier tabletów w porównaniu do liczby 
pokazanych smartfonów - mówiąc 
oględnie - nie zachwyca.

***

TEKST:
ŁUKASZ DOMAGAŁA

Składane smartfony - fajne, ale czy praktyczne?
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Pochodząca z  Leszna pi-
sarka Jolanta Bartoś ma na 
swoim koncie pięć powieści, 
a 25 maja na Warszawskich 
Targach Książki premierę 
będzie miała jej szósta już 
książka „80 gramów”. Autor-
ka umiejętnie łączy cechy 
thrillera, kryminału i powie-
ści społecznej. Jej książki są 
wprost nasycone emocjami. 
Czytelnicy cenią je za wart-
ką akcję, żywych i plastycz-
nych bohaterów oraz to, że 
poruszają szereg ważnych 
problemów. To nie jest zwy-
kły kryminał. To kryminał 
z duszą [...]
W najnowszej powieści „80 
gramów” autorka serwu-
je mroczną i  pełną zaga-
dek historię, rozgrywającą 
się w Wolsztynie i Poznaniu. 
Dwie prz yjaciółk i ,  Emi-
lia i Beata, wracając z pra-
cy cudem unikają kolizji 

w  potężnym karambolu. 
Tuż po tym zdarzeniu jed-
na z kobiet... znika. Jak się 
okazuje, pod maską iluzji 
i pozorów, w jej domu roz-
grywał się koszmar, a mąż 
wydaje się być głównym 
podejrzanym. Pozory by-
wają mylące, a ludzie skry-
wają wiele tajemnic. Czy 
prawda ma swoją wagę? Za-
gadkowe zniknięcie, kłam-
stwa, które wychodzą na 
jaw i krzywdy, które w pa-
mięci pozostają na zawsze. 
Tym razem autorka serwuje 
nam kryminał w najlepszym 
klasycznym stylu. Książka, 
jakiej nie powstydziliby się 
Raymond Chandler czy Erle 
Stanley Gardner. Prawdziwa 
perełka dla miłośników ta-
jemniczych historii.
Pełna uroku, o zniewalają-
cym uśmiechu blondynka, 
która prowadzi nas przez 

mroczne labirynty ludzkiej 
duszy. Obnaża to, co kryje 
się głęboko w ludzkim umy-
śle. Prywatnie szydełkuje, 
tworzy biżuterię i zachwy-
cające zakładki do książek. 
Prawdziwa kobieta – or-
kiestra, która żadnych wy-
zwań się nie boi i choć sa-
ma posiada duszę artystki, 
to swoich czytelników wcią-
ga w umysły morderców. 
Zbrodnie z Leszna rodem 
zachwycają czytelników 
w całym kraju. Nawet naj-
bardziej wymagający zwo-
lennicy kryminału upajają 
się jej twórczością. Myślę, że 
to wciąż dopiero początek 
i kolejne powieści pisarki 
dostarczą nam jeszcze wię-
cej emocji, strachu i krymi-
nalnych smaczków.

RENATA PRZYBYSZ,
BLOG DIABEŁ POLECA

Zło mieszka za ścianą

REKLAMA
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TEKST: MAGDALENA WOŹNA

Agnieszka Cichoszewska

Języka migowego zaczęła uczyć się już w dzieciń-
stwie, by móc porozmawiać ze swoją niesłyszącą 
babcią, z którą jest bardzo związana. Teraz poma-
ga także innym. Jest tłumaczką, trenerką i wy-
kładowcą języka migowego. Na co dzień pracuje 
w Polskim Związku Głuchych. Od niedawna pub-
likuje w Internecie filmiki instruktażowe, dzię-
ki którym można uczyć się razem z nią języka mi-
gowego. Od 3 lat pracuje również z najmłodszymi 
prowadząc zajęcia z języka migowego w Przed-
szkolu im. św. Jana Pawła II w Lesznie.

