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DZIŚ W NU ME RZE 
� INTERWENCJA

Pobity przez

funkcjonariuszy policji?

Czytaj na str. 2

� CHARYTATYWNIE

Marcel wraca do zdrowia!

Czytaj na str. 2

� KROTOSZYN

Obywatelska postawa

młodych ludzi

Czytaj na str. 3

� WYWIAD

Rozmawiamy 
z Joanną Jarocką

Czytaj na str. 4

� DODATEK

TWOJE ZDROWIE 
I URODA

Czytaj na str. 10-12

� SPORT

Mecze piłkarskie 
i inne imprezy sportowe
odwołane

Czytaj na str. 16

Na te re nie ca łe go kra ju 13 mar ca wpro wa dzo no STAN ZA GRO ŻE NIA EPI DE MICZ NE GO. Na ten mo ment (stan na
po nie dzia łek, 16 mar ca, go dzi na 11.00) stwier dzo no 150 przy pad ków za ka że nia ko ro na wi ru sem. Trzy oso by zmar ły,
w tym jed na z wo je wódz twa wiel ko pol skie go. We dług in for ma cji Mi ni ster stwa Zdro wia kil ka dzie siąt ty się cy osób zo sta -
ło ob ję tych kwa ran tan ną.
De cy zją pol skie go rzą du za mknię to gra ni ce dla cu dzo ziem ców. Z ko lei oby wa te le pol scy, wra ca ją cy z za gra ni cy, ma ją
obo wią zek pod dać się 14-dnio wej kwa ran tan nie. Do dat ko wo wpro wa dzo no za kaz or ga ni zo wa nia zgro ma dzeń pu blicz -
nych po wy żej 50 osób, za mknię te zo sta ły ki na, te atry, mu zea, lo ka le ga stro no micz ne, przed szko la, żłob ki, szko ły
i uczel nie, ogra ni czo no dzia łal ność ga le rii han dlo wych, od wo ła no wszel kie im pre zy spor to we.
W po wie cie kro to szyń skim 14 osób pod da no kwa ran tan nie. Stwier dzo no już pierw szy przy pa dek za ra że nia ko ro na wi -
ru sem.

Czy taj na stro nach 8-9



Zgło sił się do na szej re dak cji miesz -
ka niec Zdun, któ re go – we dług je go
re la cji – 21 lu te go w go dzi nach wie -
czor nych po bi li funk cjo na riu sze po li -
cji. Pro ku ra tu ra Re jo no wa w Kro to -
szy nie wsz czę ła śledz two w tej spra -
wie, a w Ko men dzie Po wia to wej Po li -
cji trwa po stę po wa nie wy ja śnia ją ce.

– Wra ca łem w pią tek, 21 lu te go,
w go dzi nach 23.00-24.00 wraz z ko le gą
z uro dzin – re la cjo nu je męż czy -
zna. – Miesz kam w po bli żu po ste run ku
po li cji w Zdu nach. Jak by li śmy ra zem
w po bli żu krę giel ni, za uwa ży łem, że pa li
się tam świa tło. Za mie rza łem po pro sić
o ogień, bo chcia łem za pa lić pa pie ro sa.
Za pu ka łem w okno i za uwa ży łem pa -
na X (* z wia do mych wzglę dów nie po da -
je my per so na liów – przyp. red.). On wy -
szedł za pa li li śmy pa pie ro sa i chwi lę za ga -
da li śmy. Na gle wy szedł pan Y (*), bar dzo
po bu dzo ny. Za czął się ,,pluć”, że nie
wiem z kim za czy nam, że z po li cją itp.
Pod kre ślam, że obaj są funk cjo na riu sza -
mi po li cji. Po wie dział, że mam 10 se -
kund, że by wyp***, bo do sta nę wp***.
Wró cił z po wro tem na krę giel nię. Przy -
zna ję rów nież, że wszy scy by li śmy
pod wpły wem al ko ho lu, ale mia łem świa -
do mość te go, co się wo kół mnie dzie je.

Po ja kimś cza sie zno wu wró cił, chwy cił
mnie za szy ję, dru gi po li cjant przy parł
mnie do mu ru i pa dły sło wa, że ma my so -
bie iść do do mu. Zna jo my od cią gnął
mnie od nich i po wie dział: ,,daj so bie spo -
kój”. Pod pro wa dził mnie pod ulicz kę,
w po bli żu miej sca mo je go za miesz ka nia,
po czym wró cił do do mu. Przy po mnia -
łem so bie, że zo sta wi łem port fel w au cie
i po sze dłem do po jaz du od stro ny pa sa że -
ra. Nie zdą ży łem otwo rzyć drzwi, a znów
po ja wi li się tam ci dwaj, prze wró ci li mnie
i za czę li ko pać w gło wę. Nie wiem jak, ale
zdą ży łem się wy swo bo dzić. Przy czy ną ta -
kie go za cho wa nia pa na Y by ło – jak się
póź niej do wie dzia łem – to, że usta lo na
zo sta ła ta ka wer sja – że rze ko mo by łem
agre syw ny, ko pa łem w je go au to, któ re
by ło za par ko wa ne obok mo je go i ucie ka -
jąc po tkną łem się, do zna jąc ura zów gło -
wy. Pod kre ślam, że przed tym zda rze -
niem w ża den spo sób nie za cho wy wa łem
się agre syw nie. Mo ja sio stra usły sza ła ha -
łas na uli cy i jak zo ba czy ła, co się dzie je,
za czę ła mnie od cią gać i tro chę się uspo ko -
iłem, wi dząc tak że, że pan X za czął mnie
na gry wać te le fo nem, że by wszyst ko wy -
szło na mo ją nie ko rzyść. Wiem, że za -
dzwo ni li po swo ich ko le gów z pa tro lu
z Kro to szy na. Pan X śmiał mi się w twarz.
Po dru gi pa trol za dzwo ni ła mo ja żo na, bo

wi dzia łem, że po pro stu z ca łej spra wy so -
bie ro bią ja ja, Dru gi pa trol sta now czo po -
wie dział, że bie rze tych pa nów do au ta.
Póź niej po je cha li śmy na ko men dę po li cji
w Kro to szy nie, zo sta łem prze słu cha ny
i prze wie zio ny do szpi ta la. Na stęp ne go
dnia zro bi łem ob duk cję. Zro bio no mi re -
zo nans gło wy – do zna łem po waż ne go
ura zu. Zło ży łem za wia do mie nie o ca łej
spra wie do Pro ku ra tu ry Re jo no wej
w Kro to szy nie i cze kam, ja kie ona po dej -
mie kro ki wo bec tych funk cjo na riu szy
po li cji, któ rzy mnie po bi li.

Rzecz nik Pro ku ra tu ry Okrę go wej
w Ostro wie Wlkp. po twier dza, że wpły nę -
ło za wia do mie nie na te mat te go zda rze -
nia. – In for mu ję, że do Pro ku ra tu ry Re jo -
no wej w Kro to szy nie wpły nę ło za wia do -
mie nie do ty czą ce ta kie go zda rze nia. Jed -
no cze śnie, z uwa gi na ak tu al ny etap po stę -
po wa nia i ko niecz ność za pew nie nia je go
pra wi dło we go to ku, nie mo gę udzie lić bar -
dziej szcze gó ło wych in for ma cji – oznaj -
mia Ma ciej Me ler, rzecz nik pra so wy Pro -
ku ra tu ry Okrę go wej w Ostro wie Wlkp.

Zwró ci li śmy się rów nież o usto sun -
ko wa nie się do tej spra wy do Ko men dy
Po wia to wej Po li cji w Kro to szy nie. – Cze -
ka my na rze tel ne wy ja śnie nie tej spra wy
przez pro ku ra tu rę. Pro wa dzi my we -
wnętrz ne czyn no ści wy ja śnia ją ce. Po ich
za koń cze niu bę dzie my mo gli pod jąć
ewen tu al ne de cy zje od no śnie wsz czę cia
po stę po wa nie dys cy pli nar ne go czy za wie -
sze nia w obo wiąz kach. Na ten mo ment
nie mo że my udzie lić bar dziej szcze gó ło -
wych in for ma cji – in for mu je Piotr Szcze -
pa niak, ofi cer pra so wy Ko men dy Po wia -
to wej Po li cji w Kro to szy nie.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

Aktualności2 WTOREK, 17 marca 2020

CHARYTATYWNIE

Guz u Marcelka zniknął!

Od kil ku mie się cy miesz kań cy Kro -
to szy na i oko lic dziel nie po ma ga ją
zma ga ją ce mu się z gu zem mó zgu
Mar ce lo wi Sa mo lo wi. Chło piec prze -
by wa w szpi ta lu w Sta nach Zjed no -
czo nych. Ostat ni re zo nans wy ka zał,
że guz się wchło nął. 

Po przy lo cie do USA le ka rze wy ko na -
li Mar cel ko wi sze reg ba dań. Kie dy oka za -
ło się, że nie ma prze ciw wska zań, chło -
piec roz po czął che mio te ra pię. By ła ona
zde cy do wa nie sil niej sza i agre syw niej sza
dla je go or ga ni zmu niż ta, któ rą przyj mo -
wał w Pol sce. 

