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JAKUB FOGT Z POLONII 1912 
LESZNO ZAJĄŁ 5 MIEJSCE 
W MIĘDZYNARODOWYM 

TURNIEJU Z UDZIAŁEM 
FLORECISTÓW (ROCZNIK 2006-

2007) WE WŁOSKIM LIVORNO
Na zdjęciu: Jakub Fogt (z prawej) z tatą, trenerem Przemysławem Fogtem
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Walentynkowe wspomnienia  s18-19

REGION
ZAKOCHANI W BOGU 
POSZCZĄ DLA NIEGO
Rozmowa z ks. Radkiem 
Rakowskim, autorem 
książki „Uczynki i działania, 
czyli kury na Madagaskar” 
s11

REGION
Koniec 
z marnotrawstwem?
Powstaje ustawa 
o przeciwdziałaniu 
marnowania żywności 
przez sprzedawców. Bank 
żywności w Lesznie rozdaje 
ubogim ok. 400 ton 
żywności rocznie s2-3

KRZYWIŃ

Piernik 
na liście s15
LESZNO
OTWARCIE 
POLOMARKETU s6 

Odciął palec maczetą. 
Grozi mu dożywocies9

Do szpitala w Lesznie 
tra� ła kobieta 
z ranami ciętymi 
twarzy, kończyn 
i odciętym palcem. 
Przywiózł ją sprawca 
obrażeń Bartosz K. 

Za tydzień: 
budownictwo 

  PROMOCJA

  REKLAMA

Przemysław Kowalski 
(z lewej) wspólnie 
z kolegami ze Stainer 
Polonii 1912 Leszno 
w rundzie wiosennej 
powalczą o miejsce 
w czołówce tabeli IV ligi 

Piłkarze poszli na swoje. 
W Polonii coraz mniej sekcji

P
iłkarze Polonii 1912 Leszno od-
łączyli się od wielosekcyjnego 
klubu-matki i poszli na swoje. 
Decyzję władz sekcji piłkar-
skiej przegłosowali członko-
wie klubu na nadzwyczajnym 

walnym zebraniu. Powstał Klub Piłkar-
ski, który wystartuje w rozgrywkach 
rundy wiosennej. Polonia 1912 Leszno 
ma teraz trzy sekcje: boksu i kick boxin-
gu, szermierki i kręglarstwa.

Futboliści podążyli śladami koszy-
karzy, którzy jako pierwsi postanowili 
podążać swoją drogą. Sekcja piłkarska 
już od pewnego czasu działała na włas-
ny rachunek, posiada swój 
zarząd i prezesa, ale for-
malnie znajdowała się pod 
rządami wielosekcyjnej Po-
lonii. Spełniając wymogi 
regulaminowe Polskiego 
Związku Piłki Nożnej zwią-
zane m. in. z utrzymaniem 
licencji na grze w IV lidze i rozgrywkach 
młodzieżowych, dopełniła formalności.

Komplet dokumentów po nadzwy-
czajnym walnym Polonii trafił do Wiel-
kopolskiego Związku Piłki Nożnej, któ-
ry nadzoruje rozgrywki na czwartym 
froncie w naszym regionie. Władze 
WZPN twierdzą, że do końca lutego 
zostanie wydana decyzja. W Poznaniu 
sprawdzają dokumentację. Zgodnie 
z planem od marca Polonia będzie dzia-
łać pod szyldem Klubu Piłkarskiego.

– Załatwienie spraw formalnych 
był naszym obowiązkiem i na walnym 
zebraniu wszystkie kwestie związane 
z pełną autonomią sekcji piłkarskiej 
zostały dopełnione – informuje Piotr 
Organista, prezes Klubu Piłkarskiego 
Polonia 1912 Leszno. – Kontynuuje-
my wcześniej obraną drogę i realizuje-
my swoje zadania. Celem sportowym 
jest utrzymanie się w zreformowanej 
IV lidze, najlepiej na czołowej pozycji 
w tabeli. Chcielibyśmy zająć miejsce 
w pierwszej trójce. Równie ważne będą 
wyniki naszej młodzieży, która walczy 
o awans do Centralnej Ligi Juniorów.

