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Bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek wy -
dał ko mu ni kat, w któ rym in for mu je
o moż li wej po mo cy dla firm z te re nu
gmi ny Kro to szyn. Na wspar cie mo gą
li czyć fir my, któ re z po wo du epi de -
mii ko ro na wi ru sa zna la zły się
w trud nej sy tu acji fi nan so wej. 

– Sza now ni Pań stwo, zda ję so bie
spra wę, że w związ ku z epi de mią ko ro na -
wi ru sa wie le pro wa dzo nych przez Pań -
stwa firm, bę dą cych po dat ni ka mi gmi ny,
zna la zło się w bar dzo trud nej sy tu acji fi -
nan so wej, spo wo do wa nej znacz nym

ogra ni cze niem
przy cho dów.
Aby Pań stwu
po móc, wy ko -
rzy stam mo je
upraw nie nia
do uma rza nia,
zmniej sza nia

lub od ra cza nia spłat zo bo wią zań wo bec
gmi ny, za rów no praw nych (po dat ki), jak
i cy wil no -praw nych (czyn sze), je śli tyl ko
znaj dę do te go wy star cza ją ce pod sta -
wy – czy ta my w ko mu ni ka cie bur mi -
strza Fran cisz ka Mar szał ka.

Bur mistrz za pro po no wał 
na stę pu ją ce dzia ła nia:
1) Fir my, któ re w związ ku z epi de -

mią zo sta ły zmu szo ne za wie sić dzia łal -
ność go spo dar czą, a wy naj mu ją lo ka le
użyt ko we od Mia sta i Gmi ny Kro to -
szyn lub od spół ek gmin nych, mo gą
zło żyć wnio sek do Bur mi strza Kro to -
szy na lub do za rzą du spół ki o zwol nie -
nie z opłat czyn szo wych za okres za -
wie sze nia.

2) Fir my, któ re na dal pro wa dzą dzia -
łal ność, ale obec na sy tu acja w spo sób zna -
czą cy wpły nę ła na zmniej sze nie ich przy -

cho dów, mo gą wy stę po wać z wnio skiem
o ulgi w spła tach czyn szu.

3) Fir my znaj du ją ce się w trud nej sy -
tu acji z po wo du ko ro na wi ru sa mo gą tak -
że wy stę po wać o ulgi w spła tach po dat -
ków i opłat lo kal nych (prze su nię cia ter -
mi nów za pła ty, roz ło że nie na ra ty, umo -
rze nia). Wnio ski na le ży skła dać
przed upły wem ter mi nu za pła ty. 

– Przy zna nie któ rejś z wy mie nio -
nych wy żej ulg nie zwal nia od uisz cza nia
po zo sta łych opłat (np. wo da, prąd, cie pło,
ście ki, śmie ci itp.). In for mu ję też, że
do koń ca czerw ca 2020 ro ku gmi na, jej
spół ki i jed nost ki nie bę dą pod no sić opłat
i cen świad czo nych usług – za ko mu ni ko -
wał wło darz Kro to szy na.

OPRAC. (AN KA)
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KLUBY

Sport w czasie epidemii

GMINA KROTOSZYN

Burmistrz proponuje pomoc dla lokalnych firm

Z po wo du roz prze strze nia ją ce go się ko -
ro na wi ru sa wła dze zde cy do wa ły o za -
mknię ciu pla có wek edu ka cyj nych, in -
sty tu cji kul tu ral nych, lo ka li ga stro no -
micz nych. Od wo ła no wszel kie im pre zy.
Wszyst kie klu by spor to we z po wia tu
kro to szyń skie go za wie si ły swo ją dzia -
łal ność. Nie któ re z nich zna la zły jed nak
spo sób na to, by ich pod opiecz ni się nie
nu dzi li i mo gli udo sko na lać na by te już
umie jęt no ści.

Roz prze strze nia nie się ko ro na wi ru sa
w na szym kra ju wy ma ga od nas przy naj -
mniej chwi lo wej zmia ny przy zwy cza jeń
i roz kła du co dzien nych za jęć. Uni ka nie
miejsc, w któ rych za zwy czaj jest du żo lu dzi,
jest pod sta wo wą rze czą, któ rą po win ni śmy
za sto so wać. Za mknię te szko ły, wstrzy ma ne
wszel kie za ję cia po za lek cyj ne, od wo ła ne tre -
nin gi... Co za tem zro bić, aby na sze po cie chy
zo sta ły w do mach, a jed no cze śnie się nie nu -
dzi ły? Klu by spor to we w na szym po wie cie
zna la zły na to roz wią za nie. 

UKS Aka de mia Ta len tów Kro to szyn
pro wa dzi za ję cia on li ne. Mło dzi spor tow cy
otrzy ma li od swo ich tre ne rów roz pi skę
na naj bliż sze dwa ty go dnie. Swo imi po stę -
pa mi chwa lą się, na gry wa jąc fil mi ki, któ re
zo ba czyć mo że my na pro fi lu fa ce bo oko -
wym klu bu. 

– Po dej mu jąc de cy zję o za wie sze niu
tre nin gów, usta li li śmy z tre ne ra mi, że ma ją
być w sta łym kon tak cie ze swo imi pod -
opiecz ny mi. Tre ner to czę sto naj lep szy mo -
ty wa tor, któ rym „wspo ma ga ją się” rów nież
ro dzi ce. Czas, któ ry ma my spę dzić w do -
mu, mu si my wy ko rzy stać wła ści wie. Nie
mo że my za prze stać tre no wać, po nie -

waż – je śli np. kom pu ter bę dzie uży wa ny
non stop przez te dwa ty go dnie – to pew nie
cięż ko bę dzie póź niej czer pać ra dość z pój -
ścia na tre ning. Po dru gie, wie le grup prze -
pra co wa ło okres zi mo wy, przy go to wu jąc się
do roz gry wek na obo zach sta cjo nar nych
oraz pod czas fe rii w Ple sze wie. Ten wy si łek
mógł by pójść na mar ne, je śli nie utrzy ma my
wła ści we go po zio mu wy dol no ści. Klub za -
trud nia tre ne rów przy go to wa nia mo to rycz -
ne go i to wła śnie oni roz pi sa li za wod ni kom
ćwi cze nia do wy ko na nia w do mu. Każ dy
jest zo bo wią za ny na we wnętrz nych gru -
pach re la cjo no wać re ali za cję za dań tre nin -
go wych. Jak już wspo mnia łem, mam na -
dzie ję, że wy gra my z kom pu te ra mi. Bę dzie -
my mo ty wo wać naj młod szych róż ny mi
kon kur sa mi i wy zwa nia mi, aby mie li świa -
do mość, że wciąż są czę ścią Aka de mii i aby
pod trzy mać chęć po wro tu do za ba wy z pił -
ką – po wie dział Łu kasz Rak, tre ner UKS
Aka de mia Ta len tów Kro to szyn.

