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DZIŚ W NU ME RZE 
� SŁUŻBA ZDROWIA

Nowy ambulans 
dla koźmińskich
ratowników

Czytaj na str. 3

� NA SYGNALE

Fałszywe alarmy bombowe
w szpitalach

Czytaj na str. 4

� WYWIAD

Rozmawiamy 
z Anną Rowicką 

Czytaj na str. 5

� KROTOSZYN

Dyrektor sanepidu

odwołany

Czytaj na str. 6

� DODATEK

TWÓJ DOM I OGRÓD

Czytaj na str. 10-13

� SPORT

Akademia Piłkarska 

Online w Krotoszynie

Czytaj na str. 16

Licz ba za cho ro wań na ko ro na wi ru sa cią gle ro śnie. Na ten mo ment (stan na po nie dzia łek, 30 mar ca, godz. 10.30) w kra -
ju stwier dzo no już 1905 przy pad ków. Zmar ło 26 osób, w tym trzy z wo je wódz twa wiel ko pol skie go. Rząd zde cy do wał o za -
ostrze niu za sad bez pie czeń stwa w ce lu za sto po wa nia gwał tow ne go wzro stu za cho ro wań. Ob ostrze nia obo wią zu ją do 11
kwiet nia – z moż li wo ścią ich prze dłu że nia. Wpro wa dzo no ogra ni cze nia w po ru sza niu się na uli cach i za le ce nia po zo sta -
nia w do mach. Z miej sca za miesz ka nia mo że my wyjść tyl ko do pra cy, do ap te ki, na za ku py czy w ce lu za ła twia nia spraw
nie zbęd nych do ży cia co dzien ne go. Prze miesz czać się moż na je dy nie we dwie oso by, co nie do ty czy tyl ko ro dzin. Do pil -
no wa nia prze strze ga nia za sad bez pie czeń stwa w trak cie pan de mii od de le go wa no po li cję oraz woj sko. 
Do po nie dział ku ra no by ło wia do mo o dzie się ciu oso bach z po wia tu kro to szyń skie go za ra żo nych ko ro na wi ru sem, 288
oso bach bę dą cych w kwa ran tan nie do mo wej oraz 354 znaj du ją cych się pod nad zo rem sa ni tar nym. Na na szym te re nie
jest jed na ofia ra śmier tel na – zmarł 85-let ni męż czy zna, któ ry 14 mar ca tra fił do szpi ta la za kaź ne go w Ka li szu.

NASZ CO TY GO DNIO WY RA PORT NA STRO NACH 8-9



Gmi na Ko by lin zwró ci ła się z py ta -
niem do fir my na pra wia ją cej oświe -
tle nie ulicz ne, jak w obec nej, trud -
nej sy tu acji bę dą re ali zo wa ne
ewen tu al ne na pra wy. Przed sta wi -
ciel Enea Oświe tle nie wy ja śnił, że
w tro sce o zdro wie pra cow ni ków
oraz klien tów mo że się zda rzyć, że
nie uda się w peł ni zre ali zo wać
umo wy. 

Ozna cza to, że zgło szo na przez
miesz kań ców awa ria lam py bę dzie
uwzględ nio na, lecz na pra wa mo że trwać

dłu żej niż czte ry dni. Za tem wy dłu żo ny
bę dzie czas ocze ki wa nia.

– W związ ku z ape lem i dzia ła nia mi
Rzą du Rzecz po spo li tej Pol skiej w spra -
wie prze ciw dzia ła nia za gro że niu epi de -
micz ne mu, spo wo do wa ne mu ko ro na wi -
ru sem CO VID -19, w tro sce o zdro wie
klien tów, kon tra hen tów i pra cow ni ków
Spół ki i w związ ku z tym ko niecz no ścią
wpro wa dze nia nie zbęd nych zmian
w nor mal nym funk cjo no wa niu Spół ki,
Za rząd ENEA Oświe tle nie Sp. z o. o. in -
for mu je, że dzia ła nia Spół ki w za kre sie
re ali za cji za dań in we sty cyj nych oraz

umów eks plo ata cyj nych mo gą zo stać
ogra ni czo ne, stąd re ali za cja w peł ni za pi -
sów za war tych umów mo że być nie moż -
li wa. Aby zmi ni ma li zo wać ry zy ko roz -
prze strze nia nia się kor no na wi ru sa,
wpro wa dzo ne zo sta ło tak że za le ce nie
o moż li wie sze ro kim ogra ni cze niu spo -
tkań służ bo wych – czy ta my w od po wie -
dzi spół ki Enea Oświe tle nie. 