Przygotowania do rozgrywek prze-
biegają zgodnie z planem. Polonia 

stawia na własnych wycho-
wanków i młodzi piłkarze 
dostają szansę gry w pierw-
szym zespole. Drużyna trene-
ra Jędrzeja Kędziory zaliczyła 
trzy sparingi. Rozgrywała 

je na wyjazdach i niestety, wszystkie 
przegrała. Wyniki meczów kontrolnych 
nie mają jednak dużego znaczenia. Ze-
spół znajduje się w okresie ciężkich 
treningów i formę szykuje na wiosnę. 
Następnym rywalem będzie Zagłębie 
II Lubin. Tydzień później leszczynian 
czeka konfrontacja z trzecioligowym 
Piastem Żmigród.

– Młodzież grając z bardziej doświad-
czonymi przeciwnikami ma okazję sporo 
się nauczyć. To na pewno zaprocentu-
je w przyszłości. W ostatnim sparingu 
z Lechem II Poznań, nasi młodzi piłka-
rze mieli okazję rywalizować na boisku 
z 65-krotnym reprezentantem Polski Da-
riuszem Dudką – zauważa prezes Polonii.

Poloniści nie planują rewolucji ka-
drowej przed rundą rewanżową. Kłopot 
stanowi obsada bramki, gdyż na wios-
nę zabraknie w Polonii bramkarza 
Krzysztofa Banaszaka. Z kolei, Jakub 
Krzyżostaniak przechodzi rehabilita-
cję i potrzebuje trochę czasu, by wrócić 
do treningu. Trener testuje bramkarzy, 
w tym dwóch wychowanków. W klubie 
liczą, że Krzyżostaniak zdąży do pierw-
szego meczu i problem z obsadą bramki 
zostanie rozwiązany. Mac

 PIŁKA NOŻNA. ZMIANY W NAJSTARSZYM 
     KLUBIE SPORTOWYM LESZNA

Piłkarze Polonii 1912 Leszno 
największy sukces osiągnęli 
w 1952 roku, zajmując 4 miejsce 
w II lidze. Dwa lata później 
zakwali� kowali się do 1/8 
rozgrywek o Puchar Polski. Ostatni 
raz w III lidze występowali 
w sezonie 2013/2014
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 BEZ CENZURY
Robert Lewandowski

Jeszcze tylko trzy posty,  
a potem luzik 

Tegoroczny kalendarz spłatał 
figla zakochanym, bo 14 lutego 
nie tylko są walentynki, ale i też 

popielec. Ciekawe czy z tego powo-
du kawiarnie będą notować niższe 
obroty niż zwykle w ten dzień? 
Na tym nie koniec kalendarzowych 
anomalii: w tym roku pierwszy 
dzień Świąt Wielkanocnych wypada 
1 kwietnia, czyli w Prima Aprilis. 
Słowem – zapowiadają się święta 
na wesoło.

A propos żartów to ostatnio 
usłyszałem taki dowcip na temat wa-
lentynek: – Jessica, jak świętujesz 
walentynki? – Wcale nie świętuję, 
bo to takie amerykańskie święto¼  
Osobiście też nie obchodzę ¹ obcych” 
świąt, natomiast katolickie – ow-
szem. W końcu stoi za nimi wielowie-
kowa tradycja, więc nie wyobrażam 
sobie, by w Środę Popielcową nie 
posypać głowy popiołem. I wysłu-
chać znanej formuły: ¹ prochem 
jesteś i w proch się obrócisz” lub 
¹ nawracajcie się i wierzcie w Ewan-
gelię”. Jak pamiętam, zawsze 
tego dnia w kościołach były tłumy 
wiernych. Środa popielcowa to także 
dzień, kiedy obowiązuje wstrzemięź-
liwość od potraw mięsnych, a przede 
wszystkim ścisły post jako uwertura 
Wielkiego Postu.

Jak zaobserwowałem, w różnych 
parafiach księża odmiennie inter-
pretują kościelne zasady. Ostat-
niej niedzieli na mszy w jednym 
z leszczyńskich kościołów proboszcz 
wyraźnie zaznaczył, iż post ścisły 
obowiązuje wszystkich wiernych bez 
wyjątku. Na stronie internetowej 
Archidiecezji Poznańskiej można 
jednak znaleźć wskazania pasterskie 
dotyczące przepisów pokutnych 
w związku z Wielkim Postem. Po-
chodzą one co prawda z 2014 roku, 
ale nadal obowiązują. A więc wierni, 
którzy ukończyli 14. rok życia, są zo-
bowiązani do zachowania w ciągu 
całego życia wstrzemięźliwości 

od pokarmów mięsnych we wszyst-
kie piątki całego roku i w Środę Po-
pielcową. Równocześnie, ze względu 
na tradycję, zachęca się też wiernych 
do zachowania wstrzemięźliwości 
od pokarmów mięsnych w Wigilię 
Bożego Narodzenia.