In ne klu by rów nież sta ra ją się uroz ma -
icić czas swo im pod opiecz nym. Na pro fi lu
fa ce bo oko wym UKS Sho dan Zdu ny tre ner
Ja ro sław Adam ski za miesz cza fil mi ki in -
struk ta żo we, z któ rych mo gą ko rzy stać mło -
dzi ka ra te cy. Na po dob nych za sa dach dzia ła
w tym mo men cie Aka de mia Pił kar ska Re is -
sa. Rów nież na pro fi lu mło dzie żo wych dru -
żyn Astry Kro to szyn moż na zo ba czyć fil mi -
ki na gra ne przez mło dych pił ka rzy, któ rzy
chcą po ka zać, że nie za po mnie li o spo rcie.
Dzia ła nia na szych klu bów na pew no po mo -
gą za trzy mać dzie ci i mło dzież w do mach,
a jed no cze śnie spra wią, że nikt nie bę dzie się
nu dził i nie straci wy pra co wa nej do tych czas
for my. 

(LE NA)



W związ ku z wprowadzeniem sta nu
za gro że nia epi de micz ne go i za -
mknię ciem in sty tu cji kul tu ral nych
Piotr Mi ko łaj czyk – dy rek tor Mu -
zeum Re gio nal ne go w Kro to szy -
nie – po sta no wił wy gło sić pre lek cję
on li ne na te mat hi sto rii kro to szyń -
skie go ra tu sza.

– Kro to szyń ski ra tusz mu siał
powstać już w XV wie ku, po lo ka li za cji
miej skiej. Wła dze lo kal ne po trze bo wa ły
ta kie go bu dyn ku, gdzie mo gła by mieć
swo ją sie dzi bę Ra da Miej ska. Więc praw -
do po dob nie w po cząt kach swe go ist nie -
nia był zbu do wa ny z drew na. Pierw sze
mu ro wa ne obiek ty by ły bu do wa ne
w II po ło wie XVI wie ku, kie dy dzie dzi -
cem Kro to szy na by ła Jan Roz dra żew -
ski – opo wia da dy rek tor mu zeum. 

Obec ny mu ro wa ny ra tusz wznie sio -
ny zo stał w 1689 r. z fun da cji ów cze sne go
wła ści cie la mia sta Fran cisz ka Zyg mun ta
Ga łec kie go i bur mi strza Ja na Do bro wol -
skie go. Gmach ten spło nął w 1774 r. pod -
czas po ża ru mia sta. – Naj star szym przed -
sta wie niem na sze go ra tu sza jest ry ci na Ja -
na Ru dol fa Stor ma z 1661 ro ku. Był ar ty -
stą, któ ry to wa rzy szył au striac kie mu dy -
plo ma cie w po dró ży do Mo skwy. Pod -
czas wy pra wy ar ty ści ma lo wa li róż ne
miej sco wo ści. Ry cin po wsta ło po -

nad 100, wśród nich zna la zła się też pa -
no ra ma Zdun – mó wi P. Mi ko łaj czyk. 

Kro to szyń ski ra tusz zo stał od bu do -
wa ny w for mach ba ro ko wych w 1777 r.
Z te go okre su po cho dzi ozdob ny hełm
wie ży. Pod czas prze bu do wy w la -
tach 1898-1899 nad bu do wa no bu dy nek
o jed ną kon dy gna cję, a ele wa cje prze -
kształ co no w sty lu neo re ne san su nie -
miec kie go. Po zo sta ło ścią po po przed nim
bu dyn ku ra tu sza są skle pie nia piw nic
i wie ża. Po II woj nie świa to wej gmach kil -
ka krot nie re stau ro wa no.

W la tach 1968-69 prze bu do wa no
ota cza ją ce ra tusz kra my na lo ka le han dlo -
we. Ostat ni re mont za koń czył się w 2014
r. (od no wio no ele wa cję i dach). 

Ra tusz w Kro to szy nie usy tu owa ny
jest w cen trum sta ro miej skie go ukła du
urba ni stycz ne go, po środ ku ryn ku. Jest
trój kon dy gna cyj nym bu dyn kiem, za ło żo -
nym na nie re gu lar nym pla nie wy dłu żo -
nym na osi wschód-za chód. Bry ła znacz -
nie roz człon ko wa na skła da się z kil ku po -
łą czo nych ze so bą czę ści o zróż ni co wa -
nych ga ba ry tach. Głów ny człon bu dyn ku
jest czwo ro bocz ny, trzy kon dy gna cyj ny,
czę ścio wo pod piw ni czo ny. Je go kor pus
przy kry wa dach dwu spa do wy, kry ty da -
chów ka mi. Po ła cie da chu uroz ma ica ją
wie lo bocz nie na kry te wy staw ki oraz wy -
ku sze w na ro żach, kry te dasz ka mi na mio -
to wy mi z ku la mi. Od stro ny wschod niej
i za chod niej przy le ga ją par te ro we kra my.
Ra tusz zwró co ny jest ele wa cją fron to wą
na pół noc. Cha rak te ry zu je ją cen tral nie
wy su nię ty, za mknię ty trój kąt nie ry za lit,
na kry ty da chem dwu spa do wym, po prze -
dzo ny sze ro ki mi scho da mi. Nad po łu -
dnio wą ele wa cją wzno si się czwo ro bocz -
na, wy żej ośmio bocz na wie ża z ta ra sem
wi do ko wym. Wień czy ją ba ro ko wy hełm
z dwo ma la tar nia mi, na kry ty dasz kiem
ko pu la stym. W wie ży znaj du je się ze gar
z 1897 r. We wnątrz ra tu sza są czę ścio wo
za cho wa ne po miesz cze nia z XVIII w., m.
in. hol ze skle pie niem krzy żo wym,
wspar tym na jed nej ko lum nie. 

(NO VUS)

By ły kro to szyń ski du chow ny, zna ny
bar dzo do brze lo kal nej spo łecz no ści
z po słu gi m. in. w Ko ście le pw. Św.
Apo sto łów Pio tra i Paw ła, a ostat nio
pro boszcz w Pa ra fii pw. Mi cha ła Ar -
cha nio ła w Cie szy nie (po wiat ostrow -
ski), de cy zją władz die ce zji ka li skiej
zo stał za wie szo ny w peł nie niu swo ich
obo wiąz ków dusz pa ster skich. Wszyst -
ko za spra wą skan da lu, ja ki ujaw nił
Zbi gniew Sto no ga. Ksiądz usi ło wał
umó wić się na seks z 16-lat kiem.

Z ma te ria łu upu blicz nio ne go przez
Z. Sto no gę wy ni ka, że du chow ny szu kał
na fo rach in ter ne to wych pro po zy cji sek -
su al nych, opi su jąc sze ro ko swo je pre fe ren -
cje. Umó wił się na spo tka nie przy mar ke -
cie w Ostro wie Wlkp., gdzie za miast 16-
lat ka cze kał na nie go je den z lu dzi Z. Sto -
no gi, któ ry to zda rze nie za re je stro wał.
Ksiądz w szyb kim tem pie od je chał. 

Z. Sto no ga po sta no wił za dzwo nić
do du chow ne go, by wy ja śnić tę sy tu ację.
Pro boszcz cie szyń skiej pa ra fii w roz mo -
wie przy znał się do wszyst kie go i pro sił,
że by dać mu dru gą szan sę i nie upu blicz -
niać zda rze nia. – Pro szę o szan sę na wró -
ce nia. Kie dy zo sta łem pro bosz czem, wol -
ność ude rzy ła mi do gło wy. Nie ma ko goś
obok, kto by coś po wie dział. Daj mi mie -
siąc, że bym się ogar nął. Nie bę dę się już

ba wił w ta kie „wyj ścia”- sły szy my w na gra -
niu z roz mo wy.