Miesz kań cy pro sze ni są, aby wszel kie
awa rie zgła szać na bie żą co, dzwo niąc
do Urzę du Miej skie go w Ko by li nie
pod nr te le fo nu 65 548 24 01.

OPRAC. (NO VUS)
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STARYGRÓD

Wymiana nawierzchni chodnika
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Trwa roz biór ka chod ni ka w Sta rym -
gro dzie (gmi na Ko by lin). Miesz kań cy
w ra mach prac spo łecz nych de mon tu -
ją sta rą na wierzch nię. No wy chod nik
po wsta nie dzię ki współ pra cy ze Sta ro -
stwem Po wia to wym w Kro to szy nie. 

– W ze szłym ro ku uda ło się zbu do -
wać część chod ni ka, w tym ro ku kon ty -

nu uje my pra ce. Ja ko gmi na za ku pi li śmy
kost kę bru ko wą, na to miast koszt wy ko -
na nia jest po stro nie po wia tu. Je stem za -
do wo lo ny, że ta współ pra ca z po wia tem
ukła da nam się do brze i mo że my wspól -
nie re ali zo wać za da nia dla do bra na szych
miesz kań ców – sko men to wał To masz Le -
siń ski, bur mistrz Ko by li na.

OPRAC. (NO VUS)

KOBYLIN

Czas oczekiwania na naprawę może się wydłużyć

Od cza su iden ty fi ka cji cho ro by za -
kaź nej CO VID -19, wy wo ły wa nej przez
roz prze strze nia ją cy się ko ro na wi rus,
po ja wi ły się róż ne ty py oszustw. In -
ter pol ostrze ga przed prze stęp ca mi,
któ rzy wy ko rzy stu ją strach zwią za ny
z pan de mią. Ko men da Po wia to wa
Po li cji w Kro to szy nie wy da ła ostrze -
że nie w tej spra wie – ku bez pie czeń -
stwu miesz kań ców.

Oszu stwa do ko ny wa ne przez prze -
stęp ców od mo men tu pierw szych przy -

pad ków za ka żeń ko ro na wi ru sem moż na
po dzie lić na trzy ty py: pod ro bio ne stro ny
in ter ne to we, plat for my han dlu elek tro -
nicz ne go, kon ta w me diach spo łecz no -
ścio wych, fał szy we wia do mo ści e -ma il,
ofe ru ją ce ma ski ochron ne na twarz i ma -
ski chi rur gicz ne; oszu stwa te le fo nicz ne;
sche ma ty phi shin go we.

Po przez fik cyj ne stro ny in ter ne to we,
plat for my e -com mer ce itp. oszu ści wy ko -
rzy stu ją strach przed ko ro na wi ru sem.
Two rzą i za kła da ją fał szy we stro ny in ter -
ne to we, plat for my han dlu elek tro nicz ne -

go, kon ta spo łecz no ścio we i e -ma ile, ofe ru -
jąc po przez nie sprze daż i dys try bu cję ma -
sek ochron nych na twarz i ma sek chi rur -
gicz nych. W pew nym stop niu oszu ści
uży wa ją nazw zna nych firm, któ re zaj mu -
ją się pro duk cją i do sta wą ma sek, szcze gól -
nie tych z sie dzi bą w Eu ro pie. Ofia ry tych
prze stępstw pro szo ne są o do ko na nie płat -
no ści z gó ry za po mo cą prze le wów ban ko -
wych, za zwy czaj na kon ta ban ko we w kra -
jach eu ro pej skich, ta kich jak Niem cy, Ho -
lan dia, Hisz pa nia i Por tu ga lia.