W punkcie dotyczącym przepisów 
postnych napisano, iż wierni, którzy 
ukończyli 18. rok życia, aż do rozpo-
częcia 60. roku życia, oprócz wstrze-
mięźliwości od pokarmów mięsnych 
są zobowiązani do zachowania postu 
ścisłego w Środę Popielcową oraz 
w Wielki Piątek. Zaznaczono, iż post 
ścisły pozwala na jednorazowy po-
siłek do syta oraz na dwa skromne 
posiłki w ciągu dnia.

Słowem – ścisły post owszem, ale 
tylko do 60 roku życia. Oczywiście, 
nikt nikomu nie zabrania pościć 
i w późniejszym wieku, co zresztą 
jest dość powszechną praktyką 
wśród Polaków katolików. Przy oka-
zji – uświadomiłem sobie, że czekają 
mnie jeszcze tylko trzy obowiązkowe 
ścisłe posty, a potem już wedle uwa-
żania¼  W ostatnich latach poszcze-
nie, czy szerzej stosowanie diety 
to dla mnie żaden problem, więc 
pewnie i po 60-tce będę starał się 
dochować tradycji. Tylko nie lubię, 
jak księża nadinterpretują pewne 
kościelne kanony.

Generalnie okres Wielkiego 
Postu to dobra okazja, żeby odmówić 
sobie tego czy tamtego. Znam 
ludzi, którzy na ten czas odstawiali 
papierosy (gdy był to jeszcze w spo-
łeczeństwie powszechny nałóg) lub 
zachowywali trzeźwość. Osobiście 
ze dwa razy próbowałem – z różnym 
skutkiem – w tym czasie odpuścić 
sobie słodycze. Może znów warto 
postawić przed sobą takie wyzwa-
nia? Ale zamiast odmawiać sobie 
tego czy tamtego, lepiej wdrożyć 
plan na ¹ tak”, np. że będę biegał 
częściej niż raz w tygodniu? Warto 
spróbować...
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 Polsce co roku 
do śmieci trafia ponad 
9 milionów ton żyw-
ności. To gigantyczne 
marnotrawstwo. Wy-
stępuje ono na każ-

dym etapie: od wytwarzania, poprzez 
przetwarzanie i dystrybucję, na kon-
sumpcji kończąc. Aby temu przeciwdzia-
łać, od lipca 2016 roku trwały prace nad 
projektem ustawy o przeciwdziałaniu 
marnowaniu żywności konsultowane 
z różnymi środowiskami m. in. Polską 
Organizacją Handlu i Dystrybucji. 2 
stycznia br. Senat wniósł do Sejmu 
projekt ustawy, który określa zasady 
postępowania z żywnością oraz obo-
wiązki sprzedawców.

W myśl proponowanych przepisów 
sprzedawca żywności będzie zobowią-
zany do zawarcia umowy z organizacją 
pozarządową, w ramach której prze-
kazywać będzie nieodpłatnie żywność. 
Jeśli umowy nie podpisze, grozić mu 
będzie kara 5 tys. zł. Sprzedawcy będą 
też zobowiązani przeprowadzać kam-
panie informacyjno-edukacyjne o prze-
ciwdziałaniu marnowaniu żywności. 
W projekcie jest także mowa o opłacie: 
0,1 zł za 1 kg marnowanej żywności.

Kogo ustawodawca nazywa sprze-
dawcą żywości? To podmiot prowadzący 
przedsiębiorstwo spożywcze handlu de-
talicznego lub hurtowego o powierzch-
ni sprzedaży powyżej 400 m2, w któ-
rych przychody ze sprzedaży środków 
spożywczych stanowią co najmniej 50% 
wszystkich przychodów.

Projekt wydaje się dobrym rozwiąza-
niem, ale jest niedoskonały. Jest wiele 
kwestii, nad którymi warto się jeszcze 
pochylić.

– W początkowej fazie rozmawiali-
śmy z projektodawcami o ewentual-
nym wydłużeniu terminu przydatno-
ści do spożycia dla produktów, które 
są bezpieczne dla zdrowia, oznaczonych 
etykietą: „najlepiej spożyć przed”. Nie-
stety, za sprawą Ministerstwa Zdrowia 
wycofano się w ogóle z tych zapisów. 
Dla ministerstwa określenie „najlepiej 
spożyć przed” oraz „należy spożyć do” 
oznacza to samo, co skutkowałoby 
koniecznością ingerencji w ustawę 
o bezpieczeństwie żywności. Tymcza-
sem w wielu krajach Unii Europejskiej 
istnieje możliwość wydłużania terminu 
dla pewnej grupy towarów. Dla przykła-
du w Belgii wydłuża się ich przydatność 

„z automatu”, a w Portugalii bada prób-
kę i wtedy przedłuża termin– tłumaczy 
Marek Borowski, prezes Polskiej Fede-
racji Banków Żywności.