Po pierw szym cy klu wy ni ki Mar ce la
za czę ły się po gar szać, co jest nor mal ne
przy te go ty pu le cze niu, a w je go krwi po -
ja wi ła się bak te ria, któ rą le ka rze mu sie li
zwal czyć an ty bio ty ko te ra pią. Jed nak
przez ca ły ten czas ma ły wo jow nik nie
pod da wał się, uśmiech nie scho dził z je go

twa rzy, a na wet roz po czął na ukę cho dze -
nia. Po po zby ciu się bak te rii le ka rze mo gli
po brać od Mar ce la ko mór ki ma cie rzy ste. 

Pod ko niec lu te go Mar cel przy jął dru -
gi cykl che mio te ra pii. Tym ra zem czuł się
już le piej niż po przed nio. Przed kil ko ma
dnia mi chło piec prze szedł re zo nans. Oka -
za ło się, że le cze nie przy nio sło za mie rzo -
ny efekt, guz się wchło nął. Le ka rze zgod -
nie stwier dzi li, że nie ma po trze by za sto -
so wa nia ko lej ne go cy klu che mio te ra pii. 

11 mar ca u chłop ca wy ko na no ba da -
nie krwi, któ re wy szło bar dzo do brze. Je -
że li po zo sta łe ba da nia za koń czą się po zy -
tyw nie, to Mar cel w naj bliż szym cza sie
bę dzie mógł przejść pierw szy au to przesz -
czep. W ostat nich dniach chło piec wraz
z ro dzi ca mi mógł pierw szy raz od dwóch
mie się cy wy brać się na spa cer. Trzy ma my
kciu ki za chłop ca i ży czy my cał ko wi te go
po wro tu do zdro wia!

(LE NA)

INTERWENCJA

Zostałem pobity przez policjantów!



3Aktualności

KOŹMIN WLKP.

Pożar budynku mieszkalnego

3 mar ca w Koź mi nie Wlkp. pięć za -
stę pów stra ży po żar nej in ter we nio -
wa ło w związ ku z po ża rem bu dyn ku
miesz kal ne go na uli cy Zie lo ny Ry -
nek. Ze zgło sze nia wy ni ka ło, że we -
wnątrz pa lą ce go się obiek tu prze by -
wa ją oso by. Na szczę ście ni ko mu nic
po waż ne go się nie sta ło.

Na ak cję skie ro wa no trzy za stę py
z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej
w Kro to szy nie oraz dwa z miej sco wej
OSP. Gdy stra ża cy do tar li na miej sce,
przed bu dyn kiem jed no ro dzin nym znaj -
do wa ło się dwóch męż czyzn. Z uzy ska -
nych in for ma cji wy ni ka ło, że na pod da -
szu ko lej nych dwóch męż czyzn pró bo -
wa ło uga sić ogień.

– Stra ża cy, wy po sa że ni w sprzęt

ochro ny ukła du od de cho we go, uda li się
do wnę trza obiek tu, gdzie prze by wa ło
dwóch męż czyzn, któ rzy wo dą z wia dra
do pro wa dzi li do uga sze nia po ża ru. Ra -
tow ni cy ewa ku owa li oso by prze by wa ją ce
w za dy mio nym po miesz cze niu na ze -
wnątrz. Wszyst kim udzie li li kwa li fi ko -
wa nej pierw szej po mo cy. Po przy by ciu
Ze spo łu Ra tow nic twa Me dycz ne go oso -
by zo sta ły prze ba da ne – ob ra żeń nie
stwier dzo no. Wszyst kie po miesz cze nia
prze wie trzo no. Z obiek tu wy nie sio no
dwie bu tle z ga zem pro pan -bu tan, ku -
chen kę ga zo wą oraz spa lo ne me ble i ubra -
nia. Prze wie trzo ny bu dy nek spraw dzo no
ka me rą ter mo wi zyj ną oraz de tek to rem
wie lo ga zo wym – in for mu je To masz Pa -
try as, rzecz nik pra so wy KP PSP w Kro to -
szy nie. (NO VUS)
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Z POLICJI

Wspaniała postawa młodych ludzi

Ko men dant po wia to wy po li cji w Kro -
to szy nie insp. Ma riusz Ja śniak spo -
tkał się z dwo ma ucznia mi Szko ły
Pod sta wo wej nr 4 im. Woj ska Pol -
skie go. Po dzię ko wał im za wspa nia -
łą, god ną na śla do wa nia po sta wę.
Mło dzi lu dzie bez wa ha nia prze ka za -
li po li cji zna le zio ny port fel, w któ rym
znaj do wa ły się pie nią dze, kar ta ban -
ko ma to wa i do ku men ty.

Spo tka nie na ko men dzie od by ło się 3
mar ca. Ko men dant Ma riusz Ja śniak, je go
za stęp ca – mł. insp. Wło dzi mierz Szał,
jak rów nież wi ce dy rek tor szko ły oraz wy -
cho waw czy ni kla sy po gra tu lo wa li Kac -
pro wi i Ma te uszo wi wspa nia łej oby wa tel -
skiej po sta wy. 

Ucznio wie SP nr 4, wra ca jąc po lek -
cjach do do mu, na uli cy Sien kie wi cza za -
uwa ży li, że z da chu sa mo cho du spadł

port fel, z któ re go wy pa dła spo ra su ma
pie nię dzy. Chłop cy po zbie ra li roz rzu co -
ne bank no ty, po wia do mi li ro dzi ców, a na -
stęp nie pa trol po li cji. Mun du ro wi szyb ko
do tar li do po szko do wa nej ko bie ty, któ ra
zgu bi ła swo je mie nie. Oka za ło się, że wy -
pła ci ła pie nią dze z ban ko ma tu, a na stęp -
nie po ło ży ła port fel na da chu sa mo cho -
du. Na szczę ście tra fi ła na uczci wych zna -
laz ców. Jak się oka za ło, pie nią dze w kwo -
cie 4000 zł, któ re wy pła ci ła z ban ko ma tu,
wró ci ły do niej. 

Po li cjan ci i na uczy ciel ki po dzię ko wa -
li mło dym lu dziom za oby wa tel ską po sta -
wę. Ta kie za cho wa nie za słu gu je na wy róż -
nie nie, po chwa łę i naj wyż sze uzna nie.
Chłop cy otrzy ma li upo min ki ufun do wa -
ne przez szko łę oraz Ko men dę Wo je -
wódz ką Po li cji w Po zna niu. Uczniom
wrę czo no rów nież li sty gra tu la cyj ne dla
ich ro dzi ców. (NO VUS)
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Pro szę po wie dzieć, co spra wi ło, że
zde cy do wa ła się Pa ni wy star to wać
w kon kur sie na dy rek to ra Kro to szyń -
skie go Ośrod ka Kul tu ry? Ja kie mo ty wy
Pa nią kie ro wa ły?

– Star to wa łam na sta no wi sko dy rek to -
ra KOK -u już trzy la ta te mu. Wte dy się nie
uda ło. Kie dy znów po ja wi ła się oka zja, po -
sta no wi łam spró bo wać po now nie. W Cen -
trum Kro to szyń skich Ini cja tyw or ga ni zu je -
my wie le im prez, ale po my śla łam, że moż -
na by spró bo wać ro bić coś w szer szej ska li.
Chcia ła bym po sze rzyć ofer tę warsz ta to wą
dla róż nych grup spo łecz nych.

Czy mia ła już Pa ni ja kieś wstęp ne
spo tka nie z pra cow ni ka mi KOK -u w ce -
lu za zna jo mie nia się z no wym miej scem
pra cy, z jej spe cy fi ką i z ludź mi tam za -
trud nio ny mi?

– W śro dę po po łu dniu by ły wy ni ki
kon kur su, a w czwar tek mie li śmy
w KOK -u spo tka nie z ostrow ską te le wi -
zją. Wte dy po raz pierw szy mo głam po -
roz ma wiać z pra cow ni ka mi. Przy ję li mnie
ser decz nie. Nie mie li śmy jesz cze oka zji
po roz ma wiać na sto pie służ bo wej, po nie -
waż obo wiąz ki dy rek to ra przej mę do pie -
ro w kwiet niu. Ogól nie wszy scy się do -
brze zna my, bo dzia ła li śmy przy wspól -
nych pro jek tach KOK -u i CKI.

Bę dzie Pa ni kon ty nu ować pro jek ty
za po cząt ko wa ne przez Pa ni po przed ni -
ka, ta kie jak choć by kon cer ty z cy klu
WIĘC WIEC czy Bu sker Bus? Czy mo że my

się spo dzie wać więk szej róż no rod no ści
ga tun ko wej na kon cer tach, któ re od by -
wać się bę dą w na szym mie ście?

– My ślę, że moż na by bar dziej zba -
lan so wać kro to szyń ską kul tu rę, że by po -
ja wia ła się i ta z wy so kiej pół ki, i ta bar -
dziej po pu lar na, ma so wa. Trud no mi po -
wie dzieć na ten mo ment, kto wy stą pi
w tym ro ku. Już pew ne kro ki zo sta ły po -
wzię te i ter mi ny są po zaj mo wa ne. Więc
trud no bę dzie zna leźć w kwiet niu ar ty -
stę, któ ry wy stą pi w ostat ni week end
sierp nia. Wiem to te raz, pró bo wa li śmy
coś w tej ma te rii zdzia łać i oka za ło się, że
ar ty ści ma ją już ter mi ny za re zer wo wa ne.
Na pew no bę dzie za cho wa na róż no rod -
ność. Być mo że nie na sa mym cy klu
WIĘC WIEC, a na przy kład na in nych
im pre zach. Po przed ni dy rek tor rów nież
or ga ni zo wał bie sia dy di sco -po lo we.

