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DAWID STEFAŃSKI WYGRAŁ VIII 

BIEG GÓRSKI NA GRZYBOWIE
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Matka chciała zabić córkę, a potem siebie s17

Już w marcu 
Poradnik 
Pacjenta
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Palacze zyskują 
nawet 24 dni wolnego s2-3

Palisz w pracy 
papierosy? 
Prawdopodobnie już 
niedługo przerwy 
na dymka trzeba 
będzie odpracować

REGION
PODPOWIADAMY, 
KOMU DAĆ 1% 
PODATKU
Warto przeznaczyć nasz 
odpis podatkowy na lokalne 
stowarzyszenia czy fundacje. 
To dla nich duży zastrzyk 
finansowy, dzięki któremu 
mogą pomagać innym s38

REGION 
Tani cukier
Ceny cukru lecą na łeb na 
szyję. Konsumenci się cieszą, 
producenci – martwią 
s14-15

LESZNO/WSCHOWA
Kokaina pod 
fotelem, maryśka 
w sza� e s8

PORADY
SPRAWDŹ, KIM JEST 
DOULA? s40

  PROMOCJA
M

istrzowie Polski z Leszna 
rozpoczęli ostatni etap 
przygotowań. Po cięż-
kich treningach pod 
okiem trenera Tomasza 
Skrzypka, pięciu zawod-

ników Fogo Unii Leszno wzięło udział 
w zimowym obozie reprezentacji Polski. 
Biało – czerwoni ćwiczyli w Zakopanym. 
W zgrupowaniu kadry uczestniczyło 
pięciu unistów: Piotr Pawlicki, Jaro-
sław Hampel, Janusz Kołodziej, Bartosz 
Smektała i Dominik Kubera.

W poniedziałek żużlowcy Fogo 
Unii polecieli do Hiszpanii. Do hotelu 
w Lloret de Mar dotarli w późnych go-
dzinach nocnych. We wtorek po śniada-
niu spakowali sprzęt i ruszyli na cross. 

Menadżer Piotr Baron przywiózł do Hi-
szpanii wszystkich swoich podopiecz-
nych, z wyjątkiem Bradyego Kurtza, 
który trenuje w Australii.

– Próbujemy czegoś nowego, gdyż 
wcześniej trenowaliśmy kondycyjnie 
i czekaliśmy na poprawę pogody w Pol-
sce. W Hiszpanii mamy bardzo dobre 
warunki treningowe. Dobra pogoda 
pozwoliła nam wcześniej, niż zwykle 
wsiąść na motocykle – twierdzi Piotr 
Baron, menadżer Fogo Unii Leszno.

– W Polsce o tej porze roku nie 
ma szans na wiosenną pogodę. Taką 
mamy w Hiszpanii i pozostaje tylko tre-
nować i łapać kontakt z motocyklem 

– dodaje Emil Sajfutdinow, który w prze-
szłości miał okazję przygotowywać się 

do sezonu na Półwyspie Iberyjskim.
Obóz w Lloret de Mar zorganizo-

wała Fogo Unia Leszno, salon rowe-
rowy „Konwa Bike” Leszno i klub Real 
64-sto Leszno. Triathloniści i kolarze 
od trzech lat przyjeżdżają na poczat-
ku roku do Hiszpanii. Prezes klubu 
Wojciech Mizuro posiada dobre kon-
takty z kierownictwem hotelu Samba, 
gdzie zostali zakwaterowani sportowcy 
z Leszna.

Motocykle unistów już tydzień 
wcześniej przyjechały do Lloret de Mar. 
Dwa busy zapakowane po sam dach. 
Sprzęt przywieźli leszczyńscy kolarze 
i mechanik z teamu Jarosława Ham-
pela. Motory przywiózł również Emil 
Sajfutdinow i Piotr Pawlicki. Podróż 

trwała prawie 18 godzin. Do przejecha-
nia prawie 2000 km.

Żużlowcy w Hiszpanii planują tre-
nować do 1 marca. Nie wykluczone, 
że przedłużą sobie zgrupowanie. Kil-
ku zawodników zastanawia się, czy nie 
wyruszyć w kierunku Malagi, gdzie 
znajduje się prawdziwe motocrossowe 
zagłebie i kilkanaście torów o zrózni-
cowanym stopniu trudności. Ale dużo 
zależy od pogody w Polsce. Uniści pla-
nują 10 marca wyjechać na pierwszy 
trening na „Smoku”.