Produkty oznaczone etykietą „najle-
piej spożyć przed” to przede wszystkim 
produkty suche, m.in. kasze, mąki czy 
makarony, a te – jak wiadomo z prak-
tyki w każdej kuchni – nie psują się tak 
szybko. Co ciekawe, w peerelowskiej 
Polsce obowiązywały rozwiązania po-
dobne jak w dzisiejszej Portugalii.

– Za komuny pracowałam w sklepie. 

Kiedy zbliżał się termin przydatności 
do spożycia, sklep mógł przekazać 
pewną grupę produktów do sanepidu 
i jeśli badanie wypadło korzystnie  wy-
dłużano ważność towaru na jakiś czas. 
Informacja o nowej przydatności do spo-
życia była umieszczana przy kasie. 
To zapobiegało marnowaniu jedzenia 

– wspomina Hanna Hendrysiak, szefowa 
stowarzyszenia Echo w Lesznie.

Jak zauważa prezes Borowski, pro-
jekt nowej ustawy nie rozwiązał też 
kwestii związanych z zabezpieczeniem 
środków finansowych dla organizacji 
pozarządowych, zajmujących się dys-
trybuowaniem żywności przeznaczonej 
na cele charytatywne.

– Największe koszty generuje trans-
port, a organizacji pozarządowych nie 
stać na jego opłacenie – ubolewa Marek 
Borowski.

Istotną sprawą jest także różnica 
w traktowaniu organizacji pożytku 
publicznego i organizacji pozarządo-
wych. Wedle projektu obie będą mogły 
odbierać żywność od sprzedawców, ale 
obecne przepisy mówią, że tylko daro-
wizna dla tych pierwszych nie podlega 
podatkowi VAT.

– Dlatego staramy się o status orga-
nizacji pożytku publicznego – mówi 
Iwona Wawrzyniak, szefowa leszczyń-
skiego oddziału Związku Stowarzyszeń 
Bank Żywności.

Właśnie ta organizacja zajmuje się 
w Lesznie dystrybucją żywności dla 
ubogich mieszkańców regionu. To „or-
gan dowodzący”, który na co dzień 
współpracuje z kilkunastoma orga-
nizacjami pozarządowymi. Żywność 
przekazują m.in. stowarzyszeniu 
Echo, Leszczyńskiemu Bankowi 
Żywności, podmiotom zrzeszającym 

niepełnosprawnych, abstynentów czy 
emerytów. W sumie rozdają około 400 
ton żywności rocznie.

– W Lesznie odbieramy towar z dwóch 
sieci handlowych: Tesco i Kauflandu. 
Z Lidlem nie mamy żadnej umowy. Bie-
dronka chętnie podejmuje współpracę, 
ale ich wewnętrzne przepisy mówią, 
że przekazywaną na cele charytatywne 

Koniec z wyrzucaniem    żywności? 
 TRWAJĄ PRACE NAD USTAWĄ PRZECIWDZIAŁAJĄCĄ MARNOWANIU       JEDZENIA PRZEZ SPRZEDAWCÓW 
 LESZCZYŃSKI ODDZIAŁ ZWIĄZKU BANKÓW ŻYWNOŚCI ROZDAJE        UBOGIM 400 TON ŻYWNOŚCI ROCZNIE

Do kontenerów na  śmieci  najczęściej trafia pieczywo, warzywa i owoce. Kupujemy           zdecydowanie za dużo i produkty się psują 

FO
T. 

AR
CH

.