Wiem, że uda ło mu się tak że za re zer wo -
wać Bu sker Bus na ten rok.

Ja kich in nych pro jek tów mu zycz -
nych mo że my się spo dzie wać ze stro ny
KOK -u?

– Chcia ła bym po wie dzieć, że Dni
Kro to szy na na pew no nie bę dzie, bo naj -
wię cej py tań się po ja wia w tym te ma cie.
Uwa żam, że nie wcho dzi się dwa ra zy
do tej sa mej rze ki. Je śli już coś by ło i znik -
nę ło, to nie baw my się w to dru gi raz. Ma -
my bar dzo faj ną im pre zę w par ku w ostat -
ni week end ma ja, czy li Kro to FEST – Fe -
sti wal Ak tyw nych Są sia dów. Jest to do -
sko na ły mo ment, że by za pre zen to wa ły
się or ga ni za cje po za rzą do we, że by lo kal ni
ar ty ści wy stą pi li na sce nie. Co ro ku ma my
też gwiaz dę wie czo ru. W 2020 bę dzie to
ze spół Po pa rze ni Ka wą 3.

Je śli cho dzi o po sze rze nie ofer ty
kul tu ral nej dla róż nych grup spo łecz -
nych, to ja kie ini cja ty wy ma Pa ni kon -
kret nie na my śli?

– In ten syw nie za sta na wiam się
nad tym, by otwo rzyć hol w Kro to szyń -
skim Ośrod ku Kul tu ry dla se nio rów.
Jest ta ki pro gram rzą do wy, z któ re go po -
wstał Dzien ny Dom Se nio ra. Z mo jej
ini cja ty wy po wstał by Klub Se nio ra,
gdzie moż na by za pla no wać za ję cia
na pięć dni w ty go dniu. Od ra na do po -
po łu dnia w tym ho lu mo gło by to funk -
cjo no wać. Bę dą to róż no rod ne za ję cia,
uzu peł nia ją ce to, co jest te raz. Dla mło -
dzie ży w pla nach jest zor ga ni zo wa nie
warsz ta tów lo kal nych i prze glą dów mu -
zycz nych, ja kie już w prze szło ści ja ko
CKI or ga ni zo wa li śmy. Chcia ła bym tak -
że moc no się po chy lić nad wo lon ta ria -
tem, któ ry u nas lek ko ku le je. Wiem, że
są gru py przy szko łach, ale moż na by je
zin te gro wać, prze pro wa dzić szko le nia
dla wo lon ta ria tu. War to rów nież zna -
leźć miej sce dla tej mło dzie ży. Wiem, że
w ra mach re wi ta li za cji alei Po wstań ców
Wiel ko pol skich re mon to wa na bę dzie
„Fa bu ła”. Być mo że tam znaj dzie się dla
nich miej sce.

Czy bę dzie Pa ni sta ra ła się po zy ski -
wać środ ki ze wnętrz ne nie tyl ko od in -
sty tu cji pu blicz nych, ale rów nież
od pod mio tów pry wat nych?

– Mam ta ki plan, że by po sze rzyć
współ pra cę z tym sek to rem go spo dar -

czym. Przy or ga ni za cji Kro to FE STU
bar dzo nas wspie ra ły pry wat ne fir my
i my ślę, że przy or ga ni zo wa niu du żych
im prez rów nież się za an ga żu ją. Je śli cho -
dzi o po zy ski wa nie środ ków pu blicz -
nych, to z Mi ni ster stwa Kul tu ry i Dzie -
dzic twa Na ro do we go są środ ki fi nan so -
we na in fra struk tu rę do mów kul tu ry.
Jed nak trze ba brać pod uwa gę obec ną,
trud ną sy tu ację w sa mo rzą dzie, bo
przy do fi nan so wa niu ze środ ków ze -
wnętrz nych mu si być wkład wła sny. 

Jak się Pa ni od nie sie do kry tycz -
nych słów od no śnie wy bo ru Pa ni na sze -
fo wą KOK -u, gło szo nych przez m. in. Pa -
trio tycz ny Kro to szyn? To śro do wi sko
stwier dzi ło, że wy bra nie Pa ni na to sta -
no wi sko po dyk to wa ne by ło przede
wszyst kim wzglę da mi po li tycz ny mi
i związ ka mi z Pol skim Stron nic twem
Lu do wym.

– Cóż, co mnie nie za bi je, to mnie
wzmoc ni. Czę sto pa da ły za rzu ty nie
do koń ca pod par te praw dzi wy mi in for -
ma cja mi. Dla mnie to jest bo dziec, że by
po ka zać wszyst kim, że to nie aspek ty
po li tycz ne, lecz me ry to rycz ne zde cy -
do wa ły o mo im wy bo rze. Chcę wy ka -
zać się swo imi umie jęt no ścia mi i wie -
dzą w po zy ski wa niu środ ków ze -
wnętrz nych. Od lat dzia łam w Cen -
trum Kro to szyń skich Ini cja tyw. Od te -
go je ste śmy, że by in te gro wać, otwie rać
się na no we po la dzia ła nia w kwe stii
kul tu ry. 
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WYWIAD

Co mnie nie zabije, to mnie wzmocni!
Z Joanną Jarocką, nową dyrektor Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury, radną Rady Miejskiej 

i byłą szefową Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw, rozmawiał Michał Kobuszyński.
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Kro to szyn, AD. 2020.02.......

Kro to szyn. Mia stecz ko ja kich wie le w Pol sce. I jak to w tych mia stach wie le Nie -
pu blicz nych Ze spo łów Opie ki Zdro wot nej z le ka rza mi ro dzin ny mi – pierw sze go
kon tak tu... A mo że ostat nie go??? 

Po dam przy kład z ży cia. Oso ba w po de szłym wie ku, po dwóch dniach cze goś, co
po tocz nie zwie my „prze zię bie niem”, z sil nym kasz lem, de cy du je się na re je stra cję u le -
ka rza ro dzin ne go. Do daj my, że u tej star szej oso by na stę pu je szyb kie osła bie nie, brak
łak nie nia, co tyl ko po tę gu je efekt cho ro by. Cóż, oso ba ta z peł nym za ufa niem do ko -
nu je re je stra cji, li cząc na szyb ką po moc. Tym bar dziej, że oglą da jąc te le wi zję, sły szy
o skut kach, ja kie mo że nieść ta ni by „zwy kła gry pa”. Na do da tek le karz ro dzin ny tej
oso by ja kiś czas te mu za po biegł u niej „za pa le niu płuc” po grun tow nym osłu cha niu
i prze pi sa niu wła ści wych le ków, któ re bar dzo po mo gły. 

I tak ta star sza oso ba uda je się do le ka rza. Na go dzi nę 9.00, choć ra czej teo re tycz -
nie przyj mo wa nie pa cjen tów win no od by wać się w go dzi nach 8.00-18.00. No, póź -
niej to już na sza sła wet na „wie czo ryn ka”. Star sza pa cjent ka zo sta je przy ję ta bli sko go -
dzi ny 10.00. By ło pew nie spo ro pa cjen tów, a mo że „ro dzin ny” trosz kę póź niej do je -
chał. I tu na stę pu je zdzi wie nie tej star szej pa cjent ki: le karz wy słu chu je, o ja kie do le gli -
wo ści cho dzi, ale na wet nie pró bu je osłu chać jej. Wy da je, miast te go, skie ro wa nie
na ba da nia la bo ra to ryj ne, tak „z mar szu”. Czyż by po dej rze wał ko ro na wi ru sa? Je że li
tak, to chy ba nie to la bo ra to rium i nie ta ki ro dzaj po bra nia pró bek. A roz po zna nie la -
ko nicz ne: brak łak nie nia, osła bie nie.

No i tak mi nę ła go dzi na 10.00, a ba da nia star sza pa cjent ka mia ła prze pro wa -
dzić w la bo ra to rium w szpi ta lu. Ale to la bo ra to rium po bie ra prób ki do 10.00. Nie
ma moż li wo ści. Na stęp ne dni to dni wol ne, gdzie nie ma moż li wo ści prze pro wa -
dze nia tych ba dań. A pry wat ne prze pro wa dze nie tych że ba dań... Wie my, jak
„ogrom ne” są eme ry tu ry star szych lu dzi, gdzie wy da tek 60 czy 100 zł ozna cza re -
zy gna cję z rze czy nie zbęd nych do co dzien ne go ży cia. Tej star szej oso bie po zo sta ło
sko rzy stać z ap te ki i do ko na nie za ku pu ta nich pre pa ra tów, ma ją cych po móc
w prze zwy cię że niu cho ro by.