Moja praca jest niezwykła dlatego, że…
...mogę pomagać osobom, które mają uszkodzony słuch. Są to osoby niesłyszące i słabosłyszące. Polega to na 
tym, że pomagam im w załatwianiu ich codziennych spraw takich jak: tłumaczenie u lekarza, tłumaczenia w są-
dach, tłumaczenia w różnych placówkach oświatowych, a także pomoc w kontaktach z rodziną i najbliższymi. 
Skrzydeł dodaje mi świadomość, że dzięki mnie czują się bezpiecznie, ponieważ zawsze mogą na mnie liczyć. W  
środowisku osób niesłyszących jestem od najmłodszych lat, dlatego że moja babcia jest osoba niesłyszącą. Dlate-
go śmiało mogę powiedzieć, że czuję się jedną z nich.

Tak najbardziej lubię zaczynać dzień…
...dzień najbardziej lubię zaczynać od świeżo wyciskanego soku z pomarańczy, dlatego 
że dodaje mi sił oraz dostarcza wielu witamin.

Najbardziej wdzięczna
czuję się w życiu za…

...najbardziej wdzięczna czuję się w życiu za to, kim jestem oraz 
za to, z kim jestem. Mam tu na myśli mojego chłopaka Daniela, 
który bardzo mnie wspiera w tym, co robię i zawsze mogę na 
niego liczyć. Jestem wdzięczna również za to, że jestem zdro-
wa,  że mam wspaniałą rodzinę oraz przyjaciół, a także pracę, 
którą kocham.

Coś o zrobieniu czego marzysz od dawna to…
...wybudowanie swojego własnego domu i stworzenia w nim świetlicy terapeutycznej, 
gdzie ze swoją przyjaciółka mogłabym prowadzić zajęcia terapeutyczne i kursy z języka 
migowego. Chciałabym również zacząć kolejne studia, aby poszerzyć moją wiedzę jak 
i zacząć tę wiedzę przekazywać szerzej innym ludziom. Swoimi działaniami zawodowymi 
chciałabym również uświadamiać innych, że osoba niepełnosprawna nie znaczy inna. 

Moje największe dotychczasowe osiągnięcie to…
...jeżeli chodzi o sprawy zawodowe to stworzenie swojego kanału na Facebooku „Migaj 
z uśmiechem” jak i Instagramie (migaj _z_usmiechem). Zabierałam się dwa lata, aby urucho-
mić te kanały, dlatego cieszę się, że w końcu dopięłam swego. To był krok w dobrą stronę.
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Mórkowski Jar oczaruje gości
widokiem niczym w górach

Przepięknie usytuowany leśny zalew położony w dolinie rzeki Samicy jest na wyciągnięcie ręki. Znajduje się zaledwie kilkanaście kilo-
metrów od Leszna i na pewno zachwyci odwiedzających ukształtowaniem terenu. Warto się tam wybrać między innymi za sprawą po-
budowanego kilka tygodni temu bezpiecznego zejścia nad brzeg.

Wszystko zaczyna się w rejonie 
Radomicka, bo właśnie stamtąd 
wypływa strumyk, który me-

andruje wśród pól i łąk, docierając do la-
su w pobliżu wsi Mórkowo. Struga ta za-
sila leśny zalew położony w Mórkowskim 
Jarze. Co ciekawe, jej wody nie stanowią 
jedynego sposobu zasilania akwenu, gdyż 
w zagłębieniu, przez które przepływa wo-
da, znajdują się jeszcze trzy źródła.
Zalew w Mórkowskim Jarze został 

utworzony w 2014 roku staraniem Nad-
leśnictwa Włoszakowice oraz Stowarzy-
szenia Przyjaciół Ziemi Lipieńskiej.
- Zabiegaliśmy wówczas o miejsce do re-

kreacji dla mieszkańców regionu - mówi 
Sylwester Przydrożny, prezes SPZL (na 
zdjęciu u dołu strony).
Dno Mórkowskiego Jaru zostało 

oczyszczone, a następnie siłami natury 

docierając do rzeczki Samicy.
Chociaż miejsce jest wyjątkowe, a woda 

przyciąga odwiedzających, kłopot pojawił 
się wówczas, gdy ktoś chciał zejść z leś-
nej drogi po stromym zboczu wprost nad 
brzeg zalewu.
- Osobiście widziałem jak jedna pani po-