Żużlowcy na Costa Brava czują się 
jak u siebie w domu. Treningi na cros-
sie przeplatają zajęciami na rowerach 
i treningami ogólnorozwojowymi. Tor 
jest pięknie usytuowany, naszpikowany 

zakrętami i górkami. Temperatura po-
zwala trenować kilka godzin dziennie. 
Żużlowcy po śniadaniu zabierają suchy 
prowiant i nie wracają na obiad. Do ho-
telu przyjeżdżają na wieczorny posiłek 
i na nocleg.

W hotelu Samba oprócz sportowców 
z Leszna mieszkają grupy kolarskie 
Voster z Pabianic, UKS Mróz Limaro 
Kórnik, dwie zawodowe ekipy z Włoch, 
siatkarki z Zurichu, piłkarze FC Baden, 
motocrossowcy z Brukseli, biegacze 
z Kijowa i kilka młodzieżowych hiszpań-
skich drużyn piłkarskich. W sumie po-
nad 200 sportowców. W tym tygodniu 
mają przyjechać kolejni, m. in. z Nie-
miec, Francji i Szwajcarii.

 Mariusz Cwojda 

 ŻUŻEL. MISTRZOWIE POLSKI ŁADUJĄ AKUMULATORY PRZED STARTEM LIGI
 TRENUJĄ NA MOTOCROSSIE I NA ROWERACH
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Leszczyńskie Byki 
na hiszpańskiej corridzie

Leszczyńscy kolarze, 
triathloniści i żużlowcy 
szlifują formę na Costa
Brava. Korespondencja 
z Hiszpanii s44-45
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 BEZ CENZURY
Robert Lewandowski

Nic nad zdrowie ani 
lepszego, ani droższego 

Co jest najważniejsze w życiu? 
Oczywiście, bycie szczęśliwym, 
a zaraz po tym – zdrowym. 

Niektórzy twierdzą wręcz, że zdro-
wie jest najważniejsze, zwłaszcza 
ci, którzy zbliżają się do tzw. 
słusznego wieku. Chciałoby się być 
wiecznie pięknym i młodym, ale, 
niestety, kiedyś i my przekracza-
my tę niewidzialną granicę, gdy 
dostajesz popołudniową zniżkę 
na basen czy masz już regulami-
nowy wiek, by zapisać się do Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku. Albo 
zaczynają cię przezywać dziadek, 
choć formalnie wnuków jeszcze nie 
posiadasz.

Zdrowie w moim wieku jest więc 
najważniejsze, a docenisz je zwłasz-
cza wtedy, gdy je niespodziewanie 
stracisz. Mnie taka niedyspozycja 
trafiła się w najmniej spodziewanym 
momencie, czyli w niedzielę rano, 
po rodzinnej imprezie, gdy miałem 
w perspektywie tydzień w pracy bez 
stosownego wsparcia. Słowem – nie 
mogłem zachorować choć czułem się, 
jakby przeleciały po mnie sprzymie-
rzone tabuny zarazków i wirusów. 
I co wtedy począć?

Mój pomysł był najprostszy z moż-
liwych: wysłałem smsa do znajome-
go, który moim lekarzem rodzinnym 
nie był, ale wiedziałem, że mi w jakiś 
sposób może pomóc. Treść była 
następująca: ¹ Złapałem przeziębie-
nie, mam kaszel i nie bardzo wiem, 
jak się leczyć? A muszę być w pracy.” 
Odpowiedź była szybka i konkret-
na: ¹ Za kwadrans podjadę do Pana 
i osłucham”. Pan doktor, jak obiecał, 
tak uczynił. Okazało się, że mam 
zapalenie krtani i gorączkuję, więc 
konieczne okazało się zaaplikowanie 
antybiotyku. Doktor nie wziął nawet 
kasy i zadowolił się nalewką.