Kie dy spra wa wy szła na jaw, na pro fi -
lu fa ce bo oko wym du chow ne go po ja wi ło
się wie le kry tycz nych ko men ta rzy,
zwłasz cza pod po stem, w któ rym pro si
o go rą cą mo dli twę w bar dzo waż nej in -
ten cji. Póź niej po ja wi ły się też in for ma cje
o pró bie sa mo bój czej pro bosz cza. 

Za prze czył te mu Z. Sto no ga na swo -
im pro fi lu fa ce bo oko wym. – W związ ku
z in for ma cja mi po da wa ny mi w lo kal nych
por ta lach in for mu ję, że nie by ło żad nej
pró by sa mo bój czej księ dza z Cie szy na,
jed nak że z uwa gi na je go za po wie dzi, ja
o go dzi nie 20.11 skon tak to wa łem się
z ofi ce rem dy żur nym KPP Ostrów Wlkp.
z in for ma cją o moż li wych dzia ła niach
księ dza, mo gą cych za gra żać je go ży ciu.
Naj pew niej to sta ło się przy czy ną in ter -
wen cji służb ra tun ko wych – ta ka jest pro -
ce du ra – na pi sał Z. Sto no ga.

Do spra wy od nio sły się tak że wła dze
Die ce zji Ka li skiej. – Ksiądz Prze my sław zo -
stał od wo ła ny z urzę du pro bosz cza i za wie -
szo ny w wy ko ny wa niu czyn no ści ka płań -
skich. Z in for ma cji, ja kie po sia da my, wie -
my, że pró bo wał po peł nić sa mo bój stwo
i zo stał prze wie zio ny do szpi ta la w Ostro -
wie Wlkp. – in for mu je s. Mar cin Pa pu ziń -
ski, rzecz nik pra so wy Die ce zji Ka li skiej. 

(NO VUS)

3Aktualności

HISTORIA

Interesująca prelekcja o krotoszyńskim ratuszu
KONTROWERSJE

Skandal z księdzem w roli głównej
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Do SP ZOZ w Kro to szy nie na pły wa ją
za py ta nia od osób pry wat nych, firm
oraz or ga ni za cji spo łecz nych od no -
śnie te go, w ja ki spo sób – w ob li czu
epi de mii ko ro na wi ru sa – moż na po -
móc na sze mu szpi ta lo wi.

– W imie niu pa cjen tów i per so ne lu
ser decz nie dzię ku je my wszyst kim za tro skę
i za in te re so wa nie sy tu acją Szpi ta la Po wia to -
we go w Kro to szy nie. Pań stwa za in te re so -
wa nie po twier dza, że wie le osób jest go to -
wych na po moc. Na każ de za py ta nie i pro -
po zy cję od po wia dać bę dzie my po szcze gól -
nym oso bom, fir mom czy or ga ni za cjom in -
dy wi du al nie – mó wi Sła wo mir Pa łasz,
rzecz nik pra so wy kro to szyń skie go szpi ta la. 

Obec nie SP ZOZ w Kro to szy nie
moż na wes przeć po przez prze ka za nie da -
ro wizn na kon to Fun da cji Szpi tal Po wia -
to wy w Kro to szy nie. Dzia ła ona już
od po nad 20 lat i ma sta tus or ga ni za cji

po żyt ku pu blicz ne go, więc moż na od pi -
sać na nią 1 pro cent po dat ku w swo im ze -
zna niu po dat ko wym za 2019 rok
(KRS 0000044082).

– Oprócz te go moż na rów nież do ko -
nać in dy wi du al nych da ro wizn fi nan so -
wych. Uzy ska ne w ten spo sób fun du sze
prze ka zy wa ne są zgod nie z ce la mi sta tu -
to wy mi fun da cji i su ge stia mi ofia ro daw -

ców – na za kup sprzę tu i wy po sa że nia
dla szpi ta la – oznaj mia S. Pa -
łasz. – W obec nej sy tu acji, prócz za ku -
pów sprzę tu in dy wi du al nej ochro ny oso -
bi stej, pie nią dze po zy ska ne po przez fun -
da cję prze ka za ne zo sta ną na za kup spe -
cja li stycz ne go sprzę tu do de zyn fek cji po -
miesz czeń – do da je.

OPRAC. (AN KA) An na Ro wic ka obej mie sta no wi sko
dy rek to ra Gmin ne go Ośrod ka Kul tu -
ry w Ko by li nie. Kie ro wa nie tą in sty tu -
cją no wa sze fo wa roz pocz nie 1
kwiet nia.

Przed kil ko ma dnia mi bur mistrz To -
masz Le siń ski pod pi sał z A. Ro wic ką umo wę
o pra cę. A już za ty dzień na na szych ła mach
prze czy ta cie wy wiad z no wą dy rek tor Gmin -
ne go Ośrod ka Kul tu ry w Ko by li nie. (AN KA)

SŁUŻBA ZDROWIA

Jak wesprzeć krotoszyński szpital?
KOBYLIN

Anna Rowicka szefową ośrodka kultury
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18 mar ca w go dzi nach po po łu dnio -
wych zmarł Hen ryk No wa czyk – wy -
bit ny przed sta wi ciel Kro to szy na i re -
gio nu. Od szedł po pię ciu mie sią cach
wal ki z cho ro bą w Wo je wódz kim
Szpi ta lu On ko lo gicz nym w Po zna niu. 

Hen ryk No wa czyk uro dził się
w 1941 r. w Kro to szy nie. Zmie niał wie lo -
krot nie miej sce i cha rak ter za trud nie nia,
pa sjo no wa ła go głów nie ani ma cja dzia łań
kul tu ral nych. Przez wie le lat kie ro wał Do -
mem Kul tu ry w Po go rze li, a pla ców ka ta
by ła wów czas miej scem go ścin nych i czę -
stych spek ta kli te atrów z Ka li sza i Gnie -
zna oraz kon cer tów Wiel ko pol skiej Or -
kie stry Sym fo nicz nej z Po zna nia. 

O je go do ce nia nej w śro do wi sku dzia -
łal no ści TVP zre ali zo wa ła w 1971 r. film
do ku men tal ny „Hen ryk, czy li o po trze bie
en tu zja zmu”. Pa sjo nu jąc się hi sto rią Wiel -
ko pol ski, od 1981 r. sys te ma tycz nie pu -
bli ko wał ar ty ku ły w pra sie re gio nal nej,
od twa rza jąc na pod sta wie od na le zio nych
w ar chi wach źró dło wych ma te ria łów za -
po mnia ne wy da rze nia. Od 1989 r. je go
pu bli ka cje zdo mi no wa ła pro ble ma ty ka
zwią za na z ma ło zna ny mi i nie zbyt do cie -
kli wie zba da ny mi epi zo da mi bio gra fii
Fry de ry ka Cho pi na. Od 1997 r. za miesz -

cza ne są co rocz nie je go przy czyn ki
w książ kach pro gra mo wych Mię dzy na ro -
do we go Fe sti wa lu „Cho pin w bar wach je -
sie ni” w An to ni nie, a w 2006 r. Cen trum
Kul tu ry i Sztu ki w Ka li szu wy da ło je go
książ kę ze zbio rem szki ców – „Cho pin
na trak tach Wiel ko pol ski Po łu dnio wej”. 