ślizgnęła się i zjechała na dół w nieplano-
wany sposób, zatrzymując się w końcu na 
drzewie - opowiada S. Przydrożny.
Te obserwacje stały się przyczynkiem do 

jeszcze lepszego zagospodarowania Mór-
kowskiego Jaru. Przy utworzonej wcześniej 
platformie, która została wykonana staraniem 
Nadleśnictwa Włoszakowice, postanowiono 
utworzyć bezpieczne zejście nad brzeg.
- Pomysł na takie rozwiązanie pojawił się 

dwa lata temu. Po wielu rozmowach i roz-
ważeniu kilku opcji zwyciężyła koncep-
cja budowy na zboczu podstopni, które 

Kiedy w kwietniu tego roku jako Stowarzy-
szenie Przyjaciół Ziemi Lipieńskiej przystą-
piliśmy do prac, wypłynął pomysł, aby - dla 
bezpieczeństwa - zejście 
wyposażyć w poręcze wy-
konane z lin. Dostarczyło 
je, podobnie jak drewno, 
Nadleśnictwo Włoszakowi-
ce, natomiast słupki przy-
gotowali panowie Marian 
i Krzysztof Kędzia - objaś-
nia S. Przydrożny.

Dzieło ważne dla społeczności lokal-
nej powstało dzięki finansowemu wspar-
ciu Nadleśnictwa Włoszakowice oraz 
ogromnemu wysiłkowi ze strony około 
30 członków SPZL. Na działania w Mór-
kowskim Jarze poświęcili cztery weeken-
dy, angażując nie tylko swój wolny czas, 
ale też własny sprzęt.
Niestety, wciąż brakuje oznakowania, 

które pozwoliłoby turystom na bezprob-
lemowe dotarcie do tego miejsca. Pod-
powiadamy, że jadąc przez Mórkowo od 
strony Leszna należy skręcić w lewo na 
skrzyżowaniu przy kościele, a następ-
nie kierować się na wiadukt drogowy nad 
drogą S5. Stąd już tylko kilkadziesiąt me-
trów w to bajkowe miejsce.

TEKST I ZDJĘCIA:
ŁUKASZ DOMAGAŁA

i ludzkich rąk spiętrzono w nim wodę. 
Połączone moce trzech źródeł oraz stru-
gi dopływającej tu z okolic Radomicka 
pozwoliły na utworzenie leśnego zale-
wu, opartego na naturalnych, wysokich 
zboczach.
- Napełnił się on w ciągu zaledwie trzech 

dni, czyli bardzo szybko - wspomina S. 
Przydrożny. - Co ciekawe, nawet w cza-
sach suszy poziom lustra wody w zbior-
niku zawsze jest podobny. Dzieje się tak 
dzięki wspomnianym źródłom. Z leś-
nego zalewu w Mórkowskim Jarze wo-
da wypływa dalej, po około 400 metrach 

umożliwiają 
zejście, a jed-
nocześnie 
przeciwdzia-
łają obsuwa-
niu się zie-
mi. Materiał 
potrzebny 
do budowy, 
czyli aka-
cjowe bele, 

przekazało 
Nadleśnictwo 

Włoszakowice. 

Zbiornik w Mórkowskim Jarze.

Nowe stopnie prowadzące na doł.
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Leszczyńska hydrozagadka,
czyli mokra robota

- Początkiem wszechrzeczy jest woda - mawiał Tales z Miletu. Woda często uważana jest także za dar niebios. Jej udostępnienie wszyst-
kim, umożliwienie korzystania z niej w różnych potrzebach jest już jednak rzeczą ludzką. W Lesznie to zadanie od ponad wieku realizu-
ją miejskie wodociągi.

Czyste ręce = czyste sumienie?