Potem jeszcze przez następne dni 
konsultowałem z nim telefonicznie 
sposób leczenia, gdy gorączka nie 
chciała ustąpić. Augmentin plus 

pyralgina pomogły postawić mnie 
na nogi i dzięki temu przetrwałem 
jakoś poniedziałek, wtorek oraz 
kolejne dni. Dawno nie pracowałem 
z gorączką, ale gdyby nie pomocna 
dłoń medyka, pewnie nie ruszyłbym 
nawet ręką.

Przy okazji naszła mnie refleksja, 
że właśnie tak wyobrażam sobie 
rolę lekarza rodzinnego. Pomaga-
jącego niezależnie od pory dnia czy 
tygodnia. Oczywiście, nie zawsze 
musi to być bezpośredni kontakt 

– czasami wystarczy odpowiedź 
na smsa czy e-maila. Mój wybawca 
np. po dwóch dniach nie ustępują-
cej gorączki zaproponował kupno 
pyralginy właśnie i rzeczywiście 
po kilku godzinach poczułem 
poprawę. A na koniec tygodnia 
przyjął mnie w swoim gabinecie, 
podpowiedział, na co uważać pod-
czas urlopu i jakie badania załatwić 
po powrocie.

Nie muszę wam dodawać, iż 
w efekcie szybko przepisałem się 
do tego lekarza jako mojego nowego 
lekarza rodzinnego. Zdecydowałem 
się na zmianę chyba po 20 latach, 
ale w końcu dojrzałem do tej decyzji. 
Myślę, że wreszcie będę miał lekarza 
rodzinnego z prawdziwego zdarze-
nia. Że też człowiek czasami tak dłu-
go dochodzi do pewnych wniosków. 
I niepotrzebnie zwleka z pewnymi 
decyzjami w życiu.

Jest taka fraszka Jana Kochanow-
skiego ¹ Na zdrowie”, której początek 
brzmi nastepująco:

Ślachetne zdrowie,
Nikt się nie dowie,
Jako smakujesz,
Aż się zepsujesz.
Tam człowiek prawie
Widzi na jawie
I sam to powie,
Że nic nad zdrowie,
Ani lepszego.
Ani droższego.
Święta prawda!
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 bardzo wielu firmach 
naszego regionu 
wciąż znajdziemy pa-
laczy, którzy w pracy 
robią sobie przerwy 
na dymka. Tajemnicą 

poliszynela jest, że pali się również tam, 
gdzie oficjalnie papierosy pojawiać się 
nie mogą, choćby ze względów bezpie-
czeństwa. Bywa to irytujące i krzywdzą-
ce zarówno dla pracodawców jak i niepa-
lących kolegów. Rząd liczy, że sytuację 
zmienią nowe przepisy. W kodeksie pra-
cy ma pojawić się zapis, iż osoby wycho-
dzące podczas pracy na papierosa, poza 
przysługującą wszystkim przerwą, będą 
musiały odpracować ten czas po godzi-
nach. Decyzję o tym, czy wprowadzić 
to rozwiązanie podejmować mają jednak 
sami pracodawcy.

– I bardzo dobrze. Popieram ten pomysł 
– z pełnym przekonaniem zaznacza Woj-
ciech Ziemniak, poseł PO z Racotu (gm. 
Kościan). – Jeśli ktoś lubi się truć to jego 
sprawa, ale nie powinno to odbywać się 
kosztem pracodawcy czy pozostałych pra-
cowników, którzy nie palą i dodatkowych 
przerw od swoich obowiązków nie mają.

Trudno się z tym nie zgodzić. Z pro-
stych obliczeń wynika, że osoby, które 
tylko pięć razy dziennie robią sobie 
dziesięciominutową przerwę na dym-
ka w ciągu tygodnia zyskują 4 godziny 
wolnego, w ciągu miesiąca 16 godzin. 
Biorąc pod uwagę perspektywę roku 
otrzymują aż 24 dni wolnego, czyli jakby 
miesiąc urlopu ekstra!