– (…) Ta to był czło wie kiem o wy bit -
nej umy sło wo ści, nie by wa łej do cie kli wo -
ści i pra co wi to ści, cha ry zma tycz nym,
a jed no cze śnie nie zwy kle kru chym emo -
cjo nal nie. Nie za wsze był ła twym part ne -
rem – za rów no w ro dzi nie, jak i w re la -
cjach przy ja ciel skich czy za wo do wych. Je -
go dro ga do naj więk szych osią gnięć pi sar -
skich i hi sto rio gra ficz nych by ła cie ka wa,
za ska ku ją ca i nie oczy wi sta. Po mi mo bra -
ków w kie run ko wym wy kształ ce niu zo -
stał au to rem mo no gra fii Fry de ry ka Cho -
pi na, ce nio nej przez wy bit nych spe cja li -
stów w tej dzie dzi nie za rów no w Pol sce,
jak i na świe cie, wie lo krot nie cy to wa nej.
Wy da na w 2013 r. przez Na ro do wy In sty -
tut Fry de ry ka Cho pi na mo no gra fia „Cho -
pin w po dró ży. Glo sy do bio gra fii” jest
obec nie tłu ma czo na na ję zyk an giel ski.
Ta tu siu, spo czy waj w po ko ju – czy ta my
we wpi sie fa ce bo oko wym cór ki śp. Hen ry -
ka No wa czy ka.

(NO VUS)

WSPOMNIENIE

Odeszła wybitna osobowość
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Wiel ko pol ska Sta cja Sa ni tar no -Epi de -
mio lo gicz na w Po zna niu in for mu je
o za sa dach kwa ran tan ny do mo wej. Co
po win ni śmy wie dzieć na ten te mat?

Kwa ran tan na do mo wa z po wo du ko -
ro na wi ru sa trwa 14 dni. Oso ba, któ ra zo -
sta ła nią ob ję ta, zo bo wią za na jest do prze -
strze ga nia okre ślo nych za le ceń. Nie na le ży
opusz czać do mu i wy cho dzić do skle pu.
Je śli ma my pod swo ją opie ką zwie rzę ta, to
w mia rę moż li wo ści na czas trwa nia kwa -
ran tan ny prze każ my je pod opie kę ro dzi -

nie lub zna jo mym. Je śli nie ma ta kiej moż -
li wo ści, moż na zwró cić się te le fo nicz nie
o po moc do gmi ny. Nie spo ty kaj my się
z in ny mi oso ba mi i nie za pra szaj my lu dzi
do do mu. Je śli miesz ka my z ro dzi ną,
w mia rę moż li wo ści ogra nicz my z nią kon -
takt i za cho waj my bez piecz ny od stęp, wy -
no szą cy mi ni mum 2 me try. Uży waj my

od dziel nych na czyń niż po zo sta łe oso by
prze by wa ją ce w miesz ka niu. Je śli ist nie je
ta ka moż li wość, ko rzy staj my z osob nej ła -
zien ki/to a le ty, a je śli nie, to po sko rzy sta -
niu z to a le ty/ła zien ki na le ży ją zde zyn fe -
ko wać do stęp nym środ kiem czy sto ści.

Wie trz my miesz ka nie kil ka ra zy
dzien nie, za cho waj my za sa dy hi gie ny.
Trze ba czę sto myć rę ce i de zyn fe ko wać
po wierzch nie do ty ko we, ta kie jak bla ty,
klam ki, ekra ny te le fo nów. 

Mo ni to ruj my tem pe ra tu rę cia ła mi -
ni mum dwa ra zy dzien nie, w przy pad ku

wy stą pie nia go rącz ki, kasz lu lub dusz no -
ści – na le ży nie zwłocz nie skon tak to wać
się te le fo nicz ne ze sta cją sa ni tar no -epi de -
mio lo gicz ną lub zgło sić na od dział za kaź -
ny, uni ka jąc trans por tu pu blicz ne go. 

Udzie laj my in for ma cji o sta nie zdro -
wia dzwo nią cym do nas pra cow ni kom
Pań stwo wej In spek cji Sa ni tar nej. W cza -
sie kwa ran tan ny (po wy żej pię ciu dni) zo -
sta nie po bra ny wy maz do ba da nia w kie -
run ku za ka że nia SARS -CoV -2. W tej
spra wie zgło si się do da nej oso by sa ni ta -
riusz. O wy ni kach ba da nia zo sta nie my
po in for mo wa ni. 

Do we ry fi ko wa nia prze strze ga nia
kwa ran tan ny wy zna cze ni zo sta li funk cjo -
na riu sze po li cji. W ra zie ja kich kol wiek

py tań, po moc uzy ska my, dzwo niąc
pod nu mer te le fo nu 61 85 44 800 i wy -
bie ra jąc nr od po wied ni dla kwa ran tan ny,
zgod nie z ko mu ni ka tem gło so wym.
W przy pad ku po trze by skon tak to wa nia
się z le ka rzem POZ, ko rzy staj my z te le po -
ra dy. Le karz mo że wy sta wić e -re cep tę i e -
-zwol nie nie. Li sta pla có wek POZ udzie la -
ją cych te le po rad w da nej oko li cy jest do -
stęp na na stro nie NFZ -u. Wię cej in for ma -
cji o e -zdro wiu zna leźć moż na na stro nie
pa cjent. gov. pl. 

Wiel ko pol ska Sta cja Sa ni tar no -Epi -
de mio lo gicz na ostrze ga, że za zła ma nie
po wyż szych za sad kwa ran tan ny gro zi
man dat kar ny.

OPRAC. (NO VUS)

EPIDEMIA

Co trzeba wiedzieć o zasadach kwarantanny?
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Kil ka ty go dni te mu mia ła miej sce
pre mie ra mu si ca lu „Pięk na i Be stia”
w wy ko na niu KO KER SÓW. To kro to -
szyń ska gru pa te atral na, zło żo na
z lu dzi pa ła ją cych wiel ką mi ło ścią
do ak tor stwa.

Przy go da KO KER SÓW roz po czę ła
się w lu tym 2018 ro ku. – Wszyst ko za -
czę ło się spon ta nicz nie. Po fi na le Wiel kiej
Or kie stry Świą tecz nej Po mo cy ze bra ła się
grup ka mło dych lu dzi, chcą cych wejść
na te atral ną dro gę. Ra zem z mo ją ko le -
żan ką, Mag da le ną Tom czak, stwier dzi ły -
śmy zgod nie: zrób my coś! – opo wia da
Zu zan na Ko zi na -Błau ciak, opie kun ka
gru py i re ży ser ka. Gru pa roz po czę ła
od ma łych etiud. Jed nak że z cza sem roz -
ra sta ła się co raz bar dziej i wte dy na ro dził
się po mysł zro bie nia cze goś więk sze go.
Po wsta ła rów nież na zwa – KO KER SI,
któ ra ma ko ja rzyć się z Kro to szyń skim
Ośrod kiem Kul tu ry, a za ra zem wy róż -
niać od ręb ność jej dzia łal no ści.