Mi nę ły dni wol ne... Star szej oso bie nie po pra wi ło się, wręcz od wrot nie. Osła bie -
nie po tę go wa ło się, jed nak uda ło się do je chać na zle co ne ba da nia. Nie ste ty wy ni ki
mia ły być do od bio ru na stęp ne go dnia przed po łu dniem. Nad szedł wie czór... Stan
star szej pa cjent ki po gar szał się, był na po gra ni czu utra ty przy tom no ści. Ko niecz ne
by ło sko rzy sta nie z nu me ru 112. I tu je dy na po zy tyw na rzecz: przy by ły Ze spół Ra -
tow nic twa Me dycz ne go za słu gu je na SA ME SU PER LA TY WY. Po dej ście i ak cję
moż na okre ślić tyl ko w je den, je dy ny spo sób – CZAP KI Z GŁÓW. No i coś, co by -
ło za sko cze niem: le karz ze spo łu, zbie ra jąc wy wiad, nie do wie rzał po stę po wa niu „ro -
dzin ne go” i stwier dził, że by „po zdro wić” le ka rza ro dzin ne go od nich. Pa cjent kę
prze wie zio no do szpi ta la, gdzie od ra zu pod ję to le cze nie. Że by jesz cze skom pli ko -
wać sy tu ację, la bo ra to rium po wy ko na niu ba dań po in for mo wa ło tę pla ców kę
NZOZ, że wy ni ki są dra ma tycz ne. Sła wet ny le karz77 otrzy mał tę in for ma cję
i w do bie te le fo nów, In ter ne tu czy na wet uda nia się 200 me trów do pa cjent ki, ocze -
ki wał, iż pa cjent ka ta na stęp ne go dnia zja wi się w przy chod ni i pew nie skie ro wa na
by ła by do szpi ta la. Ale do te go cza su już by nie ży ła. 

Je ste ście cie ka wi, co z tą star szą pa cjent ką? Wal czy o ży cie. Po zo sta je mieć na dzie -
ję, że bę dzie zdro wa. A mo ja na dzie ja, i Wa sza na pew no też, umie ra ostat nia.

Po ten cjal ny pa cjent NZOZ

PS. Mo ja na dzie ja umar ła. 25.02.2020 o go dzi nie 20.32. Nie tak mia ło być... Ale
nie ste ty jest. Wiel kie po dzię ko wa nia dla Le ka rzy i Pie lę gnia rek Od dzia łu We wnętrz -
ne go Szpi ta la Po wia to we go w Kro to szy nie, na któ rym no ta be ne w ostat nich dniach
„wie sza się psy” za nad in ter pre ta cję ko ro na wi ru sa. Ja Le ka rzom i Pie lę gniar kom je -
stem do zgon nie wdzięcz ny za ra to wa nie ży cia mo jej Ma my.
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W ki nie Miesz ko ak to rzy z koź miń -
skie go Te atru Se nio ra „Ra dość” wy -
sta wi li sztu kę Ale jan dro Ca so ny
„Drze wa umie ra ją sto jąc”. Re ży ser -
ką spek ta klu jest Jo lan ta Cy un czyk. 

Ak cja sztu ki roz gry wa się w Hisz pa -
nii. Bied na, sa mot na ko bie ta (w tej ro li

Re na ta Łą kow ska) chce ode brać so bie ży -
cie. Po wstrzy mu je ją przed tym bu kiet
czer wo nych róż, któ re ktoś wrzu ca jej
przez okno. Na stęp ne go dnia dziew czy na
znaj du je pod drzwia mi kart kę z krót ką
wia do mo ścią – „Nie na le ży tra cić wia ry
w ży cie. Cze ka my na pa nią” – i ad re sem.
Wła śnie pod tym ad re sem ko bie ta spo ty -

ka dziw nych lu dzi, po słu gu ją cych się
szpie gow ski mi pseu do ni ma mi. 

Oka zu je się, że to taj na or ga ni za cja,
któ ra zaj mu je się le cze niem dusz, nie sie -
niem na dziei tym, któ rym jej za bra kło,
przy no sze niem po cie sze nia tym, któ rzy
go po trze bu ją. Ko bie ta przy sta je do or ga -
ni za cji i szyb ko do sta je taj ne za da nie.
Wcie la się w ro lę żo ny mar no traw ne go
wnu ka (Zbi gniew Cy un czyk), któ ry wy -
je chał do Ka na dy i przez dwa dzie ścia lat
nie ode zwał się do dziad ków. 

Wraz z za ło ży cie lem taj nej or ga ni za -
cji (Zbi gniew Łą kow ski) od gry wa ją
przed sta rą, scho ro wa ną ko bie tą (Ka zi -
mie ra Mi chal ska) ro lę szczę śli we go, ko -
cha ją ce go się mał żeń stwa. Ro dzin na sie -
lan ka trwa przez kil ka ty go dni. Za koń cze -
nie oka zu je się jed nak bar dzo nie szczę śli -
we, gdyż w do mu bab ci zja wia się praw -
dzi wy wnuk. Cie ka wa hi sto ria ro dzin na,
opo wie dzia na w mi strzow skim sty lu
przez koź miń skich ak to rów, zo sta ła na -
gro dzo na grom ki mi bra wa mi przez licz -
nie zgro ma dzo ną pu blicz ność. 

OPRAC. (NO VUS)

KOŹMIN WLKP.

Drzewa umierają stojąc

„Mów mi o mi ło ści” – tak brzmiał ty -
tuł kon cer tu śpie wacz ki ope ro wej, so pra -
nist ki, Elż bie ty Mał go rza ty Mach oraz
skrzyp ka Mi cha ła Kra jew skie go. Ar ty -
stom akom pa nio wał Wik tor Szy maj da.

Pu blicz ność mia ła oka zję po słu chać
bra wu ro wych wy ko nań arii z naj zna ko -
mit szych dzieł ope ret ko wych. Wszy scy
po dzi wia li tak że kunszt mło de go,
uzdol nio ne go skrzyp ka. W trak cie uro -
czy sto ści de gu sto wa no cia sto z lo kal nej
pie kar ni. 

OPRAC. (NO VUS)

SULMIERZYCE

Mów mi o miłości!
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8 mar ca w sa li wi do wi sko wej Sul mie rzyc kie go Do mu Kul tu ry od był się kon -
cert z oka zji Dnia Ko biet. Im pre zę pro wa dzi li bur mistrz Da riusz Dę bic ki oraz
prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej Adam Orze szyń ski. 
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W związ ku z ak tu al ną sy tu acją epi -
de mio lo gicz ną oraz po trze bą ogra ni -
cza nia bez po śred nich kon tak tów,
w tro sce o bez pie czeń stwo miesz -
kań ców, Urząd Skar bo wy w Kro to -
szy nie za chę ca do ko rzy sta nia z roz -
wią zań nie wy ma ga ją cych oso bi stej
wi zy ty w US.

Po przez usłu gę Twój e -PIT oraz sys -
tem e -De kla ra cji – do stęp ne na por ta lu
po dat ko wym – moż na roz li czyć swój PIT
za rok ubie gły. Przy uży ciu pro fi lu za ufa -
ne go moż na za ła twić wszyst kie po zo sta łe
spra wy. Swój mi kro ra chu nek do wpła ty
po dat ku moż na spraw dzić na por ta lu po -
dat ko wym.

Nu mer te le fo nu do Urzę du Skar bo -
we go w Kro to szy nie – 62 725 19 00.
Znaj dzie cie go rów nież na stro nie in ter -

ne to wej US oraz Izby Ad mi ni stra cji Skar -
bo wej w Po zna niu. W ra zie ja kich kol wiek
wąt pli wo ści do ty czą cych wy peł nie nia ze -
zna nia rocz ne go za pra sza my do sko rzy -
sta nia z in fo li nii PIT, uru cho mio nej
w kro to szyń skim Urzę dzie Skar bo wym
pod nu me rem: 62 725 19 96
lub 62 725 19 73.

Do dys po zy cji jest rów nież ogól no pol -
ska In fo li nia Kra jo wej In for ma cji Skar bo -
wej (KIS), gdzie dla usłu gi Twój e -PIT zo sta -
ła wy dzie lo na spe cjal na li nia te le fo nicz na
oraz ad re sy e -ma il do kon tak -
tu: 22 330 03 30 (z te le fo nów ko mór ko -
wych), 801 055 055 (z te le fo nów sta cjo -
nar nych), +48 22 330 03 30 (z za gra ni cy);
po moc tech nicz na ws. usłu gi Twój e -
-PIT – in fo.epit@mf.gov.pl, po moc tech -
nicz na przy ob słu dze sys te mu e -De kla ra -
cje – in fo.e -de kla ra cje@mf.gov.pl. (US)

URZĄD SKARBOWY

Załatwiaj sprawy podatkowe,
nie wychodząc z domu!
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PANDEMIA

150 osób zarażonych koronawirusem w kraju! 
Jeden przypadek potwierdzony w powiecie krotoszyńskim!

Na po cząt ku ubie głe go ty go -
dnia po dej rze nie za ka że nia ko ro -
na wi ru sem po ja wi ło się w fir mie
MAH LE w Kro to szy nie, w któ rej
pra cu je oko ło 3 tys. osób. We dług
wy da ne go oświad cze nia je den
z pra cow ni ków miał kon takt
z oso bą za ra żo ną i za sto so wa no
wo bec nie go kwa ran tan nę. Wpro -
wa dzo ne zo sta ły rów nież spe cjal -
ne pro ce du ry bez pie czeń stwa.