– Pracujemy za palaczy – oburza się 
pracownik jednej z leszczyńskich firm 
produkcyjnych. – Teoretycznie koledzy 
wychodzą na fajkę pomiędzy cyklami 
technologicznymi, czyli nie są wów-
czas niezbędni przy taśmie. Tyle tylko, 
że my w tym czasie sprzątamy, odkła-
damy na miejsce worki, segregujemy 
śmieci, a oni wypoczywają. Czy szef 
tego nie widzi? Widzi, ale woli udawać, 
że wszystko jest w porządku. Chętnych 
na produkcję brakuje. Zatrudnił więc 
Ukraińców, którzy palą jak smoki i z gó-
ry zapowiedzieli, że jeśli wprowadzony 
będzie zakaz, oni rezygnują.

– Pracuję w sklepie spożywczym 
i u nas nie wolno palić, ale palące kole-
żanki radzą sobie z tym. Po prostu częś-
ciej niż inne biegają do toalety – mówi 
z nieskrywanym żalem ekspedientka 
w jednym z osiedlowych spożywczaków 
w Lesznie.

Nie wszędzie jednak nałogowcy mają 
tak dobrze. W części firm – w tym du-
żych marketach spożywczych – palić 
można tylko podczas wyznaczonych 
przerw.

– Każdy dowolnie wykorzystuje swoją 
przerwę w pracy. Wymiar tej przerwy 
jest jednak taki sam dla wszystkich 

– tych palących, jak i tych wolnych 

od nałogu – mówi Aleksandra Robasz-
kiewicz, PR Manager Lidl Polska.

W podobnym tonie wypowiadają się 
też przedstawiciele banków czy sieci 
restauracji.

– Pracownicy na zapalenie papierosa 
i to na zewnątrz budynku, bo w banku 
nie ma specjalnych palarni, mogą wy-
korzystać przysługującą im przerwę – 
zaznacza Lidia Sosnowska, ekspertka 
z PKO BP.

Z kolei Marta Grzybowska z biura 
prasowego restauracji KFC informuje, 
że z uwagi na zachowanie standardów 
i przepisów bezpieczeństwa, palenie w 
zamkniętych pomieszczeniach na tere-
nie restauracji i zaplecza jest zabronione.  

- Zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami Kodeksu Pracy pracownikowi 
przysługuje jednak przerwa, w którą 
firma nie ingeruje – to od decyzji pra-
cownika zależy, jak spożytkuje ten czas, 
oczywiście w ramach przyjętych norm 
pracy - podkreśla M. Grzybowska.

Pracowników z papierosem w ustach 
trudno dziś jednak uznać za wizytów-
kę firmy. Nic więc dziwnego, że wielu 
pracodawców w różny sposób próbuje 
ich przekonać do rzucenia palenia. Ko-
rzystają przy tym jednak z metody mar-
chewki, a nie kija. Jak ich motywują? 
Na przykład dodatkowymi pieniędzmi. 
Zgodnie z przepisami w regulaminie 
można wprowadzić specjalną premię 
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Zarówno pracownicy jaki 
i funkcjonariusze aresztu 
mogą palić papierosy. Nie 
ma u nas specjalnej palarni, 
są za to wyznaczone 
miejsca na zewnątrz 
budynków oznaczone 
napisem „Tu wolno palić”. 
por. Wojciech Bininda 
kierownik działu 
kwatermistrzowskiego, 
rzecznik prasowy dyrektora 
Aresztu Śledczego w Lesznie  

Papieros w pracy bywa    kością 
niezgody i problemem    dla szefów

 REGION. W WIĘKSZOŚCI NASZYCH FIRM MOŻNA PALIĆ PAPIEROSY,       ALE NIE WSZĘDZIE SĄ PALARNIE
 PALACZY MOŻE BYĆ MNIEJ, BO KAŻDE WYJŚCIE NA FAJKĘ TRZEBA        BĘDZIE ODPRACOWAĆ
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Ładna aura powoduje, że coraz 
chętnie spacerujemy po lesie. 
Mieszkańcy Leszna szczególnie 

upodobali sobie odcinek do Karczmy 
Borowej i dalej na Nowy Świat. Za-
chęcam do spacerów, ale uprzedzam, 
że na tym obszarze wciąż trwają 

prace polegające na usuwaniu skut-
ków Ksawerego. Las między Lesz-
nem a Kąkolewem ucierpiał najbar-
dziej. Ziemia przez długi czas była 
rozmoczona i każdy większy wiatr 
dokłada nam nowej pracy. Odcinki, 
na których prowadzona jest aktual-
nie wycinka, są oznaczone żółtymi 
tablicami, ale najlepiej trzymać się 
głównego traktu i dróg sobie nie 
skracać. Mam nadzieję, że do końca 
marca br. uda nam się zakończyć te 
prace. Tymczasem biegaczy i space-
rowiczów z dostępem do internetu 
zachęcam, aby przed wybraniem się 
do lasu na spacer skorzystali z naszej 
strony internetowej, gdzie na bieżą-
co aktualizujemy obszary, na których 
prowadzona jest wycinka i prace po-
rządkowe. Kab 