Jak się oka zu je, ma ski nie są w ogó -
le do star cza ne, oszu ści po zo sta ją po za
za się giem, a wi try ny czy plat for my są
szyb ko li kwi do wa ne. Zda rza ły się rów -
nież przy pad ki, w któ rych ofia ry pro -
szo ne by ły o od biór płat nych ma sek
na twarz z róż nych kli nik. Oczy wi ście
by ła to fik cja. 

Gdy oszu stwa te le ko mu ni ka cyj ne
i te le fo nicz ne pod róż ny mi pre tek sta mi

nie są no wym zja wi skiem, to jed nak po ja -
wi ły się do nie sie nia o now szych od mia -
nach te go ty pu prze stępstw, zwią za nych
z sza le ją cą epi de mią. Spraw cy kon tak tu ją
się z oso ba mi star szy mi przez te le fon,
uda jąc krew ne go (np. wnu ka), któ ry
obec nie prze by wa w szpi ta lu z po wo du
za ka że nia CO VID -19. Nie któ re oso by
otrzy ma ły dru gie we zwa nie od rze ko me -
go le ka rza / dy rek to ra szpi ta la w ce lu po -
twier dze nia le cze nia. Na stęp nie ofia ry są
in for mo wa ne o ko niecz no ści nie zwłocz -
ne go po kry cia kosz tów le cze nia po przez
zde po no wa nie pie nię dzy lub prze ka za nie
go tów ki bądź in nych kosz tow no ści
„przed sta wi cie lom szpi ta la”, któ rzy po ja -
wią się w ich do mu.

Zda rza się też, że ofia ry otrzy mu ją te -
le fo ny od rze ko mych urzęd ni ków służ by
zdro wia z proś bą o po da nie da nych oso -
bo wych w ce lu prze pro wa dze nia „śle dze -
nia kon tak tów”, co jest pro ce sem iden ty -
fi ka cji i mo ni to ro wa nia osób, któ re mia ły
bli ski kon takt z za ra żo ny mi. W prze ci -
wień stwie do praw dzi wych urzęd ni ków
ds. zdro wia, oszu ści zwy kle pro szą ofia ry

o da ne ban ko we i te do ty czą ce płat no ści
w ce lu rze ko mej we ry fi ka cji.

W ostat nich ty go dniach od no to wa -
no kil ka przy pad ków phi shin go wych li -
stów i wia do mo ści e -ma il zwią za nych
z CO VID -19. Prze stęp cy roz po wszech -
nia ją zło śli we lin ki i do ku men ty, któ re za -
wie ra ją in for ma cje o tym, jak chro nić się
przed roz prze strze nia niem CO VID -19,
oraz za le ce nia do ty czą ce dzia ła nia prze -
ciw ko pan de mii. Nie któ re z tych e -ma ili
za chę ca ją od bior ców do otwar cia lin ku
lub stro ny, któ ra rze ko mo za wie ra do dat -
ko we waż ne in for ma cje.

Aby otwo rzyć ta ką stro nę, od bior cy
pro sze ni są o za lo go wa nie się przy uży ciu
swo je go ad re su e -ma il i ha sła. W ten spo -
sób prze stęp cy mo gą in sta lo wać zło śli we
opro gra mo wa nie na urzą dze niu od bior cy
i kraść pie nią dze lub po uf ne in for ma cje.
Ta kie li sty i wia do mo ści e -ma il su ge ru ją,
że zo sta ły wy sła ne przez zna ne or ga ni za -
cje, ta kie jak Świa to wa Or ga ni za cja Zdro -
wia (WHO). Ape lu je my więc do wszyst -
kich – bądź my w tym trud nym okre sie
szcze gól nie ostroż ni. (NO VUS)

BEZPIECZEŃSTWO

Ostrzegamy przed oszustami!



Od nie daw na ra tow ni cy me dycz ni
z Pod sta cji Po go to wia Ra tun ko we go
w Koź mi nie Wlkp. jeż dżą no wą, za -
ku pio ną w ra mach mi ni ste rial ne go
pro gra mu ka ret ką. Uro czy ste prze -
ka za nie po jaz du zo sta ło od wo ła ne
z po wo du roz prze strze nia ją ce go się
ko ro na wi ru sa. 