Na przestrzeni wieków zmieniał się 
stosunek do wody. W średniowieczu 
niektórzy uważali ją za źródło chorób 
oraz… przyjemności. To stąd wynika-
ło wyrzeczenie się kąpieli utożsamianej 
z rozpustą i innymi grzesznymi ucie-
chami przez zakonników. Prowadzący 
monastyczne życie unikali kąpieli jak 
diabeł święconej wody, a jej zakaz był 
także powszechną karą dla pokutni-
ków. Niemniej, z upływem kolejnych 
stuleci i wraz z rozwojem miast, poja-
wiło się wyzwanie nie tylko zaopatrze-
nia w wodę, ale także zapewnienia jej 
odpowiedniej jakości. Nie inaczej by-
ło w Lesznie. Na słabej jakości H2O 
próbował zbić fortunę leszczyński ap-
tekarz o nazwisku Rauchfuss. Sprze-
dawał mieszkańcom Leszna specjal-
ny filtrujący aparat z masy węglowej, 
mający nadawać jej cechy wody pitnej. 
Ufając miejskiej legendzie, miał też 
sporządzać tajemniczy płyn powodują-
cy długowieczność, a nawet nieśmier-
telność. W końcu został postawiony 
przed sądem w związku ze swoją ma-
giczną działalnością. Został zapytany, 
czy był wcześniej karany. Odpowie-
dział, jak chce tego legenda, popija-
jąc swój specyfik: „Tak, dwukrotnie”. 
Pierwszy raz w 1370 a drugi w 1650 
roku. Jego kolega „po fachu”, Giova-
ni Paolo Feminis, opracował receptu-
rę cudownej wody rozlanej w szkla-
ne fiolki. Te zostały wystawione na 
sprzedaż w jednej z aptek w Kolonii, 
co wyjaśnia pochodzenie nazwy wo-
dy kolońskiej. Nasz „lokals” nieste-
ty nie odniósł takiego sukcesu. Ostatni 
raz natomiast widziany był w Lesznie 
na ulicy Aptekarskiej. Stąd właśnie ta 
ulica tak się nazywa (a może ta historia 
wcale nie jest prawdziwa?).

„Producent” wody

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodo-
ciągów i Kanalizacji nie pozosta-
je hermetycznie zamkniętym za-
kładem i regularnie udostępnia 
mieszkańcom tajemnicze miejsca. 

Podczas konkursu „Lubię to Leszno” 
jedną z nagród był spacer kolektora-
mi ściekowymi. Jako że od dawna 
drążę swój kanał ciekawości dotyczą-
cy podziemnego Leszna, nie mogłem 
odpuścić takiej okazji. Wraz z gru-
pą śmiałków – ku zdziwieniu prze-
chodniów – zeszliśmy do kolektorów 
znajdujących się pod ulicą Święto-
krzyską. Podziemny spacer bynaj-
mniej nie służył temu, aby poczuć 
się jak czołowy działacz podziemia 
– kreskówkowy krecik. Atrakcją by-
ła możliwość podziwiania dzieła pru-
skich inżynierów – zabudowy kolek-
torów. Warto dodać, że powstały one 
w latach 1912 -1914. Zwiedzanie zo-
stało poprzedzone prelekcją profeso-
ra Mirona Urbaniaka. MPWiK nie 
pozostaje bierne także podczas Nocy 
Muzeów. Jedną z atrakcji jest zwie-
dzanie zakładowego muzeum zloka-
lizowanego w… starej oczyszczalni 
ścieków. Wśród eksponatów znaj-
dziemy interesującą pokrywę wła-
zu kanalizacyjnego z napisem „Lis-
sa 1912”. W jaki sposób znalazła się 
w zbiorach?
- Została zdemontowana pod-

czas modernizacji jednej z leszczyń-
skich ulic. Napis na wykonanej z że-
liwa pokrywie świadczy, iż pochodzi 
ona z okresu, kiedy rozpoczęto budo-
wę systemu kanalizacyjnego ówczes-
nej Lissy. Napis oczywiście znajdował 
się na wewnętrznej stronie eksponatu 
- wyjaśnia Agnieszka Cichoszewska 
z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodo-
ciągów i Kanalizacji.
Eksponaty nie znajdują się jedynie 

wewnątrz muzeum.
- W ostatnim czasie przed obiektem 

zamontowano zawór zwrotny DN 
500, pochodzący ze Stacji Uzdatnia-
nia Wody w Zaborowie. Został „od-
kryty” podczas modernizacji w roku 
2015, znajdował się pod ziemią, na 
magistrali wody uzdatnionej. W jego 
sąsiedztwie znajduje się zasuwa kli-
nowa DN250 wraz z odcinkiem ruro-
ciągu  – dodaje A. Cichoszewska.

TEKST: MATEUSZ GOŁEMBKA

KROPLA WIEDZY Z LESZNA:
→ na terenie Leszna znajduje się 201,1 km sieci kanalizacyjnej oraz 174,2 km sieci wodociągowej (stan na 

31.12.2018 r.)
→ 4 listopada 1913 r. leszczyńskie ścieki popłynęły poprzez sieć kanalizacji do oczyszczalni (obecnie muzeum). 