JACEK NAPIERALSKI 
nadleśniczy Nadleśnictwa 
Karczma Borowa

PYTANIE DO WŁADZY 
Czy w trakcie wycinki można iść do lasu ? 

 KOŚCIAN

21.02
10.00, sala KOK
warsztaty plastyczne dla młodzieży 
od 14 lat. Warsztaty poprowadzi 
Mariusz Korbański. Wstęp 10 zł.

 WSCHOWA

21.02
10.00, Muzeum Ziemi Wschowskiej
trzydniowe warsztaty dla uczniów 
szkół podstawowych „Moje miasto, 
a w nim”. Cena jednego warsztatu 1 zł.

 RYDZYNA

21.02
16.00, Rydzyński Ośrodek Kultury
spektakl „Każda mądra głowa zna 
magiczne słowa”. Wstęp wolny

 BOREK WLKP.

21.02
16.00, sala M-GOK
rodzinne warsztaty cyrkowe

 KOŚCIAN

21.02
18.00, Miejska Biblioteka Publiczna
spotkanie z Jackiem Olejniczakiem, 
fotografem przyrody. Wstęp wolny

 LESZNO

21.02
18.00, Biblioteka Ratuszowa
spotkanie dla miłośników poezji

 KOŚCIAN

23.02
11.00, KOK
pokaz iluzjonisty Łukasza 
Podymskiego. Cena biletu 8 zł

 LESZNO

23.02
17.00, Galeria Lochy
spotkanie dla miłośników żużla

 GOSTYŃ

24.02
18.00, GOK
Gostyńskie Rockowania czyli ogólno-
polski festiwal rockowy. Wystąpią: Clo-
sterkeller, Hard Rider, Obsesja, Shadows 
Collide With People, Last Tango, Stalker 

– zespół, Zaślepieni. Bilet 35 zł. Kab
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motywacyjną dla deklarujących niepa-
lenie w miejscu i czasie pracy. Jedna z ra-
wickich firm – jak przekazał nam jej były 
pracownik – gwarantuje zatrudnionym 
tam palaczom dodatkowe 200 zł do pen-
sji, jeśli ci zobowiążą się do niewychodze-
nia na dymek w czasie pracy. Szefostwo 
zakładu nie potwierdziło nam co prawda 
tej informacji, ale być może tylko dlatego, 
że akurat tam jest to ponoć niepisana 
nigdzie zasada i omija tych pracowników, 
którzy ze zgubnym nałogiem nie mieli 
nigdy do czynienia.

Za to w pełni oficjalnie w wielu 
miejscach zachęca się pracowników 
do rzucenia palenia po prostu poprzez 
uświadamianie, z czym wiąże się pale-
nie papierosów.

– Na terenie naszej palarni wywie-
szone są plakaty informujące o szkod-
liwości palenia. Zarówno od strony 
zdrowotnej jak i ekonomicznej, zwią-
zanej z dużymi nakładami finansowy-
mi na zakup papierosów – podkreśla 
Tomasz Poprawski, zastępca dyrektora 
produkcji w ViaCon w Rydzynie.

Ewa Szulc, rzeczniczka prasowa Za-
kładu Karnego w Rawiczu, zaznacza, 
że służba więzienna prowadzi szereg 
działań mających uświadomić funkcjo-
nariuszom skutki, jakie niesie ze sobą 
używanie wyrobów tytoniowych. Dla 
funkcjonariuszy i pracowników zakładu 
prowadzone są cyklicznie „Warsztaty 
profilaktyki stresu”, a część zajęć po-
święcona jest uzależnieniom, w tym 
nałogowi nikotynowemu.