Za ję cia KO KER SÓW od by wa ją się
w po nie dział ki w godz. 16.00-19.00.
Wów czas uczest ni cy do sko na lą swój
warsz tat. Wy ko nu ją ćwi cze nia ak tor skie,
za da nia gru po we i in dy wi du al ne. Gdy
gru pa ma ob ra ny kon kret ny cel, wów czas
wi du ją się rów nież w so bo ty. – Wte dy

spo ty ka my się ki nie Przed wio śnie i ćwi -
czy my rze czy ty po wo do przed sta wie -
nia – mó wi na sza roz mów czy ni. 

Stro je po trzeb ne do da ne go spek ta klu
ak to rzy w więk szo ści wy ko nu ją sa mo dziel -
nie. Ko rzy sta ją też z uprzej mo ści lu dzi,
któ rzy od da ją gru pie nie po trzeb ne rze czy,
a ci mło dzi lu dzie da ją im dru gie ży cie,
wpi su jąc się w eko lo gicz ne tren dy. Gru pa
ma też moż li wość szy cia nie któ rych stro -
jów w Kro to szyń skim Ośrod ku Kul tu ry.
Z ko lei in ne wy ko nu ją z ma sy pa pie ro wej. 

KO KER SI naj pierw wy sta wi li etiu dę
„Lo ko mo ty wa”. By ła to for ma te atru
współ cze sne go. – Współ cze sność te go
przed sta wie nia ob ja wia ła się m. in. w czar -
nych stro jach wszyst kich ak to rów. Etiu da,
czy li krót sza for ma spek ta klu, sta no wi ła
wa ria cję na te mat słyn nej „Lo ko mo ty wy”.
Opo wia da ła hi sto rię o za gu bie niu lu dzi,
o sek cie, używ kach i nio sła za so bą głę bo -
kie prze sła nie. Za uwa ży ły śmy jed nak

z Mag dą, że lu dziom, któ rzy do nas przy -
cho dzą, zde cy do wa nie bliż sza jest for ma
kla sycz ne go te atru – stwier dza re ży ser ka. 

Póź niej KO KER SI wy stą pi li w spek ta -
klu „Król Lew”. W przed sta wie niach gru -
py mo że my po dzi wiać nie tyl ko zdol nych
mło dych ak to rów, ale rów nież wo ka li stów
i in stru men ta li stów. Opie kun ki sta ra ją się
roz bu do wać ze spół na ty le, by pod czas
mu si ca li wi dzo wie mo gli sły szeć mu zy kę
gra ną na ży wo. W „Pięk nej i Be stii” sły sze -
li śmy skrzyp ce, w „Kró lu Lwie” – bęb ny.
Re ży ser ki wy ra ża ją na dzie ję, że w mia rę
roz wo ju ze spo łu mu zy ka rów nież bę dzie
two rzo na sa mo dziel nie. 

KO KER SI to gru pa zło żo na z osób
w róż nym wie ku. Ak to rzy nie tyl ko współ -
pra cu ją, ale tak że się przy jaź nią. Róż ni ce
wie ku w ze spo le spra wia ją, że wszy scy mo -
gą się uczyć wie lu rze czy od sie bie na wza -
jem. Star si prze ka zu ją młod szym swo je do -
świad cze nia, a z ko lei młod si uczą swo ich
ko le gów m. in. te go, jak po zbyć się tre my
i za wsty dze nia na sce nie. 

Kil ka ty go dni te mu w kro to szyń skim
ki nie Przed wio śnie od by ła się pre mie ra
mu si ca lu „Pięk na i Be stia”. Bi le ty na ten
spek takl wy prze da no w za ska ku ją co eks -
pre so wym tem pie. Przy go da z tym przed -
sta wie niem roz po czę ła się od ca stin gów
już w czerw cu ubie głe go ro ku. Pra ca
nad mu si ca lem ru szy ła na prze ło mie
wrze śnia i paź dzier ni ka. Naj pierw gru pa
sku pi ła się na tek ście, póź niej na stą pił
osta tecz ny do bór ról. Ko lej nym eta pem
by ło two rze nie stro jów i sce no gra fii.
W ca ły pro ces two rze nia przed sta wie nia
za an ga żo wa li się rów nież pra cow ni cy
Kro to szyń skie go Ośrod ka Kul tu ry. 

KO KER SI w naj bliż szym cza sie bę dą
prze pro wa dzać ko lej ne ca stin gi. Ca ły ze -
spół, z opie kun ka mi na cze le, za chę ca
do udzia łu w ko lej nej te atral nej przy go -
dzie, któ ra być mo że zre ali zo wa na zo sta nie
jesz cze w tym ro ku. – Kie dy za czą łem mo -
ją współ pra cę z KO KER SA MI, nie spo -
dzie wa łem się ta kiej ro dzin nej at mos fe ry.
My śla łem, że wszy scy bę dą po waż ni i sku -
pie ni je dy nie na ode gra niu swo jej ro li. Jed -
nak mi mo róż ni cy wie ko wej trzy ma my się
wszy scy ra zem, roz ma wia my i uczy my się
od sie bie – oznaj mia Mi chał Fa bia now ski,
ak tor gru py te atral nej KO KER SI.

(LE NA)

TEATR

KOKERSI - połączenie pasji i przyjaźni 
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PANDEMIA

649 osób zarażonych koronawirusem w kraju, 
sześć w powiecie krotoszyńskim!

Stan epi de mii po zwa la
na wpro wa dze nie sze re gu in nych
ogra ni czeń, jak choć by za kaz
opusz cza nia okre ślo nych ob sza -
rów, na kaz prze by wa nia w in -
nych, za my ka nie in sty tu cji i za -
kła dów pra cy, re gla men to wa nie
pew nych to wa rów, kie ro wa nie
do pra cy w zwal cza niu epi de mii,
udo stęp nia nie lo ka li, przej mo wa -
nie po jaz dów, okre śle nie roz po -
rzą dze niem za gro żo ne go ob sza ru
oraz kil ku ro dza jów stref. Mo gą
być to tzw. stre fy ze ro – zde fi nio -
wa ne ja ko ob sza ry, na któ rych
wy stą pi ły sta ny epi de mii, bez po -
śred nio wo kół ogni ska wi ru sa.
Pod le ga ją one za ka zom, na ka zom
oraz środ kom kon tro li. Wła dze
mo gą za ka zać cho rym lub po dej -
rza nym o za cho ro wa nie opusz -
cza nia stref ze ro. 

Sze ścio ro za ra żo nych 
w na szym po wie cie

W so bo tę, 14 mar ca, na kro -
to szyń ski SOR tra fił pa cjent z ob -
ja wa mi za ka że nia ko ro na wi ru -
sem. Na tych miast zo stał od izo lo -
wa ny i prze wie zio ny do szpi ta la
za kaź ne go w Ka li szu. Wy ni ki oka -
za ły się po zy tyw ne. Zde cy do wa -
no się za sto so wać kwa ran tan nę
u wszyst kich osób, któ re mia ły
z nim ostat nio kon takt.