Rozmawialiśmy 
z projektodawcami 
o ewentualnym wydłużeniu 
terminu przydatności 
do spożycia dla produktów, 
które są bezpieczne dla 
zdrowia, oznaczonych 
etykietą: „najlepiej spożyć 
przed”. Niestety, za sprawą 
Ministerstwa Zdrowia 
wycofano się z tych zapisów.
Marek Borowski, prezes Polskiej 
Federacji Banków Żywności 
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Łagodność czy srogość zimy nie 
przesądzają o wysokości cen za 
ciepło. Stawki opłat dla poszcze-

gólnych odbiorców są regulowane 
przez tzw. taryfę, zatwierdzaną przez 
Urząd Regulacji Energetyki. Obec-
nie obowiązujące opłaty za ciepło 

nie zmienią się do końca lutego. Od 
1 marca URE wprowadzi nową taryfę, 
uwzględniającą zmiany cen na rynku 
energetycznym. Uważa się, że nowy 
cennik będzie w dużym stopniu zde-
terminowany wzrostem cen węgla, 
która dla ciepłownictwa poszybowała 
w ostatnim roku o 70% w górę. De-
cyzję poznamy już za dwa tygodnie.

Obecny sezon grzewczy zosta-
nie odnotowany jako zdecydowanie 
cieplejszy niż poprzedni. Dla MPEC 
oznacza to zmniejszoną sprzedaż cie-
pła. Podobne sytuacje już się zdarzały 
i firma ma doświadczenie w radze-
niu sobie z takimi okolicznościami. 
MPEC jest w bardzo dobrej kondycji 
i w tegorocznym planie finansowym 
uwzględni wszystkie warunki funk-
cjonujące w branży ciepłowniczej.

KRZYSZTOF MAJCHRZAK,  
prezes Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej w Lesznie.

PYTANIE DO WŁADZY Czy łagodna zima 
wpłynie na ceny energii cieplnej?

 RAWICZ

14.02
19.30, Dom Kultury w Rawiczu,
koncert jazzowy „Karasiewicz Power 
Set”

 LESZNO

15.02
18.00, Galeria MBWA,
pokaz filmów krótkometrażowych 

„Stary Człowiek i może”, wstęp wolny

 LESZNO

17.02
19.30, Zakład,
koncert Retrospective i Art Of Illusion, 
bilety w cenie 15 zł

 LESZNO

17.02
20.00, Biblioteka Ratuszowa,
koncert Emilii Ziegler

 LESZNO

17.02
18.00, sala MOK,
Narodowy Balet Królewski ze Lwowa 

– „Romeo i Julia”

 LESZNO

18.02
16.00, Muzeum Okręgowe,
etno spotkanie „Zapusty, ostatki, 
podkoziołek czyli dawny wiejski 
karnawał”, bilety wstępu: normalny 
7 zł/ulgowy 5 zł

 CZEMPIŃ

18.02
18.02, hala sportowa Herkules,
Koncert Walentynkowy Doroty 
Osińskiej

 GOSTYŃ

18.02
19.00, GOK „Hutnik”,
walentynkowy recital Krzysztofa 
Antkowiaka, bilety w cenie 35 zł 
i 40 zł w dniu koncertu.

 LESZNO

21.02
18.00, MBP,
spotkanie z cyklu „Środa z poezją 
kawy...” poprowadzi Bożena Łuczak 
NAT

FO
T. 

M
AC

Koniec z wyrzucaniem    żywności? 
 TRWAJĄ PRACE NAD USTAWĄ PRZECIWDZIAŁAJĄCĄ MARNOWANIU       JEDZENIA PRZEZ SPRZEDAWCÓW 
 LESZCZYŃSKI ODDZIAŁ ZWIĄZKU BANKÓW ŻYWNOŚCI ROZDAJE        UBOGIM 400 TON ŻYWNOŚCI ROCZNIE
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Do kontenerów na  śmieci  najczęściej trafia pieczywo, warzywa i owoce. Kupujemy           zdecydowanie za dużo i produkty się psują 

żywność organizacje pozarządowe 
mogą odbierać wyłącznie z centrali.  
Najbliższa jest w Poznaniu, co wiąże 
się dla nas z ogromnymi kosztami trans-
portu– tłumaczy Iwona Wawrzyniak.

Z Tesco leszczyński oddział ZSBZ 
współpracuje od dwóch lat. Sieć przeka-
zuje średnio 30-40 kg żywności dzien-
nie. Współpraca z Kauflandem zaczęła 
się niedawno.

– Otrzymujemy paczkowany towar. 
To głównie pieczywo, owoce i warzywa – 
wszystko z krótkim terminem ważności, 
dlatego żywność dystrybuujemy dalej 
każdego dnia – tłumaczy I. Wawrzyniak.

Trzeba działać sprawnie i szybko, jak 
w przypadku pączków, które zostały 
po tegorocznym tłustym czwartku.

– W piątek zadzwonili ze ZSBŻ, że na-
szemu stowarzyszeniu przekazują 257 
pączków. Obdzwoniłam 50 rodzin i zdą-
żyliśmy wszystkie rozdać – cieszy się H. 
Hendrysiak.