– Raiffeisen Polbank stara się za-
chęcać pracowników do prowadzenia 
zdrowego trybu życia, promuje udział w 
rozmaitych aktywnościach sportowych, 
jak np. różnego typu biegi i maratony. 
Wspiera też organizację lokalnych pra-
cowniczych drużyn sportowych i jest 
przyjazny dla rowerzystów – dodaje An-
na Starostecka-Kaczmarek, dyrektorka 
ds. zarządzania kapitałem ludzkim w 
Raiffeisen Polbanku.

Czy nowe przepisy w kodeksie pracy 
zachęcą do rzucania palenia? Czas po-
każe. Wydają się jednak być znacznie 
bardziej dotkliwe niż gryzące sumienie 
obrazki na paczkach papierosów, które 
też mają odstraszać ludzi do nałogu.

  Anna Machowska

28 szczytów przeciwko 
smogowi 
REGION. „28 szczytów przeciwko 
smogowi” to projekt autorstwa właś-
cicieli Programu Monitoringu Smo-
gu. Jego ideą jest integrowanie szkół 
i przedszkoli wokół problemu smogu.

– Jednostka oświatowa, która 
weźmie udział w naszym programie 
otrzyma system monitorowania ja-
kości powietrza na zewnątrz oraz 
program szkoleniowo-edukacyjny 
z zakresu dbania o czyste powietrze 
i zdrowie. Niestety, szkoły zazwy-
czaj mają bardzo skromne budżety 
i nie stać ich na udział w programie, 
dlatego poprzez projekt „28 szczy-
tów przeciwko smogowi” chcemy 
zwrócić uwagę środowisk bizneso-
wych. Chcemy, aby biznes stawał się 
sponsorem wydarzenia poprzez wy-
kupywanie udziałów w programie 
dla przedszkoli i szkół – informuje 
Piotr Maksym, kierownik projektu 
z Lublina.

Projekt polega na zimowym zdo-
byciu, w jak najszybszym czasie, naj-
wyższych szczytów wszystkich pasm 
górskich w Polsce i zjazd ze wszyst-
kich możliwych szczytów w sposób 
freeride na snowboardzie.

Suma przewyższeń to około 
13,5 km., a długość szlaku wynosi 
około 220 km.

– Aby zdążyć, będziemy musieli 

zdobywać część szczytów nocą, w su-
mie cztery na dobę. Spać nie zamierza-
my w hotelach czy schroniskach. Nie 
będzie na to czasu. Odpoczywać trze-
ba będzie w drodze, w samochodzie. 
Dodatkowego kolorytu nabiera fakt, 
że nigdy na żadnym z tych szczytów 
zimą nie stałem. Wszystkie wejścia 
i zjazdy będą transmitowane na żywo 

– mówi Piotr Maksym.
Program Monitoringu Smogu 

już dziś szuka sponsorów chętnych 
wyłożyć fundusze na zakup stacji po-
miarowej i pakietu edukacyjnego dla 
szkoły czy przedszkola. W pakiecie 
jest także widet z odczytem aktual-
nego pomiaru na stronie placówki 
oświatowej. To koszt 1500 zł brutto.

– Dzięki odczytowi nauczyciele bę-
dą wiedzieli, czy danego dnia warto 
zachęcać uczniów do wychodzenia 
podczas przerwy na szkolny dziedzi-
niec. A zimą powietrze potrafi mieć 
fatalne parametry. Przekonałem się 
o tym montując stację pomiarową 
na własnym domu – mówi kierow-
nik projektu.

Sponsorzy, którzy chcieliby włą-
czyć się w projekt proszeni są o kon-
takt pod nr tel. 886 886 150.