– Już od mo men tu pierw -
szych do nie sień o za cho ro wa -
niach na ko ro na wi ru sa na świe -
cie pod ję li śmy sze reg dzia łań
ma ją cych na ce lu przy go to wa nie
fir my do funk cjo no wa nia w no -
wej sy tu acji. W pierw szej ko lej -
no ści by ły to dzia ła nia pre wen -
cyj ne, pro wa dzo ne w opar ciu
o wy tycz ne Pań stwo wej In spek -
cji Sa ni tar nej oraz kon cer no we -
go Szta bu Kry zy so we go MAH -
LE, dot. za sad hi gie ny i po stę po -
wa nia w ce lu za po bie ga nia roz -
prze strze nia nia się wi ru sa. Zo -
sta ły wpro wa dzo ne do dat ko we
ob ostrze nia zwią za ne z za gra -
nicz ny mi i kra jo wy mi po dró ża -
mi służ bo wy mi na szych pra cow -
ni ków. Zre du ko wa li śmy wi zy ty
do ab so lut ne go mi ni mum, zre -
zy gno wa li śmy z wy cie czek
uczniów w na szej fir mie oraz
ogra ni czy li śmy po ru sza nie się
firm ze wnętrz nych na te re nie
MAH LE. Po nad to wpro wa dzi li -
śmy do dat ko wą we ry fi ka cję pra -
cow ni ków firm ze wnętrz nych.
Zgod nie z nią na te ren na sze go
za kła du nie są wpusz cza ne oso -
by, któ re prze by wa ły na te re nie
za gro żo nym, mia ły kon takt
z oso bą za ra żo ną lub za ob ser wo -
wa ły u sie bie ob ja wy zwią za ne
z ko ro na wi ru sem. Wszyst kie te

za le ce nia po zwo li ły nam pod jąć
wła ści wie dzia ła nia, gdy u jed ne -
go z pra cow ni ków fir my ze -
wnętrz nej do szło do kon tak tu
z oso bą za ra żo ną. Pod kre ślić na -
le ży czuj ność i za an ga żo wa nie
na szych pra cow ni ków w ce lu
we ry fi ka cji sy tu acji i wła ści wej
re ak cji na po ten cjal ne za gro że -
nie. Zgod nie z wy tycz ny mi Pań -
stwo wej In spek cji Sa ni tar nej po -
in for mo wa li śmy o sy tu acji Sta -
cję Sa ni tar no -Epi de mio lo gicz ną
w Kro to szy nie i od tej chwi li in -
sty tu cja ta ko or dy nu je wszel kie
dzia ła nia, tzn. usta le nie 14-
dnio wej kwa ran tan ny dla pra -
cow ni ka, po in for mo wa nie po li -
cji o zda rze niu, kon takt ze szpi -
tal nym od dzia łem za kaź nym.
Rów nież na jej po le ce nie spo rzą -
dzi li śmy li stę na szych pra cow ni -
ków, któ rzy w ostat nim cza sie
mie li kon takt z oso bą pod da ną
kwa ran tan nie. Na dzień dzi siej -
szy ze wzglę du na bar dzo do bre
sa mo po czu cie ww. oso by sa ne -
pid nie zle cił prze pro wa dze nia
ba dań na obec ność wi ru sa, jak
rów nież nie wpro wa dził kwa -
ran tan ny dla osób, któ re mia ły
z nią kon takt. Na si pra cow ni cy
zo sta li po in for mo wa ni o ko -
niecz no ści mie rze nia tem pe ra -
tu ry dwa ra zy dzien nie przez
okres 14 dni, jak rów nież kon -
tro lo wa nia swo je go sta nu zdro -
wia w za kre sie wy stę po wa nia
ob ja wów gry po po dob nych (złe
sa mo po czu cie, bó le mię śnio we,
ka szel, trud no ści w od dy cha -
niu). Je że li po 14 dniach sa mo -
ob ser wa cji nie wy stą pią wy żej
wy mie nio ne ob ja wy, oso by te
bę dą mo gły za koń czyć kon tro lę.
Je że li w cią gu 14 dni za ob ser wu -

ją ob ja wy, to wie dzą o ko niecz -
no ści bez zwłocz ne go, te le fo -
nicz ne go po in for mo wa nia sta cji
sa ni tar no -epi de mio lo gicz nej lub
zgło sze nia się bez po śred nio
do od dzia łu za kaź ne go, gdzie
okre ślo ny zo sta nie dal szy tryb
po stę po wa nia me dycz ne go.
W chwi li obec nej je ste śmy w sta -
łym kon tak cie z sa ne pi dem
i szpi ta lem, jak rów nież mo ni to -
ru je my na bie żą co sy tu ację w po -
ro zu mie niu z pra cow ni ka mi
Urzę du Miej skie go w Kro to szy -
nie, od po wie dzial ny mi za spra -
wy zwią za ne z obro ną cy wil -
ną – czy ta my w ofi cjal nym
oświad cze niu przed się bior stwa
MAH LE w Kro to szy nie
z dnia 11 mar ca. 

Te go sa me go dnia na kon fe -
ren cji pra so wej pre mier Ma te usz
Mo ra wiec ki ogło sił, że w związ -
ku z sze rzą cy mi się przy pad ka -
mi ko ro na wi ru sa na te re nie ca łe -
go kra ju pod ję to de cy zję o za -
mknię ciu, do ce lo wo na 2 ty go -
dnie, wszyst kich szkół, uczel ni
i in sty tu cji kul tu ral nych, po -
cząw szy od 16 mar ca. Dla te go
w try bie pil nym w Urzę dzie
Miej skim w Kro to szy nie wi ce -
bur mistrz Ry szard Czusz ke zor -
ga ni zo wał spo tka nie z dy rek to ra -
mi szkół, sto wa rzy szeń, spół ek
i in sty tu cji kul tu ry pod le głych
gmi nie. – Roz ma wia li śmy o po -
trze bie wpro wa dze nia na uki
na od le głość, że by nie by ło to
trak to wa ne ja ko fe rie dla
uczniów. W naj bliż szych
dniach, je śli nie bę dzie moż li wo -
ści opie ki nad dziec kiem, na le ży
udo stęp nić pla ców ki oświa to we.
Ape lu je my jed nak do ro dzi ców,
że je śli nie ma ta kiej po trze by, to

dzie ci w czwar tek i pią tek niech
zo sta ną w do mach. Ale je że li
przyj dą do pla có wek oświa to -
wych, bę dą mia ły za pew nio ną
opie kę – po in for mo wał w śro dę
wi ce bur mistrz Kro to szy na. 

Za mknię to rów nież wszel -
kie in sty tu cje kul tu ral ne na te re -
nie po wia tu, za wie szo no dzia łal -
ność sto wa rzy szeń czy grup se -
nior skich. Ze wzglę dów bez pie -
czeń stwa ogra ni czo no przyj mo -
wa nie pe ten tów we wszel kich
urzę dach, ape lu jąc o za ła twia nie
spraw dro gą elek tro nicz ną.
W Kro to szy nie by ły za wi ro wa -
nia w kwe stii funk cjo no wa nia
tar go wi ska miej skie go. Naj pierw
Przed się bior stwo Go spo dar ki
Ko mu nal nej i Miesz ka nio wej za -
ko mu ni ko wa ło, że 13 mar ca targ

bę dzie za mknię ty. Na stęp ne go
dnia jed nak spół ka i bur mistrz,
na proś bę miesz kań ców i sprze -
da ją cych, zde cy do wa li o je go
otwar ciu, ape lu jąc jed no cze śnie
o ogra ni cze nie wejść na tar go wi -
sko do nie zbęd ne go mi ni mum.
Ta ka de cy zja wy wo ła ła sze reg
nie przy chyl nych ko men ta rzy.
Spra wa zo sta ła osta tecz nie za -
mknię ta, gdy na te re nie ca łe go
kra ju wpro wa dzo no stan za gro -
że nia epi de micz ne go. W efek cie
ko niecz nie by ło za wie sze nie
funk cjo no wa nia kro to szyń skie -
go tar go wi ska.

11 mar ca sta ro sta Sta ni sław
Szczot ka wy sto so wał apel
do miesz kań ców na sze go po wia -
tu, w któ rym pro sił o do sto so wa -
nie się do za le ceń do ty czą cych

za sad hi gie ny i bez pie czeń -
stwa. – Zwra cam się z go rą cą
proś bą do wszyst kich – zwłasz -
cza ro dzi ców, opie ku nów i sa -
mych uczniów, aby ma jąc świa -
do mość po wa gi sy tu acji, do sto -
so wa li się do za le ceń do ty czą -
cych za cho wa nia ostroż no ści
wo bec za gro że nia ko ro na wi ru -
sem SARS -CoV -2. Pro szę, aby
ucznio wie po zo sta wa li w do -
mach i w naj bliż szym oto cze niu,
aby nie prze by wa li w miej scach
pu blicz nych – skle pach, punk -
tach ga stro no micz nych, środ -
kach trans por tu zbio ro we go itd.
Pro szę tak że, aby śmy wszy scy
w mia rę moż li wo ści ogra ni czy li
wi zy ty w miej scach pu blicz -
nych – urzę dach, przy chod -
niach, pla ców kach han dlo wych,