Następnie nieczystości przecedzano przez tarczę separacyjną i trafiały na pola irygacyjne w Zaborowie

→ na szczyt leszczyńskiej wieży ciśnień prowadzi 96 stopni
→ Od grudnia 2015 r. przy ulicy Jagiellońskiej znajduje się kolorowa i zawsze uśmiechnięta postać. To hydrant 

Pawełek, będący prezentem od MPWiK dla dzieci. Warto wiedzieć, że ma on mnóstwo kuzynów w całej Polsce, 

wystarczy tylko dobrze się rozglądać!

I SPOZA MIASTA:
→ Vincent Priessnitz – uznawany jest za pioniera wodolecznictwa. Swoją nazwę zawdzięcza mu powszechnie 

stosowany w łazienkach prysznic.
→ innym popularnym urządzeniem nazwanym od pomysłodawcy jest jacuzzi. Nazwa pochodzi o włoskiej ro-

dziny, która opatentowała swój wynalazek.
→ ścieki w starożytnym Rzymie pełniły także funkcję… militarną. Warowna kanalizacja zamiast odprowa-

dzać ścieki do najbliższej rzeki kierowała je pod mury fortyfikacji uprzykrzając życie wojskom nieprzyjaciela.

→ w jednym z licznych dołów kloacznych w Elblągu znaleziono tabliczki woskowe z łacińskimi ćwiczeniami re-

toryki. Może to świadczyć o obecnym już w średniowieczu obyczaju czytania w toalecie.

Pokrywa włazu kanalizacyjnego. Pod ulicą Świetokrzyską w Lesznie.

Hydrant Pawełek
w Lipnie.

Zawór zwrotny DN500, w tle zasuwa klinowa DN250.
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Świat w pigułce
Tym razem zapraszam Was na wycieczkę po szwajcarskich spichlerzach kawowych. Odwiedzimy także estoński parlament, moskiewskie 
lotnisko oraz norweskie fiordy. Być może zaskoczę Was, ale przedstawię Wam także Vlada Tepesa, czyli… Drakulę. Tak, istniał naprawdę! 

Koniec z rezerwami kawy?

Szwajcaria słynie z pięknych Alp, pysznego 
sera, ale także rezerw… kawy. Tak, chodzi 
właśnie o te magiczne ziarenka, które towa-
rzyszą nam każdego dnia. Szwajcaria, jako 
prawdopodobnie jedyna na świecie, zaczę-
ła gromadzić rezerwy kawy już po I woj-
nie światowej. Brzmi nieprawdopodobnie? 
Niezupełnie. Szwajcaria jest krajem wieczy-
ście neutralnym. Taki status gwarantuje te-
oretycznie brak zaangażowania w konflikty, 
jednak z drugiej strony zmusza do samowy-
starczalności. Już po pierwszej wojnie świa-
towej zobowiązano największe szwajcarskie 
przedsiębiorstwa, produkujące żywność, 
do odkładania części wytworzonego towa-
ru do tzw. skarbca. Nazwa jest dość myląca, 
ponieważ takich spichlerzy było całkiem du-
żo. Nawiasem mówiąc, położenie większo-
ści z nich jest utajnione. Co ciekawe, skarbce 
z żywnością wciąż są uzupełniane. Najczęś-
ciej trafiają do nich zapasy cukru, ryżu, mą-
ki, paszy dla zwierząt oraz, do niedawna, ka-
wy. Według nieoficjalnych źródeł na terenie 
Szwajcarii znajduje się ponad 15 300 ton zia-
ren. Taka ilość wystarczy do zaopatrywania 
krajowego rynku przez około trzy miesią-
ce. Wszystko ma swój termin przydatności 
do spożycia, dlatego samo magazynowa-
nie też jest kosztowne. Szwajcarski rząd pla-
nuje, aby od 2022 roku rezerwy kawy były 
już składowane wyłącznie w magazynach 
przedsiębiorstw. Choć oczywiście nie będzie 
to już obowiązkowe. Zmianę mają odczuć 
przede wszystkim konsumenci. Mniej prze-
chowywanej kawy, oznacza więcej kawy na 
rynku, a to z kolei wiąże się ze spadkiem cen. 
Co ciekawe pomysł rządu jest bardzo moc-
no krytykowany, szczególnie przez Reserve-
suisse - organizację, która sprawuje nadzór 
nad system przechowywania zapasów. 