Z danych Polskiej Federacji Banków 
Żywności wynika, że w 2015 r. za po-
średnictwem rodzimych banków żywno-
ści przekazano 65 tysięcy ton żywności, 
z czego tylko 1400 ton, czyli około 2 
procent stanowiło darowiznę od sieci 
handlowych. Rok później dystrybutorzy 
przekazali trzykrotnie więcej żywno-
ści. To dobrze rokuje, a znawcy tematu 
szacują, że z sieci handlowych można 
uratować zdecydowanie więcej.

Z pewnością dzięki proponowanym 
przepisom sporo żywności trafi do po-
trzebujących, ale docelowo nie rozwiąże 
to problemu marnotrawstwa. Okazuje 
się, że obszar dystrybucji odpowie-
dzialny jest za zaledwie 5% marnowanej 
żywności, a do największego marno-
trawstwa dochodzi w naszych domach. 
Żywność pochodząca z indywidualnych 

gospodarstw stanowi aż 42% ogółu 
wyrzucanego jedzenia. Jak pokazują 
badania, do najczęściej wyrzucanych 
produktów należą: wędliny, pieczy-
wo, warzywa i owoce. Istnieją cenne 
inicjatywy przeciwdziałające wyrzu-
caniu żywności. Niestety, w Lesznie się 
nie sprawdziły. Rok temu dwie młode 
kobiety: Kamila Kmiećkowiak i Kata-
rzyna Andrejuk postanowiły otworzyć 
Jadłodzielnię, czyli publiczną lodówkę. 
Ci, którzy mają więcej mogliby zosta-
wiać jedzenie tym, którzy mają mniej. 
Wszystko w ramach idei ruchu społecz-
nego – foodsharingu.

Pomysł Jadłodzielni rozwija się 
w Polsce od 2016 roku. Pierwsza po-
wstała w Warszawie, potem przyłączyły 
się kolejne miasta. W Lesznie pomysł 
nie wypalił. Kamila i Kasia – z jednej 
strony – spotkały się z dużym popar-
ciem, ale z drugiej – leszczyniacy mieli 
wiele wątpliwości dotyczących bezpie-
czeństwa sanitarnego takich rozwiązań. 
Poszedł też internetowy hejt. Bez wspar-
cia dziewczyny bały się dalej ciągnąć 
temat:

– Padały komentarze, że nikt „bieda-
ków” karmił nie będzie i specjalnie będą 
wkładać zatrute jedzenie. Boję się brać 
odpowiedzialność za to, że komuś może 
coś się stać przez jedzenie z Jadłodziel-
ni – komentuje Kamila Kmiećkowiak.

Obecnie w Polsce brak jest regulacji 
dotyczących przeciwdziałania marno-
waniu żywności. Jedynym udogodnie-
niem są korzystne przepisy podatkowe. 
Od 2009 roku zwalnia się od podatku 
towarów i usług darowiznę dokony-
waną przez producentów żywności, 
a w 2013 roku zapis ten poszerzono 
o dystrybutorów.

 Karolina Bodzińska

Policja patroluje 
„ekspresówkę”
REGION. Od czasu otwarcia ostat-
niego odcinka trasy S5 w stronę 
Wrocławia wielu mieszkańców re-
gionu podróżujących w tym kierun-
ku ma powody do zadowolenia. Jak 
sami sprawdziliśmy, podróż z Rawi-
cza do  stolicy Dolnego Śląska, przy 
sprzyjających warunkach, może zająć 
zaledwie 30 minut.

Dwupasmowa jezdnia zachęca jed-
nak do mocniejszego wciśnięcia pe-
dału gazu. Na internetowych forach 
nie brakuje wspisów, które sugerują, 
że kierowcy notorycznie łamią przepisy 
jadąc S5.

– Wczoraj „pyknął” rekordzik. Wroc-
ław – Kaczkowo w 33 minuty – brzmi 
wpis użytkownika GhostPO. Oznacza 
to, że na 77-kilometrowym odcinku 
musiał jechać ze średnią predkością 
139 kilometrów na godzinę.

Bezkarność kierowców pogłębiają 
też plotki, jakoby policja miałą związa-
ne ręcę, bowiem na trasie nie ma możli-
wości bezpiecznego zatrzymania. Infor-
macje te dementuje rzecznik rawickiej 
komendy.