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. – 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 – mó wi ła
przed ty go dniem 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.

16 mar ca PSSE po twier dzi ła
dru gi przy pa dek za ka że nia ko -
ron wi ru sem – 51-let ni męż czy -
zna, syn 85-let nie go miesz kań ca
Kro to szy na, u któ re go wcze śniej
stwier dzo no za ka że nie. Te go
dnia na od dzia łach za kaź nych
znaj do wa ły się trzy oso by z na -
sze go po wia tu. Z ko lei nad zo rem
epi de mio lo gicz nym ob ję te by -
ły 64 oso by, któ re mia ły kon takt
ze wspo mnia ny mi męż czy zna -
mi, a po nad to dzie się ciu żoł nie -
rzy Wojsk Obro ny Te ry to rial nej,
pra cow nik fir my MAH LE oraz
sied miu pra cow ni ków Szpi tal ne -
go Od dzia łu Ra tun ko we go
w Kro to szy nie.

W śro dę z ko mu ni ka tu Po -
wia to we go Ze spo łu Za rzą dza nia
Kry zy so we go wy ni ka ło, iż do tej
po ry wy kry to dwa po twier dzo ne
przy pad ki za ka że nia, 91 osób jest
z po dej rze niem za ka że nia,
w tym 6 ho spi ta li zo wa nych na od -

dzia le za kaź nym w Ka li szu i Po -
zna niu, 85 osób przy by wa
na kwa ran tan nie do mo wej (1 oso -
ba już ją za koń czy ła), a 245 jest
ob ję tych nad zo rem sa ni tar nym. 

Sy tu acja dia me tral nie zmie -
ni ła się w so bo tę, 21 mar ca, kie dy
to już u 6 osób z po wia tu kro to -
szyń skie go po twier dzo no obec -
ność ko ro na wi ru sa. Ostat nie czte -
ry przy pad ki są po wią za ne z ro -
dzi ną dwóch za ra żo nych wcze -
śniej pa cjen tów: 85-lat ka (szpi tal
za kaź ny w Ka li szu) i 51-lat ka
(szpi tal za kaź ny w Po zna niu).
Na trzy oso by na ło żo na zo sta ła
kwa ran tan na do mo wa, a jed -
na – żo na 51-let nie go męż czy zny
– przy by wa obec nie w szpi ta lu
w Po zna niu.

– Pierw szą oso bą jest ko bie ta
z po wia tu kro to szyń skie go. Ma
ok. 60 lat. Jej stan jest do bry, prze -
by wa w do mo wej kwa ran tan nie.
Dru ga oso ba – mło da ko bie ta
z po wia tu kro to szyń skie go
– w sta nie do brym jest w do mo -
wej kwa ran tan nie. Trze cia oso ba
to męż czy zna ok. 60 lat z po wia tu
kro to szyń skie go. Je go stan jest do -
bry i prze by wa w do mo wej kwa -
ran tan nie. Ko lej na oso ba z po wia -
tu kro to szyń skie go to ko bie ta
w śred nim wie ku, w sta nie do -
brym, le ży z po znań skim szpi ta lu
za kaź nym. Wszy scy mie li kon -
takt z oso ba mi cho ry mi na ko ro -
na wi ru sa – na pi sa no w so bot nim
ko mu ni ka cie wo je wo dy wiel ko -
pol skie go.

Na tę chwi lę (po nie dzia -
łek, 23 mar ca, godz. 13.00) w po -
wie cie kro to szyń skim jest sześć
osób za ra żo nych ko ro na wi ru -
sem, 171 pod da no kwa ran tan nie,
a 220 znaj du je się pod nad zo rem
epi de mio lo gicz nym.

De cy zje o za mknię ciu urzę dów
W po nie dzia łek, 16 mar ca,

sta ro sta kro to szyń ski wy dał ko -
mu ni kat, w któ rym po in for mo -
wał o za mknię ciu dla klien tów
– do od wo ła nia – Sta ro stwa Po -
wia to we go. De cy zja ta ka po -
dyk to wa na by ła oczy wi ście ro -
sną cym za gro że niem, zwią za -
nym z roz prze strze nia niem się

ko ro na wi ru sa. Za mknię cie sta -
ro stwa ozna cza wstrzy ma nie
ob słu gi miesz kań ców w bu dyn -
kach I, II i III przy ul. 56 Puł ku Pie -
cho ty. Wszel kie spra wy za ła twia -
ne są wy łącz nie dro gą elek tro nicz -
ną (ePU AP, e -ma il).

De cy zję o za mknię ciu dla
klien tów Urzę du Miej skie go
w Zdu nach pod jął bur mistrz To -
masz Chu dy. Wszel kie spra wy na -
le ży zgła szać te le fo nicz nie, a ter -
min ich za ła twie nia bę dzie uza -
leż nio ny od oko licz no ści. – Nie
ma nic waż niej sze go od zdro wia
i ży cia miesz kań ców. De cy zja
o wy cię ciu drze wa, o zgło sze niu
lub za wie sze niu dzia łal no ści go -

spo dar czej, za mel do wa niu czy
wy mel do wa niu mo że po cze kać.
W cza sach za ra zy nie ma żar tów.
Trze ba się ogra ni czać – oświad -
czył w ko mu ni ka cie bur mistrz
Zdun.

Za mknię ty jest tak że Urząd
Miej ski w Ko by li nie. – Ze wzglę -
du na obec ną wy jąt ko wą sy tu ację
oraz w tro sce o zdro wie i bez pie -
czeń stwo miesz kań ców mu si my
po dej mo wać nad zwy czaj ne środ -
ki. Dla te go też pod ją łem de cy zję
o za mknię ciu Urzę du Miej skie go
dla pe ten tów od dnia 16 mar ca.
Urzęd ni cy pra cu ją nor mal nie
i moż na kon tak to wać się z ni mi
te le fo nicz nie (65 548 24 01) oraz

Z uwa gi na wzrost licz by za cho ro wań i lu dzi ob ję tych kwa ran tan ną
Łu kasz Szu mow ski, mi ni ster zdro wia, w pią tek ogło sił de cy zję o wpro -
wa dze niu sta nu epi de mii. Na ten mo ment (stan na po nie dzia łek, 23
mar ca, go dzi na 13.00) stwier dzo no 649 przy pad ków za ka że nia ko ro -
na wi ru sem. Zmar ło już osiem osób, w tym dwie z Wiel ko pol ski. Kil ka -
dzie siąt ty się cy Po la ków jest ob ję tych kwa ran tan ną, We dług prze wi dy -
wań Mi ni ster stwa Zdro wia sy tu acja w naj bliż szych ty go dniach mo że
się po gar szać. Wpro wa dze nie sta nu epi de mii da je rzą do wi do dat ko we
pre ro ga ty wy, np. de le go wa nie przez mi ni stra zdro wia czy wo je wo dów
okre ślo nych osób do pra cy ja ko per so nel me dycz ny do zwal cza nia
skut ków pan de mii, na kła da nie obo wiąz ku pod da nia się ba da niom le -
kar skim oraz sto so wa nia in nych środ ków pro fi lak tycz nych i za bie gów
przez oso by cho re i po dej rza ne o za cho ro wa nie, zwięk sze nie ka ry
grzyw ny za zła ma nie kwa ran tan ny. W po wie cie kro to szyń skim na ten
mo ment jest sześć osób za ra żo nych ko ro na wi ru sem, 171 pod da no
kwa ran tan nie, a 220 jest pod nad zo rem epi de mio lo gicz nym.
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ma ilo wo (um@ko by lin.pl) – za -
ko mu ni ko wał bur mistrz To masz
Le siń ski. Po in for mo wał jed no cze -
śnie, że Urząd Sta nu Cy wil ne go
w Ko by li nie wy da je je dy nie ak ty
uro dze nia oraz zgo nu. – Po go dzi -
nach urzę do wa nia w spra wach
pil nych pro si my o kon takt
pod nr 696 524 142. Ape lu ję
do wszyst kich miesz kań ców o za -
cho wa nie spo ko ju i roz sąd ku
– oznaj mił bur mistrz Ko by li na.