Jednodniowy minister

Polityka rządzi się swoimi prawami. Jest nie 
tylko nieprzewidywalna, ale też niekiedy bru-
talna. Przekonał się o tym szczególnie estoń-
ski minister ds. informatyzacji i handlu zagra-
nicznego - Marti Kuusik. Urząd ministerialny 

sprawował bowiem… niecałe kilkanaście go-
dzin. Wszystko zaczęło się od plotek. Zdaniem 
estońskich mediów polityk miał dopuścić się 
przemocy wobec swoich bliskich. Z pewnoś-
cią doszło do awantury w jego domu, ale nic 
więcej nie wiadomo. Sprawę bada obecnie 
policja, ponieważ Kuusik w momencie zda-
rzenia był już ministrem. Gdyby nim nie był, do 
wszczęcia śledztwa potrzebne byłoby zgłosze-
nie pokrzywdzonej osoby. To jednak nie nastą-
piło. Oficjalnie to prezydent Estonii Kersti Kalju-
laid odwołała ze stanowiska Kuusika. Jednak 
sam zainteresowany twierdzi, że to on sam zre-
zygnował, ponieważ nie chciał narażać reszty 
rządu na krytykę ze strony mediów. Co cieka-
we premier Estonii Juri Ratas potwierdził wer-
sję Kuusika. Za miesiąc z pewnością dowiemy 
się czegoś więcej. Oczywiście na całym zamie-
szaniu najbardziej korzysta opozycja. 

Tunel za opłaty z bramek

Norwegia już od dawna słynie z bardzo 
mądrego gospodarowania środkami pub-
licznymi. Płatna droga krajowa nr 80 łączy 
dwa miasta - Hunstadmoen oraz Bodøelv. 
Kilka lat temu założono na niej bramki, 
przy których pobierano opłaty za prze-
jazd. Wkrótce zdecydowano, że uzyskane 
środki zostaną przeznaczone na… stwo-
rzenie tunelu. Budowa trwała cztery la-
ta i pochłonęła prawie cztery miliardy ko-
ron norweskich. Znaczną część stanowiły 
wpływy z bramek. Bodøtunnelen, o dłu-
gości prawie trzech kilometrów, jest tak-
że najnowocześniejszym tunelem w Nor-
wegii. Do jego budowy wykorzystano 
nowatorskie surowce, które mają wytrzy-
mać nawet kilkaset lat. Zadbano także, 
aby tunel wpasował się w krajobraz fior-
dów. Statens vegvesen, czyli Norweski Za-
rząd Dróg i Autostrad szacuje, że dzien-
nie będzie nim przejeżdżać ok. 17 tysięcy 
kierowców. Obecnie planuje się budowę 
drugiego tunelu, kolejowego. 

Wieloryb szpiegiem?

U wybrzeży Norwegii zauważono nie-
dawno wieloryba. Nie byłoby w tym nic 

dziwnego, gdyby nie fakt, iż ssak miał za-
montowaną specjalną uprząż. Służby przy-
brzeżne, po krótkiej obserwacji, uznały, że 
należy zdjąć dodatkowy przedmiot, a na-
stępnie go zbadać. Profesor Audun Rikard-
sen, z Uniwersytetu w Tromso, uznał, że za-
montowana uprząż służy do umieszczenia 
w niej kamery. Co ciekawe, w pobliżu znaj-
duje się rosyjska baza marynarki wojennej. 
Już wcześniej niektórzy twierdzili, że Rosja-
nie wykorzystują wieloryby do szpiegowa-
nia. Rikardsen nie ma żadnych dowodów, 
że to ich sprawka, jednak wszystko na to 
wskazuje. Wieloryby są bardzo inteligen-
tne, dlatego można je szkolić dokładnie tak 
samo, jak np. psy czy koty. Sprawę badają 
obecnie norweskie służby wojskowe. 

O krok od tragedii?