No wa ka ret ka to sa mo chód mar ki Re -
nault Ma ster. Wy po sa żo na jest w naj now -
szy sprzęt po zwa la ją cy ra to wać ży cie ludz -
kie, jak choć by de fi bry la tor Zoll X se ries.
Jest dłuż sza i szer sza od do tych cza so we go
po jaz du koź miń skich ra tow ni ków. W po -
rów na niu z wcze śniej szym am bu lan sem,
któ ry te raz jeź dzić bę dzie ja ko ka ret ka
do trans por tu cho rych, po sia da prze bu do -

wa ne wnę trze, co po zwa la na bar dziej
opty mal ne i prak tycz ne je go wy ko rzy sta -
nie. Po nad to ma do dat ko we świa tła alar -
mo we na obu bocz nych lu ster kach. 

No wy am bu lans jest wy po sa żo ny
w naj no wo cze śniej szy sys tem sy gna li za -
cji świetl nej i dźwię ko wej. Jed ną z je go
funk cji jest moż li wość wy świe tla nia
na przed nich i tyl nych gór nych pa ne lach
ko mu ni ka tów dla użyt kow ni ków ru chu.
Na wy świe tla czach mo gą po ja wiać się ta -
kie na pi sy jak np. AM BU LANS, WY PA -
DEK!, IN TER WEN CJA, PO STÓJ. Mo -
że też po ka zy wać się strzał ka wska zu ją ca
stro nę, z któ rej nad jeż dża ją cy kie row cy
ma ją omi jać am bu lans.

Ka ret ka wy po sa żo na jest w sys tem
do świe tle nia miej sca ak cji na ze wnątrz sa -

mo cho du, przy dat ny pod czas in ter wen -
cji noc nych, a tak że sys tem do świe tla nia
za krę tów pod czas jaz dy. Ma to szcze gól ne
zna cze nie, gdy ra tow ni cy wzy wa ni są
po zmierz chu na in ter wen cję i do cie ra ją
tam wą ski mi oraz krę ty mi dro ga mi.

Na wy po sa że niu am bu lan su znaj du -
ją się tak że spe cjal ne no sze ba ria trycz ne,
przy sto so wa ne do trans por to wa nia cięż -
kich cho rych. Ich mak sy mal ny udźwig
to 230 kg. 

Za kup ka ret ki po go to wia moż li wy
był dzię ki do fi nan so wa niu z Mi ni ster -
stwa Zdro wia. O po świę ce nie no we go
po jaz du po pro szo no ks. Ma te usza Se tec -
kie go – ka pe la na szpi ta la w Koź mi nie
Wlkp.

OPRAC. (AN KA)

We wto rek, 24 mar ca, miesz ka niec
Kro to szy na, mi mo na ka zu kwa ran -
tan ny wy da ne go przez Po wia to wą
Sta cję Sa ni tar no -Epi de mio lo gicz ną,
opu ścił miej sce za miesz ka nia i to
dwu krot nie. Na za jutrz do szło
do dwóch ko lej nych przy pad ków na -
ru szeń za sad kwa ran tan ny. Spraw -
ców te go czy nu cze ka ją te raz po waż -
ne kon se kwen cje, po nie waż ka ra
mo że wy no sić na wet do 30 tys. zł.

Kro to szy nia nin, bę dąc na przy mu so -
wej kwa ran tan nie, zła mał za kaz i wy brał
się do mar ke tu na za ku py. Męż czy zna zo -
stał za trzy ma ny przed skle pem przez

funk cjo na riu szy po li cji i do pro wa dzo ny
do do mu.

– Po twier dzam, że te go dnia męż czy -
zna zo stał za trzy ma ny przed skle pem
i po li cjan ci prze pro wa dzi li z nim roz mo -
wę na te mat kon se kwen cji na ru sze nia za -
sad kwa ran tan ny – 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. 

W śro dę ujaw nio no ko lej ne dwa przy -
pad ki zła ma nia kwa ran tan ny. Ma te riał do -
wo do wy w tych spra wach tra fił do są du,
któ ry mo że uka rać te oso by grzyw ną do 5
tys. zł. Z ko lei sa ne pid na dro dze de cy zji
ad mi ni stra cyj nej mo że na ło żyć ka rę do 30
tys. zł. (NO VUS)

3Aktualności
SŁUŻBA ZDROWIA

Nowa karetka w Koźminie Wlkp.