Na te re nie ca łe go kra ju 13 mar ca wpro wa dzo no STAN ZA GRO ŻE NIA EPI DE -
MICZ NE GO. Na ten mo ment (stan na po nie dzia łek, 16 mar ca, go dzi -
na 11.00) stwier dzo no 150 przy pad ków za ka że nia ko ro na wi ru sem. Trzy oso -
by zmar ły, w tym jed na z wo je wódz twa wiel ko pol skie go. We dług in for ma cji
Mi ni ster stwa Zdro wia kil ka dzie siąt ty się cy osób zo sta ło ob ję tych kwa ran tan -
ną. De cy zją pol skie go rzą du za mknię to gra ni ce dla cu dzo ziem ców. Z ko lei
oby wa te le pol scy, wra ca ją cy z za gra ni cy, ma ją obo wią zek pod dać się 14-
dnio wej kwa ran tan nie. Do dat ko wo wpro wa dzo no za kaz or ga ni zo wa nia zgro -
ma dzeń pu blicz nych po wy żej 50 osób, za mknię te zo sta ły ki na, te atry, mu -
zea, lo ka le ga stro no micz ne, przed szko la, żłob ki, szko ły i uczel nie, ogra ni czo -
no dzia łal ność ga le rii han dlo wych, od wo ła no wszel kie im pre zy spor to we.
W po wie cie kro to szyń skim 14 osób pod da no kwa ran tan nie. Stwier dzo no już
pierw szy przy pa dek za ra że nia ko ro na wi ru sem.
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ban kach. Na le ży mieć świa do -
mość te go, iż na sza nie roz trop -
ność mo że sta no wić re al ne za -
gro że nie dla człon ków na szych
ro dzin – osób star szych, cho -
rych, mniej od por nych. Ape lu ję
o za cho wa nie za sad hi gie ny
i bez pie czeń stwa. Je że li za uwa -
ży li ście Pań stwo u sie bie lub
osób bli skich nie po ko ją ce ob ja -
wy oraz na le ży cie do gru py ry zy -
ka (po byt za gra ni cą, kon takt
z oso ba mi z in nych kra jów itd.),
pro szę o kon takt z Po wia to wą
Sta cją Sa ni tar no -Epi de mio lo -
gicz ną w Kro to szy nie. Przy po -
mi na my o za ka zie od wie dzin
w Szpi ta lu Po wia to wym w Kro -
to szy nie. Za ka zy od wie dzin
wpro wa dzo no rów nież w Do -
mach Po mo cy Spo łecz nej
w Basz ko wie oraz Zdu nach. Za -
wie szo no tak że pra cę Po wia to -
we go Ze spo łu ds. Orze ka nia
o Nie peł no spraw no ści oraz
przy ję cia w Po rad ni Psy cho lo -
gicz no -Pe da go gicz nej w Kro to -
szy nie – za ko mu ni ko wał Sta ni -
sław Szczot ka. 

Ko lej ny dzień przy niósł in -
for ma cję, że 49-let nia kro to szy -
nian ka wró ci ła w nie dzie lę
z Ham bur ga, a po kil ku dniach
po czu ła się źle i skon tak to wa ła
się te le fo nicz nie ze szpi ta lem,
któ ry skie ro wał ją do Po wia to wej
Sta cji Sa ni tar no -Epi de mio lo gicz -
nej w Kro to szy nie. Ko bie ta do sta -
ła skie ro wa nie na od dział za kaź ny
w Ka li szu, do któ re go prze trans -
por to wał ją syn. – Po kon sul ta cji
na te mat sta nu zdro wia z le ka -
rzem za kaź ni kiem oka za ło się,
że ko bie ta od czu wa ła dusz no ści
w go dzi nach ran nych. Zo sta ła
dzi siaj o go dzi nie 12.15 przy ję ta
na od dział za kaź ny w Ka li szu.
Po bra no od niej prób ki – wy maz
z gar dła, krew do ba da nia – i wy -
sła no je do La bo ra to rium Wi ru -
so lo gicz ne go Wo je wódz kiej Sta -
cji Sa ni tar no -Epi de mio lo gicz nej
w Po zna niu. Cze ka my na wy ni -
ki na obec ność ko ro na wi ru sa.
Okres ocze ki wa nia jest zróż ni co -
wan – po in for mo wa ła wte dy
Na ta lia Snad na, rzecz nik pra so -
wa Po wia to wej Sta cji Sa ni tar no -

-Epi de mio lo gicz nej w Kro to szy -
nie. Sy na tej ko bie ty pod da no
kwa ran tan nie. Na szczę ście, jak
się póź niej oka za ło, wy nik te stu
na obec ność ko ro na wi ru sa był
ne ga tyw ny.

13 mar ca licz ba osób z po -
wia tu kro to szyń skie go, któ re
pod da no kwa ran tan nie, wzro sła
z 1 do 11. Dzie się ciu żoł nie rzy
Wojsk Obro ny Te ry to rial nej
uczest ni czy ło bo wiem w du żym
zgru po wa niu woj sko wym w Śre -
mie, gdzie by ła oso ba za ka żo na.
W związ ku z tym ob ję ci zo sta li
kwa ran tan ną. Wy ni ki te stów
na obec ność ko ro na wi ru sa nie są
jesz cze zna ne.

W so bo tę do star sze go męż -
czy zny z Kro to szy na zo sta ła we -
zwa na ka ret ka. – Ze spół Ra tow -
nic twa Me dycz ne go w Kro to szy -
nie, na pod sta wie zgło sze nia
z Dys po zy tor ni Me dycz nej
w Ko ni nie, udał się do pa cjen ta
z dusz no ścia mi. Na miej scu le -
karz – kie row nik ZRM -
-u – prze pro wa dził wy wiad, ba -
da nie przed mio to we i pod mio -

to we. Ro dzi na ne go wa ła, że cho -
ry w ja ki kol wiek spo sób miał
kon takt z oso bą z za gra ni -
cy – po in for mo wał Ja kub Nel le,
rzecz nik pra so wy Ze spo łów Ra -
tow nic twa Me dycz ne go przy SP
ZOZ w Kro to szy nie.

Po za sto so wa niu me dycz -
nych czyn no ści ra tun ko wych
ZRM prze trans por to wał am -
bu lan sem pa cjen ta do Szpi tal -
ne go Od dzia łu Ra tun ko we go
w Kro to szy nie. – Gdy pa cjent
był prze ka zy wa ny na SOR,
oso ba, któ ra do tej po ry za prze -
cza ła, iż mógł mieć kon takt
z kimś, kto był za gra ni cą,
oznaj mi ła, że do te go kon tak tu
jed nak do szło – do dał J. Nel le.
Pa cjent zo stał od izo lo wa ny
i tra fił na od dział za kaź ny
w Ka li szu. Ca ły SOR od ka żo no
i zde zyn fe ko wa no. Od dział był
nie czyn ny do go dzi ny 21.00
w so bo tę.

16 mar ca po twier dzi ło się,
że ów męż czy zna jest za ka żo ny
ko ro na wi ru sem. Jak po in for mo -
wa ła Po wia to wa Sta cja Sa ni tar -
no -Epi de mio lo gicz na w Kro to -
szy nie, do za ka że nia do szło po -
przez kon takt z sy nem, któ ry
wró cił nie daw no z Bel gii, a obec -
nie znaj du je się w szpi ta lu w Po -
zna niu. – 85-let nie go męż czy -
znę za ra ził syn, któ ry wró cił
z Bel gii. On sam zaś tra fił
do szpi ta la w Po zna niu. Usta lo -
no już, że z ty mi dwo ma oso ba -
mi kon tak to wa ły się do tej po ry
dwie ro dzi ny. Czte ry oso by zo -
sta ną pod da ne kwa ran tan nie.
Trwa usta la nie, ile po zo sta łych
osób z dru giej ro dzi ny mia ło
kon takt z męż czy zną pra cu ją -

cym w Bel gii – po wie dzia ła Na -
ta lia Snad na, rzecz nik pra so wa
Po wia to wej Sta cji Sa ni tar no -
-Epi de mio lo gicz nej w Kro to szy -
nie. 

Z po wo du ro sną cej licz by
przy pad ków za ka że nia ko ro na -
wi ru sem Sa mo dziel ny Pu blicz -
ny Za kład Opie ki Zdro wot nej
w Kro to szy nie wpro wa dził nie -
zbęd ne pro ce du ry bez pie czeń -
stwa. Wpro wa dzo no za kaz prze -
by wa nia oso by to wa rzy szą cej
przy cho rym przyj mo wa nym
na od dział szpi tal ny lub do po -
rad ni spe cja li stycz nej. Wy ją tek
sta no wią opie ku no wie dzie ci
i mło dzie ży do 18. ro ku ży cia,
cho rych, któ rzy wy ma ga ją bez -
względ nej po mo cy przy po ru -
sza niu się lub po ro zu mie wa niu
się i cho rych ubez wła sno wol nio -
nych. Ogra ni czo no tak że ilość
wi zyt w ga bi ne tach spe cja li -
stycz nych. Wpro wa dzo ne przez
szpi tal roz wią za nie po le gać bę -
dzie na wy ko na niu przez per so -
nel me dycz ny po rad ni te le fo nu
do pa cjen ta przed za pla no wa ną
wi zy tą, prze pro wa dze niu wy -
wia du z cho rym i usta le niu dal -
sze go pla nu po stę po wa nia, do ty -
czą ce go te go, czy w kon kret nym
przy pad ku ko niecz na bę dzie
obec ność pa cjen ta w po rad ni,
czy też po szcze gól ne pro ce du ry
(np. wy pi sa nie e -re cep ty, e -zwol -
nie nia, po ra dy le kar skiej) bę dzie
moż na wy ko nać bez ko niecz no -
ści oso bi ste go przy by cia. W uza -
sad nio nych przy pad kach w dniu
wi zy ty z cho rym kon tak to wać
bę dzie się te le fo nicz nie le karz
po rad ni.