Na lotnisku w Moskwie ponownie doszło 
do bardzo groźnego incydentu. Pasażero-
wie rejsu do Rygi tuż przed startem poczuli 
bardzo intensywny zapach palącej się insta-
lacji elektrycznej. Obsługa samolotu począt-
kowo zbagatelizowała problem, jednak 
wkrótce później pasażerowie zażądali zmia-
ny maszyny. Służby techniczne sprawdziły 
bardzo dokładnie samolot, jednak co cieka-
we nie znaleziono żadnych usterek. Niektóre 
rosyjskie media uważają nawet, że ewentu-
alny zapach to... wyobraźnia przewrażliwio-
nych pasażerów. Kilka godzin później sa-
molot wystartował i bezpiecznie wylądował 
w Rydze. Osoby znajdujące się na pokładzie 
mogły czuć się zagrożone, ponieważ lecia-
ły tym samym typem samolotu - Suchojem 
Superjet 100, który spłonął kilka dni wcześ-
niej. Pomimo dobrych parametrów pilo-
ci już wielokrotnie zwracali uwagę na wady 
techniczne Superjetów 100. 

Droga czy ładowarka? 

Każdy, kto interesuje się samochoda-
mi elektrycznymi, wskazuje na ich głów-
ną wadę - problem z ładowaniem. Wciąż 
tankowanie trwa znacznie krócej niż uzu-
pełnienie baterii. Wydaje się jednak, że 
szwedzki inżynier Gunnar Asplund znalazł 

rozwiązanie. Niedawno powstała w Szwe-
cji pierwsza droga, na której można łado-
wać elektryczne pojazdy w trakcie jazdy. 
Na dwu kilometrowym odcinku na pół-
noc od Sztokholmu zamontowano dwa 
rzędy specjalnych szyn. Gdy tylko samo-
chód na nie wjedzie, za pomocą specjal-
nych wysięgników następuje ładowa-
nie. Moc ładowarki wynosi około 200 kW. 
Oznacza to, że jest prawie czterokrotnie 
większa od tradycyjnych ładowarek. Inwe-
stycja kosztowała około milion euro za ki-
lometr. Co ciekawe, korzystanie z niej bę-
dzie darmowe. Szwedzki rząd już teraz 
planuje budowę kolejnych takich dróg. 

Z pamiętnika Drakuli

Drakula, czyli Vlad Tepes, lub Vlad Pa-
lownik, istniał naprawdę. Był to władca 
Wołoszczyzny w XV wieku. Słynął prze-
de wszystkim z niesamowitego okru-
cieństwa wobec poddanych. Ówczesne 
źródła piszą wręcz, że fascynował się za-
bijaniem. Jego ulubioną metodą zabi-
jania było nabijanie na pal. Trzeba jed-
nak zaznaczyć, że nie pił krwi, ani nie 
zjadał swoich ofiar - to akurat przypisa-
li mu późniejsi pisarze. Vlad Tepes tra-
fił w pewnym momencie do tureckiej 
niewoli. Żołnierze zdawali sobie spra-
wę, z kim mają do czynienia, dlatego 
dla pewności Palownika trzymano pod 
strażą w osobnej celi. Jak podają ture-
ckie przekazy, Vlad zaczął przekupywać 
strażników, aby ci przynosili mu do ce-
li małe zwierzęta - szczególnie szczu-
ry oraz myszy. Co z nimi robił? Nabijał je 
na pal. Vlad Tepes chorował na pewne 
zaburzenia psychiczne o nieznanej na-
zwie. Jego ciało bez głowy zostało złożo-
ne w monasterze Snagov, jednak tylko 
według legendy. Z pewnością, o czym 
piszą tureckie źródła, jego głowa zosta-
ła wysłana zakonserwowana w miodzie 
do Stambułu. Nie wiadomo jak zginął. 
Prawdopodobnie został skrytobójczo 
zamordowany. 