Nasza redakcja jest jednym z pa-
tronów medialnych tego przedsię-
wzięcia. Kab
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Jeśli ktoś lubi się truć jego 
sprawa, ale nie powinno 
to odbywać się kosztem 
pracodawcy czy pozostałych 
pracowników, którzy 
nie palą i dodatkowych 
przerw od swoich 
obowiązków 
nie mają
Wojciech Ziemniak
poseł PO

Osoby, które pięć razy dziennie 
robią dziesięciominutową 
przerwę na dymka, w ciągu 
roku otrzymują aż 24 dni 
wolnego

Papieros w pracy bywa    kością 
niezgody i problemem    dla szefów

 REGION. W WIĘKSZOŚCI NASZYCH FIRM MOŻNA PALIĆ PAPIEROSY,       ALE NIE WSZĘDZIE SĄ PALARNIE
 PALACZY MOŻE BYĆ MNIEJ, BO KAŻDE WYJŚCIE NA FAJKĘ TRZEBA        BĘDZIE ODPRACOWAĆ
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Strony powstają we współpracy z Biurem Prasowym 
Urzędu Miasta Leszna

Oko na Gronowo
 VROZMOWA Z DYREKTOREM 

     MIEJSKIEGO ZAKŁADU BUDYNKÓW  
     KOMUNALNYCH W LESZNIE  
     JANEM SZAFRANKIEM 

VMieszkańcy Gronowa skarżą 
się na uciążliwe sąsiedztwo 
lokatorów mieszkań socjalnych?
Ostatnio rozmawiałem z dzielnico-
wymi z różnych rewirów Leszna 
i dominował temat Gronowa. Mamy 
tam cztery-pięć uciążliwych rodzin 
na 81 mieszkań. To niewielki 
odsetek, ale bardzo intensywnie 
zakłócają porządek imprezowa-
niem, pijaństwem, bójkami.

V I nie ma na nich sposobu?
Na tym spotkaniu prosiłem, żeby 
patrole były częstsze i mocniejsze, 
jeżeli chodzi o reakcję i skuteczność. 
Taką deklarację dostałem i mam 
nadzieję na jej realizację. Zresztą 
sytuacja w Gronowie się zmienia 

– rodziny, które kiedyś tworzyły 
problem, albo już tam nie miesz-
kają albo się zmieniły, ale doszły 
nowe. W związku z tym staramy się 
na bieżąco monitorować sytuację. 
I mam nadzieje, że razem z orga-
nami ścigania poradzimy sobie.

VCo MZBK może zrobić 
z takimi niewygodnymi loka-
torami? Nie możecie ich 
wyrzucić z mieszkania?
Wyrzucić jest trudno, 
bo to są w większości mieszkania 
socjalne. Lokalówka może jedynie 
nie przedłużyć im umowy najmu. 
Można też na podstawie wyroku 
sądowego o systematycznym 
nękaniu czy zakłócaniu miru 
domowego i porządku uzyskać 
dokument, który nie będzie 
przyznawał prawa do lokalu 
socjalnego. Wówczas gościa można 
przenieść np. do noclegowni.

VCzy taka praktyka już była?
W ubiegłym roku dwa takie przy-
padki mieliśmy, ale nie z Gronowa.

VPoza lokalami socjalnymi 
są jeszcze lokale komunalne. 
W takich mieszkaniach ludzie 
mieszkają właściwie dożywotnio.
Od iluś lat mówi się, że ta ustawa 
jest zła i trzeba ją zmienić. Z tego, 
co wiem, aktualnie posłowie 
siedzą nad projektem zmian. 
Zgadzam się z panem – ktoś kto 
dostał mieszkanie komunalne, 
nie ma zaległości i płaci czynsz, 
nie wywołuje zamieszania i bała-
ganu itd., to mieszkanie – można 
powiedzieć – ma dożywotnio.

V I nawet jak się ich status mate-
rialny poprawi, nic to nie zmienia?
Nie ma przepisu pozwalającego 
na weryfikację sytuacji docho-
dowej najemców lokali komunal-
nych. Podobno szykuje się zmiana, 
która taki obowiązek nakłada. 
W związku z tym przewiduję, 
że będzie większy porządek, jeżeli 
chodzi o przydzielanie lokali.

V Ile średnio płaci się czyn-
szu za takie mieszkanie?
Nie należy mylić opłat z czynszem. 
Bardzo często słyszę, że czynszu 
płace np. 800 zł, bo tyle za wodę, 
ogrzewanie, śmieci. To nie jest 
czynsz. Średnia stawka bazowa 
wynosi 6,46 zł za m2, ale z reguły 
dochodzą zniżki, np. z tytułu 
gorszego stanu technicznego, 
i średni czynsz to jest ok. 6 zł za m2. 
Powierzchnia mieszkania komu-
nalnego to około 50 metrów, czyli 
czynsz wynosi średnio ok. 300 zł 

– bez opłat za świadczenia. lew 

Rozmowa w wersji wideo 
na www.otopanorama.pl

FO
T. 