– To policjant decyduje o tym, które 
miejsce jest odpowiednie do zatrzyma-
nia samochodu i bierze za tę decyzję 
pełną odpowiedzialność. Oznacza to, 
że równie dobrze może nas zatrzy-
mać na autostradzie, na moście czy 

na skrzyżowaniu, jeśli tylko uzna 
to za konieczne – mówi asp. sztab. 
Beata Jarczewska z KMP w Rawiczu 
i dodaje, że trasa S5 jest monitorowana 
przez funkcjonariuszy z Rawicza.

Przypominamy, że na S5, czyli drodze 
ekspresowej dwujezdniowej obowiązuje 
limit prędkości dla samochodów osobo-
wych wynoszący 120 km/h. Łamanie 
zasad bezpieczeństwa może doprowadzić 
nie tylko do bolesnych kar finansowa-
nych, ale przede wszystkim wypadków. 
Te, do których dochodzi na autostradach 
i drogach espresowych, są szczególnie 
niebezpieczne, ze względu na prędkość 
poruszających się pojazdów.

Inspektorzy NIK porównali liczbę 
wypadków przypadających na tysiąc ki-
lometrów dróg. Okazało się, że w przy-
padku autostrad i dróg ekspresowych 
wypadków i ich ofiar jest nawet pięcio-
krotnie więcej w porównaniu do takich 
samych statystyk na innych drogach 
publicznych. Niestety, liczba ta stale 
rośnie. Policja nie dysponuje jeszcz-
ce danymi za rok ubiegły, ale według 
statystyk Komendy Głównej Policji 
na autostradach i ekspresówkach 
w 2016 roku zdarzyło się 688 wypad-
ków, czyli o 8 proc. więcej niż rok wcześ-
niej. Zginęło w nich 137 osób (więcej 
o 17 proc.), a rany odniosło 987 osób 
(wzrost o 10 proc.). LA
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Strony powstają we współpracy z Biurem Prasowym 
Urzędu Miasta Leszna

Zgrzyt w komisji  
ds. Akwawitu

 VROZMOWA Z RADNYMI LESZNA: 
    KRYSTIANEM MAĆKOWIAKIEM  
    I SŁAWOMIREM MOCKIEM 

VPo co całe to zamieszanie 
z komisją ds. Akwawitu i pana 
odejściem z klubu radnych 
Platformy Obywatelskiej?
Krystian Maćkowiak: Zamie-
szanie było, ale zostało w moim 
byłym klubie wyjaśnione. Roz-
staliśmy się w zgodzie…

VKlub deklarował, że nie będzie 
członka z Platformy, a pan się 
zgodził kandydować. Dlaczego?
KM: Zawsze wychodzi taka sytuacja, 
gdy się zbyt wcześnie podejmuje 
decyzje, np. dzień przed, że nie 
wchodzimy do jakichś gremiów.

VCzyli nie było wewnętrz-
nej dyskusji w klubie?
KM: Mnie się wydaje, że nie była 
na tyle głęboka, żeby przedstawić 
wszystkie stanowiska. Po prostu 
była propozycja jednego z człon-
ków klubu, żeby nie wchodzić. 
I faktycznie moje zachowanie nie 
było spójne z tym poglądem.

VAle to był bunt, bo jeżeli 
pan się sprzeciwił, to wia-
domo, czym to się skończy…
KM: Każda dyskusja ma swoją 
dynamikę. Pojawiają się pewne 
argumenty i kontrargumenty – 
to był po prostu moment, gdy 
zdecydowałem inaczej niż klub 
i konsekwencje tego poniosłem.

VDeklaruje pan gotowość rezyg-
nacji z prac w komisji, jeśli PO 
wystawi swojego kandydata.
KM: Uważam, że w tak waż-
nej sprawie, jak wyjaśnienie 
przyczyn zamknięcia Akwa-
witu, każdy klub powinien 
mieć swojego przedstawiciela. 
Jeżeli Platforma Obywatelska 
zmieni zdanie, to jestem gotowy 

w każdej chwili ustąpić miej-
sca na rzecz radnego z klubu.