Te le po ra dy me dycz ne ma ją

szcze gól ne zna cze nie w przy -
pad ku cho rych, któ rzy kon ty nu -
ują swo je le cze nie u kon kret ne go
spe cja li sty. Ce lem wpro wa dza -
ne go roz wią za nia jest do pro wa -
dze nie do sy tu acji, w któ rej
na wi zy tę do po rad ni przy by wać
bę dą je dy nie ci pa cjen ci, któ rych
obec ność bę dzie bez względ nie
ko niecz na do prze pro wa dze nia
ba da nia i po ra dy w da nym mo -
men cie. Te le fo nicz ny kon takt
pa cjen ta z le ka rzem ogra ni czy
moż li wość po ten cjal ne go roz -
prze strze nia nia się ko ro na wi ru -
sa. Sko rzy sta nie z te le po ra dy
zwięk szy bez pie czeń stwo pa -
cjen tów oraz per so ne lu me dycz -
ne go. W przy pad ku osób, któ re
chcia ły by się za re je stro wać do le -
ka rza spe cja li sty, SP ZOZ w Kro -
to szy nie rów nież za le ca kon takt
te le fo nicz ny, a nie oso bi ste przy -
by cie do re je stra cji. 

Szpi tal wstrzy mał rów nież
przyj mo wa nie pa cjen tów do od -
wo ła nia na na stę pu ją cych od -
dzia łach: Od dział We wnętrz ny
z Pod od dzia łem Kar dio lo gicz -
nym Od dzia łu We wnętrz ne go
(ul. Mic kie wi cza 21), Od dział
Chi rur gicz ny z Pod od dzia łem
Ura zów Na rzą dów Ru chu i Or -
to pe dii Od dzia łu Chi rur gicz ne -
go (ul. Mic kie wi cza 21), Od dział
Po łoż ni czo -Gi ne ko lo gicz ny (ul.
Bo lew skie go 4-8). Na te od dzia ły
przyj mo wa ni bę dą je dy nie pa -
cjen ci w sta nach pil nych, bez po -
śred nio za gra ża ją cych ich zdro -
wiu i ży ciu.

(AN DRZEJ KA MIŃ SKI / 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI)

In for ma cje po da ne przez Mi ni ster stwo Zdro wia
Czym jest ko ro na wi rus?
No wy ko ro na wi rus SARS -Cov -2 wy wo łu je cho ro bę o na zwie CO VID -19. Cho ro ba ob ja wia się naj czę ściej
go rącz ką, kasz lem, dusz no ścia mi, bó la mi mię śni, zmę cze niem.
Jak czę sto wy stę pu ją ob ja wy?
Cięż ki prze bieg cho ro by ob ser wu je się u ok. 15-20% osób. Do zgo nów do cho dzi u 2-3% osób cho rych.
Praw do po dob nie da ne te są za wy żo ne, gdyż u wie lu osób z lek kim prze bie giem za ka że nia nie do ko na no
po twier dze nia la bo ra to ryj ne go.
Kto jest naj bar dziej na ra żo ny?
Naj bar dziej na ra żo ne na roz wi nię cie cięż kiej po sta ci cho ro by i zgon są oso by star sze, z ob ni żo ną od por -
no ścią, któ rym to wa rzy szą in ne cho ro by, w szcze gól no ści prze wle kłe.
Jak się za bez pie czyć przed ko ro na wi ru sem?
Wi rus prze no si się dro gą kro pel ko wą. Ak tu al nie nie ma szcze pion ki prze ciw no we mu ko ro na wi ru so wi. Pa -
mię taj o czę stym my ciu rąk wo dą z my dłem i uni kaj do ty ka nia oczu, no sa i ust. Kie dy kasz lesz lub ki -
chasz, za wsze za kry waj usta i nos zgię tym łok ciem lub chu s tecz ką. Za cho waj bez piecz ną od le głość (1-1,5
m) od oso by, któ ra kasz le, ki cha lub ma go rącz kę. Me to dy te sto su je się rów nież w przy pad ku za po bie ga -
nia in nym cho ro bom prze no szo nym dro gą kro pel ko wą, np. gry pie se zo no wej (w przy pad ku któ rej szczyt
za cho ro wań przy pa da w okre sie od stycz nia do mar ca każ de go ro ku).
Po dej rze wasz u sie bie ko ro na wi ru sa?
Sprawdź, czy speł niasz wa run ki, któ re świad czą o ry zy ku za ka że nia, jak ka szel, dusz no ści, pod wyż szo na
tem pe ra tu ra, kon takt z oso bą, któ ra ostat nio prze by wa ła na ob sza rach ob ję tych wi ru sem. Póź niej nie -
zwłocz nie po wia dom te le fo nicz nie sta cję sa ni tar no -epi de mio lo gicz ną lub zgłoś się do od dzia łu za kaź ne go
bądź od dzia łu ob ser wa cyj no -za kaź ne go, gdzie okre ślo ny zo sta nie dal szy tryb po stę po wa nia me dycz ne go. 
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9 mar ca na pla cu przy Gmin nym Ze -
spo le In sty tu cji Kul tu ry w Koź mi nie
Wlkp. od by ło się uro czy ste prze ka za -
nie miej sco wej jed no st ce Ochot ni -
czej Stra ży Po żar nej sa mo cho du ra -
tow ni czo -ga śni cze go GBA -Rt 3,5/16
mar ki Ka maz. 

W uro czy sto ści wzię li udział bur -
mistrz Ma ciej Brat bor ski, po sło wie Jan
Dzie dzi czak i To masz Ław ni czak, przed -
sta wi ciel wo je wo dy wiel ko pol skie -
go – Da wid Ko rze niow ski, za stęp ca ko -
men dan ta po wia to we go PSP w Kro to -
szy nie – mł. bryg. To masz Po lak – wraz

z na czel ni kiem Wy dzia łu Kwa ter mi -
strzow skie go i ds. Or ga ni za cyj no -Ka dro -
wych, bryg. Mar kiem Ka la kiem, wi ce -
pre zes Za rzą du Od dzia łu Wo je wódz kie -
go ZOSP RP w Po zna niu – dh Grze gorz
Mar sza łek, pre zes Za rzą du Od dzia łu Po -
wia to we go ZOSP RP w Kro to szy -
nie – dh Ja cek Wy bie ra ła, pro boszcz Pa -
ra fii pw. Św. Waw rzyń ca ks. kan. Zyg -
munt Le wan dow ski, asy stent ka eu ro po -
seł An dże li ki Moż dża now skiej – An na
Lis, jak rów nież przed sta wi cie le władz
sa mo rzą do wych oraz człon ko wie i sym -
pa ty cy OSP.

Za kup no we go sa mo cho du ra tow ni -
czo -ga śni cze go za 760 ty się cy zło tych
moż li wy był dzię ki środ kom po zy ska nym
w ra mach do fi nan so wa nia z Wo je wódz -
kie go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska
i Go spo dar ki Wod nej w Po zna niu (380
tys. zł), z Urzę du Mia sta i Gmi ny Koź min
Wiel ko pol ski (200 tys. zł) oraz do ta cji
w ra mach Kra jo we go Sys te mu Ra tow ni -
czo -Ga śni cze go (180 tys. zł). 

OPRAC. (NO VUS)

15Rozmaitości

28 lu te go w Cen trum Bi lar do wym
Bi la w Kro to szy nie od był się VI tur -
niej ran kin go wy Kro to szyń skiej Li gi
Dar ta. Trium fo wał Se ba stian Szo -
stak, tym sa mym prze ry wa jąc pa -
smo zwy cięstw Nor ber ta Pe cy ny.

W szran ki sta nę ło 43 za wod ni ków,
w tym sześć ko biet. Wśród pań zwy cię ży ła
li der ka kla sy fi ka cji ge ne ral nej – An na Ko -
wal czyk, któ ra w fi na le po ko na ła Ani tę
Kry sic ką, trium fa tor kę dwóch po przed -
nich tur nie jów. Trze cią lo ka tę za ję ła Ur -

szu la Ob ja tek. W ry wa li za cji męż czyzn
Se ba stian Szo stak za koń czył do brą pas sę
li de ra – Nor ber ta Pe cy ny, któ ry – po dob -
nie jak A. Kry sic ka – wy grał dwa po przed -
nie tur nie je. Tym ra zem Szo stak był naj -
lep szy, wy prze dza jąc Mar ci na Ga jew skie -
go, Ja vie ra Nie ste i Bar to sza Der wi cha. 

Dzień wcze śniej dar te rzy wal czy li
w XIII Tur nie ju Czwart ko wym. W fi na le
Ad rian Ja siń ski ograł 3: 0 Mar ci na Kmie -
cia ka. Na trze cim miej scu upla so wał się
Mar cin Wojt ko wiak. Na po zy cję li de ra
w kla sy fi ka cji ge ne ral nej po now nie awan -

so wał M. Kmie ciak. Za nim pla su ją się ex
aeu qo A. Ja siń ski i S. Szo stak, a da lej Ka rol

Mar cin kow ski i Mar cin Wojt ko wiak. 
(LE NA)

KOŹMIN WLKP.

Nowy wóz strażacki dla OSP
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Szostak zwycięzcą szóstego turnieju
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Ko lej ne star ty ma ją za so bą re pre -
zen tan ci UKS Im puls Zdu ny. Z XXIX
Ogól no pol skie go Me mo ria łu Bo że ny
Ku rek ze sre brem wró ci ła Ka ta rzy na
Swo ra.