M
AR

IU
SZ

 C
W

O
JD

A

Jan Szafranek

Uczelnia przekazuje miastu budynek 
VLESZNO. Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa im. Jana Amosa Komeń-
skiego przekazuje miastu część budyn-
ku po dawnym Nauczycielskim Kole-
gium Języków Obcych.Obecnie mieści 
się w nim III liceum ogólnokształcące.

– Inicjatywa przekazania budynku 
samorządowi wyszła ze strony pre-
zydenta Leszna Łukasza Borowiaka. 
Na przekazanie nieruchomości naj-
pierw musiał zgodzić się wielkopol-
ski marszałek, a potem senat PWSZ. 
Dopiero na koniec, w imię wspólnych 
edukacyjnych interesów, mogliśmy 
podpisać umowę o przekazaniu nieru-
chomości – informuje Anna Mamulska, 
rzeczniczka prasowa PWSZ w Lesznie.

Uczelnia była właścicielką czę-
ści gruntu i większej części budyn-
ku, w tym łącznika prowadzącego 

do pawilonu sali gimnastycznej.  Teraz 
właścicielem całości jest miasto.

Umowę podpisali prezydent Łukasz 

Borowiak i prof. Maciej Pietrzak, rektor 
PWSZ. 5 marca zostanie podpisany akt 
notarialny. Kab

P
ochodzący z 1728 r. wiatrak z 
ul. Strumykowej zostanie wy-
remontowany i przeniesiony 
na teren należący do Zespołu 
Szkół Rolniczo-Budowala-
nych przy skrzyżowaniu ul. 

Osieckiej i ks. Jerzego Popiełuszki. 
Fundusze na realizację zadania samo-
rząd otrzymał z Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Dotacja 
w wysokości 600 tys. zł pozwoli na 
sfinansowanie większości kosztów 
związanych z remontem.

– Program prac przewiduje przy-
wrócenie wiatrakowi pełnej sprawno-
ści technicznej, co umożliwi przemiał 
mąki za pomocą wiatru – tłumaczy 
Maciej Urban, Miejski Konserwator 
Zabytków. – Moim zdaniem to właśnie 
ambitne i wyjątkowe w skali kraju 
założenia projektowe zadecydowały 
o przyznaniu tak wysokiej dotacji. 
Wiatraki, będące symbolem gospo-
darności Wielkopolski, znikają z jej 
krajobrazu. Pozostało ich jedynie 
około osiemdziesięciu.

Koźlak w sposób symboliczny be-
dzie pomostem łączącym gospodar-
ności Leszna sprzed epoki rewolucji 
przemysłowej z prężnie rozwijającym 
się miastem w XXI wieku.

Całe zadanie, obejmujące remont 
oraz translokację koźlaka w nowe 
miejsce, zostanie przeprowadzone 
jeszcze w tym roku.

Drugi wniosek samorządu, w któ-
rym ubiegał się o dotację w wysokości 
1,5 mln złotych na renowację elewa-
cji ratusz, został odrzucony. Jednak 
urząd nie składa broni i od decyzji 
będzie się odwoływał.

– Jeśli decyzja o braku dofinanso-
wania do remontu elewacji ratusza 
zostanie podtrzymana, to będziemy 

ubiegali się o środki z innego źród-
ła – informuje Bernadeta Szalew-
ska-Konieczna, z biura projektów 
współfinansowanych.

Miasto zamierza złożyć wniosek 
o finansowe wsparcie renowacji ra-
tusza i przebudowy płyty rynku do 
Wielkopolskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego. ds

Z ulicy Strumykowej  
na Osiecką

 VLESZNO. 600 TYS. ZŁ NA REMONT I TRANSLOKACJĘ WIATRAKA 
 VNIE UDAŁO SIĘ POZYSKAĆ ŚRODKÓW NA RENOWACJĘ RATUSZA
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Przy wiatraku powstanie także ścieżka dydaktyczna
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Obecnie w budynku znajduje się III liceum ogólnokształcące 
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