W Koź mi nie Wlkp. od 16
mar ca ka sy urzę du są nie czyn ne,
a wej ście do ma gi stra tu jest tyl ko
od stro ny ul. Przy jem skich 9. Do -
stęp ne jest wy łącz nie biu ro nr 5.
W związ ku z dzia ła nia mi pro fi -
lak tycz ny mi, któ re ma ją za po bie -
gać roz prze strze nia niu się ko ro na -
wi ru sa, klien ci pro sze ni są o ogra -
ni cze nie wi zyt w urzę dzie.
W przy pad ku po trze by kon tak tu
moż na sko rzy stać z in for ma cji te -
le fo nicz nej (62 721 60 88) lub
wy słać ma il (se kre ta riat@ko -
zminwlkp.pl).

– Ze wzglę du na roz prze -
strze nia nie się ko ro na wi ru sa oraz

tro skę o zdro wie i bez pie czeń -
stwo miesz kań ców pod ję ta zo sta -
ła de cy zja o ogra ni cze niu do stę pu
do Urzę du Gmi ny w Roz dra że -
wie, Urzę du Sta nu Cy wil ne go,
Gmin ne go Ze spo łu Szkół i Przed -
szko li oraz Gmin ne go Ośrod ka
Po mo cy Spo łecz nej – ta ki z ko lei
ko mu ni kat po ja wił się na stro nie
in ter ne to wej gmi ny Roz dra żew.
Ogra ni cze nie obo wią zu je od 17
mar ca – do od wo ła nia.

Bur mistrz Da riusz Dę bic ki
za ape lo wał o ogra ni cze nie oso bi -
stych wi zyt w Urzę dzie Miej skim
w Sul mie rzy cach i za ła twia nie
spraw dro gą elek tro nicz ną lub te -
le fo nicz nie. Wnio ski do stęp ne są
na stro nie in ter ne to wej mia sta
w za kład ce Biu ro Ob słu gi Miesz -
kań ca. Moż na je wy sy łać na ad res
e -ma il: um@sul mie rzy ce.pl. Spra -
wy za ła twiać moż na rów nież
za po mo cą plat for my ePU AP, lo -
gu jąc się po przez pro fil za ufa ny
bądź z po mo cą e -do wo du. Nu mer
skrzyn ki EPU AP urzę du to: in -
8039fyvn. Po nad to pra cow ni cy
UM w Sul mie rzy cach są do stęp ni

i słu żą po mo cą pod nu me ra mi te -
lefonów: 62 7223201, 62 72232
25, 62 7223218.

Od śro dy za mknię te dla in te -
re san tów zo sta ły wszyst kie bu -
dyn ki Urzę du Miej skie go w Kro -
to szy nie. Je dy nie w Urzę dzie Sta -
nu Cy wil ne go (w ra tu szu) funk -
cjo nu je tyl ko re jestr uro dzeń i zgo -
nów. – In for mu ję, że od 18 mar -
ca 2020 ro ku zo sta ją za mknię te
dla in te re san tów wszyst kie bu -
dyn ki Urzę du Miej skie go.
W Urzę dzie Sta nu Cy wil ne go (ra -
tusz) funk cjo no wać bę dzie tyl ko
re jestr uro dzeń i zgo nów. Zgło -
szeń do re je stru do ko nu je my, ko -
rzy sta jąc z do mo fo nu
przy drzwiach wa ha dło wych
po wej ściu do ra tu sza. Za mknię te
zo sta je tak że biu ro wy da wa nia
do wo dów oso bi stych w bu dyn -
ku C przy uli cy Koł łą ta ja 7a.
W bu dyn ku A przy uli cy Koł łą ta -
ja 7 bę dzie moż li wość uzy ska nia
in for ma cji przy okien ku stra ży
miej skiej, tam usły szą Pań stwo
dal sze dys po zy cje. Od wo ła ne zo -
sta ją tak że wtor ko we dy żu ry bur -

mi strza Kro to szy na. Na dal moż li -
we bę dzie za ła twia nie spraw te le -
fo nicz nie lub dro ga elek tro nicz -
ną. Ape lu ję o ko rzy sta nie z tych
moż li wo ści – oświad czył w ko -
mu ni ka cie bur mistrz Fran ci szek
Mar sza łek. 

Zmia ny w roz kła dzie 
jaz dy au to bu sów

W związ ku z wpro wa dze -
niem sta nu epi de micz ne go Miej -
ski Za kład Ko mu ni ka cji w Kro to -
szy nie od 23 mar ca wpro wa dził
zmia ny w kur sach au to bu sów. Li -
nie au to bu so we obo wią zu ją ce po -
za wtor ka mi i piąt ka mi jak
w okre sie fe rii to: nr 2 (Kro to szyn -
-Ja nów), nr 3 (Kro to szyn -Dzier ża -
nów), nr 4 (Kro to szyn–Wie lo -
wieś), nr 5 (Kro to szyn–Sul mie -
rzy ce), nr 6 (Kro to szyn -Roz dra -
żew). Li nia 3d (Kro to szyn -Wró -
że wy) nie bę dzie kur sowa ła.
W dni tar go we, czy li wtor ki i piąt -
ki bę dzie dzia łać li nia nr 7 (Kro to -
szyn -Świn ków), nr 8 (Kro to szyn -
-Ko na rzew -Basz ków -Ru da), jak
w okre sie fe rii. Li nie nr 9 (Kro to -
szyn–Rosz ki), nr 10 (Kro to szyn -
Zdu ny -Cha chal nia) zo sta ją za wie -
szo ne. Li nia K (Kro to szyn -
-Ostrów Wiel ko pol ski) kur so wać
bę dzie, tak jak w so bo ty, z ko lei
nr 2 (Kro to szyn -Ja nów) kur so wać
bę dzie we dług pla nu let nie go.
Nr 1 (Kro to szyn -Zdu ny -Ciesz -

ków) oraz J (Kro to szyn -Ja ro cin)
kur so wać bę dą we dług nor mal ne -
go har mo no gra mu. Do kład ny
roz kład jaz dy moż na zna leźć
na stro nie Miej skie go Za kła du Ko -
mu ni ka cji w Kro to szy nie.