Tur niej ro ze gra no 29 lu te go we
Wtór ku. Do ry wa li za cji przy stą pi ło
aż 139 za wod ni ków i za wod ni czek.
W gru pie ko biet Ka ta rzy na Swo ra za ję ła
dru gie miej sce. Jej klu bo wy ko le ga, Wik -

tor Ma lec, star tu ją cy w sil nie ob sa dzo nej
ka te go rii se nio rów, upla so wał się na 17.
lo ka cie.

Ty dzień póź niej w tej sa mej miej sco -
wo ści od by ło się III Grand Prix w ka te go -
riach ża ków i ka de tów. Spo śród zdu now -
skich te ni si stów naj le piej po wio dło się Łu -
ka szo wi Sta cho wi, któ ry był pią ty w gru -
pie ża ków. Z ko lei Ka sia Rosz czak za ję ła
siód mą po zy cję w zma ga niach ka de tek.

(AN KA)

TENIS STOŁOWY

Srebro Kasi Swory

W No wi nach (woj. świę to krzy skie)
od był się Pu char Pol ski Ka de tów
w Za pa sach w Sty lu Wol nym. Na za -
wo dach nie za bra kło za wod ni ków
z na sze go po wia tu. Brą zo wy me dal
zdo był Bar tosz Kaź mier czak.

Tur niej był jed nym z dwóch eta pów
eli mi na cji do Ogól no pol skiej Olim pia dy
Mło dzie ży. Wzię ło w nim udział 229 za -
wod ni ków z 69 klu bów, w tym tak że re -
pre zen tan ci LKS Ce ra mik Kro to szyn
oraz UKS Olim pij czyk Sul mie rzy ce.

Prze my sław Wi zner z sul mie rzyc kie -
go klu bu upla so wał się na dzie sią tym
miej scu w ka te go rii do 60 kg. Z ko lei Bar -
tosz Kaź mier czak z Ce ra mi ka wy wal czył
brąz w kat. do 71 kg. Na pią tych lo ka tach
upla so wa li się Hu bert Krzy żań ski (45 kg)
i Kac per No wa kow ski (48 kg). Prócz nich
kro to szyń ski klub re pre zen to wa li Ja kub
Go rze lan ny (110 kg), Ma ciej Ko smal ski
(65 kg), Mi ko łaj Adam czew ski (65 kg),
Mi ko łaj Ste fań ski (71 kg), Ma ciej Fi lip -
czak (80 kg) i Da mian Ro sie wicz (80 kg). 

(LE NA) 

W związ ku z za gro że niem epi de mio -
lo gicz nym w ca łym kra ju za wie szo -
na zo sta ła dzia łal ność pla có wek
oświa to wych czy in sty tu cji kul tu ry.
Od wo ła no wszyst kie im pre zy ma so -
we. Rów nież świat spor tu sta nął
w miej scu. 

15 mar ca Astra Kro to szyn, Piast Ko -
by lin i Bia ły Orzeł Koź min Wlkp. mia ły
roz po cząć run dę wio sen ną pił kar skie go
se zo nu. Jed nak 10 mar ca Wiel ko pol ski
Zwią zek Pił ki Noż nej ogło sił, iż roz gryw -
ki zo sta ły za wie szo ne do 23 mar ca. Po tem

ten okres wy dłu żo no – me cze odbędą się
nie wcze śniej niż 29 mar ca. Wszyst ko za -
le ży od te go, jak roz wi nie się sy tu acja
zwią za na z ko ro na wi ru sem. No we ter mi -
ny spo tkań zo sta ną po da ne przez WZPN,
kie dy za gro że nie epi de mio lo gicz ne się
zmniej szy. Klu by wstrzy mu ją się rów nież
z tre nin ga mi w naj bliż szym cza sie.

Za wie szo ne do 25 mar ca zo sta ły tak -
że roz gryw ki kro to szyń skiej Play are ny.
Gmin ny Ośro dek Spor tu w Koź mi nie
Wlkp. od wo łał wszyst kie tur nie je, któ re
mia ły się od być w tym mie sią cu. Kom -
pleks bo isk spor to wych przy ul. Flo riań -

skiej bę dzie za mknię ty do od wo ła nia.
Rów nież Cen trum Spor tu i Re kre acji
WOD NIK w Kro to szy nie po in for mo wa -
ło, że pły wal nia i in ne obiek ty nie bę dą
czyn ne od 13 mar ca.

Da riusz Ro zum, pre zes Pol skie go
Związ ku Su mo, po spo tka niu z mi ni ster
spor tu Da nu tą Dmow ską -An drze juk,
pod jął de cy zję o od wo ła niu wszyst kich
im prez kra jo wych do koń ca kwiet nia. Pol -
ska re pre zen ta cja, któ rą two rzą rów nież
za wod ni cy z na sze go po wia tu, nie bę dzie
bra ła udzia łu w Mi strzo stwach Eu ro py
Se nio rów, Se nio rek oraz Mło dzie żow ców

U'21, U'23 w Ba ku.  Za ję cia w naj bliż -
szych dniach od wo ła ły wszyst kie klu by
spor to we w po wie cie. 

(LE NA)

POWIAT

Mecze, zawody, treningi – ZAWIESZONE!

14 me da li przy wieź li re pre zen tan ci
KS Kro tosz z Otwar tych Mi strzostw
Mo gil na w Pły wa niu. W zma ga niach
wzię ło udział po nad 200 za wod ni -
ków z 19 klu bów. 

Kro to szyń scy pły wa cy zdo by li dwa zło -
te me da le oraz po sześć srebr nych i brą zo -
wych. Trzy ra zy na po dium sta nę ła Ju lia Bie -
law na, któ ra by ła naj lep sza na 100 me trów
sty lem kla sycz nym (1: 24,36) oraz dru ga
na 50 m sty lem kla sycz nym (36,16)
i na 50 m sty lem do wol nym (32,07). Trzy
krąż ki – pojed nym zkaż de go krusz cu – wy -
wal czył też Ni co las Ję drze jak – zło to
na 100 m sty lem grzbie to wym (1: 20,47),
sre bro na 50 m sty lem grzbie to wym (36,67)
i brąz na 50 m sty lem do wol nym (32,77).

Oli wier Mu szyń ski był dru gi
na 100 m sty lem kla sycz nym (1: 51,98)
i trze ci na 50 m sty lem kla sycz nym
(51,06), Mał go rza ta Hen dry siak za ję ła
dru gie miej sce na 200 m sty lem zmien -

nym (3: 10,75) i trze cie na 100 m sty lem
kla sycz nym (1: 35,27), a Pa tryk Krze ko -
tow ski zdo był sre bro na 50 m sty lem kla -
sycz nym (54,20) i brąz na 50 m sty lem
grzbie to wym (45,41). Po jed nym krąż ku

wy wal czy li Mar ty na Jan kow ska, któ ra by -
ła trze cia na 50 m sty lem kla sycz nym
(51,25), oraz Mar cel Mu szyń ski – trze ci
na 50 m sty lem grzbie to wym (51,41).

(AN KA)

PŁYWANIE

Zawodnicy KS Krotosz startowali w Mogilnie

Na si za wod ni cy nie daw no uda li się
do Su wałk na Pu char Pol ski w Su mo
Mło dzi ków i Ka de tów. Re pre zen tan -
ci klu bów z na sze go po wia tu przy -
wieź li z tych za wo dów 14 me da li.

Zawody zor ga ni zo wa ne przez
LMUKS Olim pik Su wał ki by ły ko lej nym
eta pem kwa li fi ka cji do wrze śnio wych mi -
strzostw Eu ro py, któ re od bę dą się w Bu -
ka resz cie. Tur niej w Su wał kach przy cią -

gnął po nad stu za wod ni ków i za wod ni -
czek, a w tym gro nie nie za bra kło oczy wi -
ście przed sta wi cie li TA Ro zum Kro to -
szyn i UKS Sam son Ko by lin.

Su mo cy z Ko by li na wy wal czy li osiem
me da li. Wśród ka de tek na naj wyż szym
stop niu po dium sta nę ły Oli wia Kuś (60 kg)
i Aga ta Jar ka (70 kg), sre bro zdo by ły Rok sa -
na Ko niecz na (60 kg), Alek san dra Ha rem -
za (65 kg) i Aga ta Jar ka (+70 kg), a A. Ha -
rem za do ło ży ła jesz cze brąz (60 kg). W tej
ka te go rii wie ko wej Sam son za jął pierw sze
miej sce w kla sy fi ka cji dru ży no wej. W ry wa -
li za cji mło dzi ków świet nie po ra dził so bie
An to ni Gren da, zdo by wa jąc dwa krąż ki
z brą zo we go krusz cu (55 kg i 60 kg). 

Re pre zen tan ci To wa rzy stwa Atle -
tycz ne go Ro zum sta nę li na po dium sześć
ra zy. Do sko na le po ra dzi li so bie mło dzi cy,
dzię ki cze mu kro to szyń ski klub był naj -
lep szy w kla sy fi ka cji ge ne ral nej. Zło te me -
da le wy wal czy li Fi lip Urba niak (40 kg
i 45 kg) oraz Pa tryk Sta niek (+70 kg).
Mak sy mi lian Bon dzior był dru gi (40 kg)
i trze ci (45 kg), a Da wid Woź ni czak zdo -
był brąz (+70 kg). (LE NA)
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Medale na Pucharze Polski
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Czy tej wiosny będziemy 

mieli jeszcze okazję zobaczyć 

piłkarskie derby 

powiatu krotoszyńskiego?

ZAPASY 

Brązowy medal Bartosza Kaźmierczaka