TEKST: KAMIL DUDKA
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Data Nazwa imprezy
22 maja

godz. 16-17 Muzeum Okręgowe w Lesznie. Przyjaźń polsko-węgierska – wykład historyczny (Galeria Sztuki Muzeum Okręgowego w Lesznie, ul. Narutowicza 31)

22 maja
godz. 18 Środa z Poezją Kawy (Biblioteka Ratuszowa, Rynek w Lesznie)

23 maja
godz. 17-20 Konferencja „Borelioza: cicha epidemia. Ukrywa się i niszczy!” (sala konferencyjna w leszczyńskim Ratuszu)

23 maja
godz. 18-19 Wykład pt. „Mity i patologie obrotu dziełami sztuki” (Galeria MBWA w Lesznie, ul. Leszczyńskich 5)

23 maja
godz. 18-20 „Podróże z dzieckiem… Pomiędzy Azją a Europą” (Biblioteka Ratuszowa, Rynek w Lesznie)

23 maja
godz. 18-21 Wiosna z Pegazem - Fotel bujany w obłokach (Klub Maskarada - Teatr Miejski w Lesznie, ul. Narutowicza 69)

24 maja
godz. 17-20 Gminny Dzień Dziecka przy boisku SOSW w Rydzynie

25 maja
godz. 10-19 11. edycja akcji „Czyścimy Jezioro Dominickie” (Boszkowo-Letnisko)

25 maja
godz. 18:30-23 Rockowe Granie przy Platanie (Włoszakowice, park przy ul. Kurpińskiego)

28 maja
godz. 18-20 Wykład pt. „Majątek poewangelicki w Osiecznej po 1945 roku” (Biblioteka Ratuszowa, Rynek w Lesznie)

28 maja
godz. 19-21 Code Leszno Tech Talk #2 (Murphy's Irish Pub w Lesznie, ul. Krótka 3)

29 maja
godz. 17-18 Wieczorek kulturowy z Meksykiem (Biblioteka Ratuszowa, Rynek w Lesznie)

1 czerwca
godz. 11-14 Dzień Dziecka w Galerii MBWA Leszno (ul. Leszczyńskich 5)

1 czerwca
godz. 17-19 „200-lecie urodzin Stanisława Moniuszki” - koncert PSM (Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie, ul. Chrobrego 3A)

2 czerwca
godz. 9:30-14 Bieg charytatywny „Przytupnij 5 Frankowi” (Karczma Borowa)

2 czerwca
godz. 11-17 Dzień Dziecka w Zamku w Rydzynie

3 czerwca
godz. 11-12 Wykład o malarstwie Jerzego Nowosielskiego (Galeria MBWA w Lesznie, ul. Leszczyńskich 5)

4 czerwca
godz. 9-12 „Spotkajmy się!” - bezpłatne spotkania dla rodziców z dziećmi (kawiarnia Cooperativa w Lesznie, ul. Bracka 14)

9 czerwca
godz. 10:30-16 Rajd rowerowy Śladem Bitew Powstania Wielkopolskiego (plac przed szkołą w Wilkowicach)

10 czerwca
godz. 10-13 Zbiórka Krwi w ramach akcji Przedsiębiorczość we krwi (parking przy Centrum Handlowym Manhattan w Lesznie)

14 czerwca
godz. 14-19 Impreza dla dzieci i młodzieży pn. „Akademia bezpiecznego eko-ruchu” (teren przy Szkole Podstawowej nr 12 w Lesznie, ul. Rumuńska 6ab) - więcej na stronie 12

15 czerwca
godz. 12-18 SAMOSIę - Festiwal Rękodzieła i Talentów Garażowych Wszelakich, Edycja II (Park im. Jana Jonstona w Lesznie) - więcej na stronie 29

16 czerwca
godz. 15-19 Festiwal Orkiestr Dętych „Lato z Dęciakami III” (Dziedziniec Pałacu Sułkowskich, ul. Kurpińskiego 29)

16 czerwca
godz. 16-18 VI Marsz dla Życia i Rodziny (ulice miasta Leszna)

Wystawy czasowe w Lesznie
► do 30 maja | „Figury św. Jana Nepomucena w regionie leszczyńskim” (Galeria za Regałami Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie, ul. Chrobrego 3)

► do 22 czerwca | XVIII Łemkowskie Jeruzalem „PiekłoNiebo” (Galeria MBWA w Lesznie, ul. Leszczyńskich 5)

► przez cały czerwiec | „Zwierzęta duże i małe w malarstwie, grafice, rysunku...” (Budynek Główny Muzeum Okręgowego w Lesznie, Pl. Metziga 17)
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