VPan też odszedł z klubu PO – 
przed poprzednimi wyborami. 
To jakaś prawidłowość, że im 
bliżej wyborów, tym więcej 
transferów politycznych?
Sławomir Mocek: W polityce coś 
musi się dziać, ktoś idzie do klubu, 
ktoś inny rezygnuje. Zrezygnowa-
łem tuż przed samymi wyborami, 
chociaż miałem zagwarantowane 
miejsce na liście PO. Z Łukaszem 
Borowiakiem, Piotrem Więcko-
wiakiem i Adamem Mytychem 
stworzyliśmy najpierw stowarzy-
szenie, potem komitet wyborczy 
PL 18 i z niego wystartowaliśmy. 
Partie polityczne trochę mieszają 
w samorządzie i to źle dla nas. 
Są naciski polityczne z okręgu, 
z Wielkopolski – ten ma być na tym 
miejscu, a ten na tym. Stwierdzi-
liśmy, że pójdziemy swoją drogą, 
zrobimy silne listy i myślę, że się 
udało. Do tej pory realizujemy 
program, który przygotowaliśmy.

VDyskusja, kto na którym miejscu 
na listach, będzie też w stowa-
rzyszeniu. Jak rozumiem, nie 
zmienia pan barw klubowych?
SM: Na pewno nie. W klubie PL 
18 ustalenia są spójne i tego się 
trzymamy, a wiemy jak to było 
w Platformie. Coś było ustalone, ale 
za chwilę była inna decyzja z Pozna-
nia. Nie lubię być postawiony 
w sytuacji niepewnej, gdy pracuję 
dla dobra mieszkańców 4 lata. Nikt 
nie decyduje czy będę na 7 czy 
na 9 miejscu, a jak komuś się nie 
spodoba, jestem na ostatnim. lew

Rozmowa w wersji wideo 
na www.otopanorama.pl
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Krystian Maćkowiak i Sławomir Mocek
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VLESZNO. W piątek, 9 lutego w ga-
lerii MBWA uroczyście podsumowa-
no konkurs na najpiękniejszą świą-
teczną witrynę sklepową. Udział 
w konkursie wzięło 25 placówek 
z ulicy Leszczyńskich, a do kolej-
nego etapu przeszło sześć witryn. 
Głosowanie odbywało się za pomocą 
Facebooka i trwało od 6 grudnia 
do 8 stycznia. Idea konkursu zro-
dziła się u przedsiębiorców oraz 
mieszkańców ulicy Leszczyńskich 
podczas cyklicznych spotkań przy 
herbacie, organizowanych w Klubie 
Seniora „Wrzosowy Zakątek” w ra-
mach kolejnej akcji mieszkańców 

„Leszczyńskich nasza ulica”. Głów-
na nagroda jaką jest kampania re-
klamowa w leszczyńskich mediach, 
trafiła do Leszczyńskiej Sekcji Pla-
styków, która uzyskała najwięcej 
polubień na Facebooku. NAT

Leszczyńska Sekcja Plastyków  
z najładniejszą witryną sklepową

Wiosną zazieleni się skwer  
przy ul. Karola Marcinkowskiego 

VLESZNO. Urząd miasta opracował 
projekt zagospodarowania tzw. par-
ku kieszonkowego przy ul. Karola 
Marcinkowskiego. Stworzenie nowej 
strefy wypoczynku będzie komplek-
sowe, ponieważ przy okazji zostanie 
wyniesione przejście dla pieszych 
przez ul. Marcinkowskiego.

– Park będzie przestrzenią spotkań 
i integracji dla uczniów pobliskich 
szkół średnich – tłumaczy architekt 
Bartosz Adamczak z wydziału archi-
tektury, planowania przestrzennego 

i budownictwa UM w Lesznie. – Chce-
my pokazać, że czasem wystarczy 
niewielki teren połączony z dobrym 
pomysłem, uwzględniającym potrze-
by lokalnej społeczności, aby powsta-
ło miejsce, które zupełnie zmieni 
oblicze najbliższej mieszkańcom 
przestrzeni.

Nowe zagospodarowanie nieduże-
go skweru jest kontynuacją  działań 
magistratu. Wcześniej z inicjatywy 
mieszkańców starego miasta stwo-
rzono już park kieszonkowy u zbiegu 

ulic Średniej i Grodzkiej w ścisłym 
centrum. Zaadaptowany został istnie-
jący starodrzew, uzupełniony o nasa-
dzenia krzewów i bylin. W aranżacji 
skweru wykorzystano historyczny 
bruk z ul. Bolesława Chrobrego, a po-
sadzce nadany został nowy, parkowy 
charakter. Wykreowano przestrzeń 
dla najmłodszych oraz enklawę dla 
seniorów.

Rewitalizację skweru przy ul. Mar-
cinkowskiego Miejski Zakład Zieleni 
rozpocznie wczesną  wiosną. ds  
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Wiosną Miejski Zakład Zieleni przystąpi do zagospodarowania skweru przy ul. Marcinkowskiego
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