Nie zwy kle cen na ini cja ty wa 
ki bi ców!

W związ ku z trud ną sy tu acją
Kro to szyń scy Fa na ty cy Ko le jo rza
po sta no wi li zor ga ni zo wać zbiór kę
na rzecz za opa trze nia szpi ta la
w Kro to szy nie. Ja ko Ga ze ta Lo -
kal na KRO TO SZYN ob ję li śmy
nad tą ak cją pa tro nat me dial ny.
– Po mi mo te go, że na sza pla ców -
ka zdro wia nie zo sta ła prze kształ -
co na w szpi tal za kaź ny i nie ma tu
na wet od dzia łu za kaź ne go, to wy -
ma ga ona wspar cia zor ga ni zo wa -
ne go wspól ny mi si ła mi. Ma my
na dzie ję, że nie trze ba ni ko go
do słusz no ści tych dzia łań prze ko -
ny wać. Chce my w ten spo sób wy -
ra zić po dzię ko wa nie i po dziw dla
pra cow ni ków służ by zdro wia,
któ rzy mi mo trud nych wa run -
ków na co dzień, ma ją te raz jesz -
cze trud niej szą służ bę. W cza sie
pan de mii na ra ża ją swo je zdro wie
i ży cie dla nas. Do ceń my to i po -
móż my uzu peł nić za so by ma te -
ria ło we szpi ta la. Za dbaj my też
o kom fort ich pra cy, cho ciaż by
przez zbiór kę ta kich pro duk tów
jak ka wa, któ rą pa nie pie lę gniar ki

i ra tow ni cy wy pi ją w prze rwie
od obo wiąz ków. Naj po trzeb niej -
sze są jed nak środ ki ochro ny oso -
bi stej, któ re moż na przy nieść z do -
mu, ku pić na wła sną rę kę lub
wpła cić nam na ich za kup środ ki
fi nan so we. Wspar cia moż na
udzie lić tak że po przez wpła tę
środ ków fi nan so wych na wska za -
ne ni żej kon to. 100 % ze bra nych
pie nię dzy ozna czo nych do pi skiem
„Szpi tal Kro to szyn” prze ka że my
na kro to szyń ską służ bę zdro wia.
Zbiór kę ko or dy nu je Sto wa rzy sze -
nie Ki bi ców Ko le jorz – nr kon -
ta: 42 1090 2734 0000 0001 158
6 8453 z do pi skiem (ty tuł prze le -
wu) Szpi tal Kro to szyn. Od po nie -
dział ku (w go dzi nach 10.00-
17.00) ma te ria ły bę dzie moż na
skła dać w skle pie Stre et shop Kro -
to szyn przy uli cy Zdu now skiej 5
w Kro to szy nie. Zbie ra my tak że
wo dę bu tel ko wa ną, ka wę, her ba -
tę i wspo mnia ne już środ ki ochro -
ny oso bi stej, ta kie jak ma secz ki,
far tu chy, go gle etc. Stam tąd bę -
dzie my je prze wo zić do ma ga zy -
nu lub prze ka za ne zo sta ną bez po -
śred nio do Sta ro stwa Po wia to we -
go w Kro to szy nie, czy li or ga ni za -
to ra służ by zdro wia w po wie cie
– czy ta my na pro fi lu fa ce bo oko -
wym Kro to szyń skich Fa na ty ków
Kolejorza.

AN DRZEJ KA MIŃ SKI 

/ MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

JAK SIĘ ZACHOWAĆ, GDY MUSISZ WEZWAĆ KARETKĘ?
Jeżeli znajdziesz się w sytuacji, w której musisz wezwać karetkę pogotowia ratunkowego 
do pacjenta, dzwoniąc na numer 999 lub 112, to KONIECZNIE upewnij się w kilku kwestiach.
Co w takiej sytuacji należy uczynić? KONIECZNIE upewnij się, sprawdź, dowiedz się, czy pacjent, do którego
wzywasz pomoc:
– mógł mieć kontakt z osobą powracającą z zagranicy, z terenów, gdzie występuje koronawirus
– mógł mieć kontakt z osobą chorą na koronawirusa
– objęty jest nadzorem epidemiologicznym lub kwarantanną ze względu na pandemię COVID-19
– jest chory na COVID-19. 
KONIECZNIE POWIEDZ TO DYSPOZYTOROWI W CHWILI ZGŁOSZENIA TELEFONICZNEGO!
Jeśli do takiego chorego dotrze Zespół Ratownictwa Medycznego, KONIECZNIE powtórz te informacje
ratownikom medycznym/lekarzowi z karetki pogotowia ratunkowego PRZED PIERWSZYM KONTAKTEM Z
CHORYM LUB OSOBAMI Z JEGO NAJBLIŻSZEGO OTOCZENIA.
Dzięki temu, załoga ZRM będzie mogła zastosować odpowiednie procedury medyczne, a Ty:
– pomożesz w ten sposób choremu
– przyspieszysz wdrożenie właściwych procedur medycznych
– przyczynisz się do minimalizowania ryzyka dalszego zakażenia
– nie będziesz narażać personelu medycznego na nieświadomy kontakt z chorym.

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, ta kie 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.
Ape lu je my o prze strze ga nie wy tycz nych wy da nych przez Mi ni ster stwo Zdro wia. Do ty czy to rów nież za sad
kwa ran tan ny. Zła ma nie pro ce dur mo że gro zić od po wie dzial no ścią kar ną zgod nie z Art. 161. §2 Ko dek su
kar ne go: „Kto, wie dząc, że jest do tknię ty cho ro bą we ne rycz ną lub za kaź ną, cięż ką cho ro bą nie ule czal ną
lub re al nie za gra ża ją cą ży ciu, na ra ża bez po śred nio in ną oso bę na za ra że nie ta ką cho ro bą, pod le ga grzyw -
nie, ka rze ogra ni cze nia wol no ści al bo po zba wie nia wol no ści do ro ku.”
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Pra cow ni cy Kro to szyń skiej Bi blio te ki
Pu blicz nej wzię li udział w warsz ta -
tach, któ re mia ły na ce lu wy pra co -
wa nie od po wied niej stra te gii dla bi -
blio tek, z uwzględ nie niem wy mo -
gów cer ty fi ka tu Bi blio te ka+, a tak że
pro mo cji, ko mu ni ka cji ze wnętrz nej,
roz wo ju ze spo łu oraz efek tyw nych
spo so bów na za an ga żo wa nie spo -
łecz no ści czy na roz wój dzia łań już
po dej mo wa nych.

W nie co dzien nej at mos fe rze pra cow -
ni cy mie li oka zję na chwi lę się za trzy mać
i spoj rzeć na swo ją pra cę po przez pry zmat
dru giej oso by. By ło to nie zwy kle waż ne,
by jesz cze le piej wyjść na prze ciw po trze -
bom użyt kow ni ków i czy tel ni ków. 

Dzię ki warsz ta tom uda ło się do trzeć
do war to ści ca łe go ze spo łu i na zwać to, co
jest fun da men tem, na któ rym na le ży
oprzeć nad cho dzą ce wy zwa nia i zmia ny.

OPRAC. (AN KA)
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Strategiczne warsztaty
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