Piotr Mi ko łaj czyk, dy rek tor Mu zeum
Re gio nal ne go im. Hie ro ni ma Ław ni -
cza ka w Kro to szy nie, na ko lej nej pre -
lek cji on li ne na ka na le YouTu be tym
ra zem opo wie dział o hi sto rii Za ko nu
Try ni ta rzy. Jak się oka zu je, w bu dyn -
ku, w któ rym obec nie znaj du je się
kro to szyń skie mu zeum, przez dłuż -
szy czas był dom klasz tor ny wcze -
śniej wspo mnia ne go za ko nu.

Za kon zo stał za ło żo ny w ro ku 1193,
w okre sie wy praw krzy żo wych, przez św.
Ja na de Ma tha i św. Fe lik sa de Va lo is. Re -
gu łę za kon ną za twier dził w ro ku 1198
pa pież In no cen ty III, wy da jąc spe cjal ną
bul lę „Ope ran te di vi ne di spo si tio nis”.
Pier wot nie zgro ma dze nie funk cjo no wa ło
pod na zwą Za ko nu Świę tej Trój cy od Wy -
ku pu Nie wol ni ków i by ło za ko nem że -
bra czym. Je go za da niem by ło wy ku py wa -
nie więź niów z nie wo li arab skiej oraz ta -
tar skiej. Nie rzad ko za kon ni cy, gdy już
bra ko wa ło pie nię dzy, sa mi od da wa li się
w nie wo lę w za mian za uwal nia ne go. Po -
da je się, że try ni ta rze uwol ni li ok. 900
tys. osób. Od 1236 r. ist nie je tak że klau -
zu ro wy, żeń ski od po wied nik za ko -
nu – try ni ta rian ki 

– Na zie mie pol skie try ni ta rze zo sta -
li spro wa dze ni w ro ku 1685, w okre sie

wo jen z Tur cją, za pa no wa nia Ja na III So -
bie skie go. Za kon dzia łał głów nie
na wschod nich ru bie żach I Rze czy po spo -
li tej. W okre sie sta ro pol skim do my za -
kon ne try ni ta rzy za ło żo no (wg chro no lo -
gii) we Lwo wie, w Kra ko wie, Sta ni sła wo -
wie, Be re stecz ku, War sza wie, Ha li czu,
An to ko lu i We rkach (dziś dziel ni ce Wil -
na), Ka mień cu Po dol skim, Or szy, Łuc ku,
To ma szo wie Lu bel skim, Brze ściu, Lu bli -
nie, Kro to szy nie, Bra hi ło wie, Bursz ty nie,
Szum ba rze, Czoł ha nie, Ba bi no wi czach
k. Or szy, Bia łym Ka mie niu oraz w Miel -
cu. W Lu bli nie try ni ta rze po sia da li naj -
pierw dom za kon ny, a na stęp nie – z uwa -

gi na zu bo że nie zgro ma dze nia – za miesz -
ki wa li jed ną z wież w mu rach miej skich,
na zy wa ną przez to Wie żą Try ni tar ską.
Źró dła hi sto rycz ne po da ją, że w la -
tach 1688-1783 pol scy try ni ta rze wy ku -
pi li co naj mniej 517 jeń ców za kwo -
tę 573 427 zło tych pol skich – opo wia da
dy rek tor mu zeum. 

Do Kro to szy na try ni ta rzy spro wa dził
Jó zef Po toc ki w ro ku 1731, od da jąc im
wy re mon to wa ny, drew nia ny ko śció łek
pw. Św. Ap. Pio tra i Paw ła. Dwa la ta póź -
niej wła ści ciel mia sta ufun do wał dla za -
ko nu bu dy nek klasz tor ny (obec nie mie -
ści się w nim Mu zeum Re gio nal ne).

Do mo men tu ukoń cze nia bu do wy w ro -
ku 1744 try ni ta rze za miesz ki wa li usy tu -
owa ną nie opo dal ko ściół ka drew nia ną re -
zy den cję. Po toc ki za bez pie czył tak że za -
kon fi nan so wo. Na dał klasz to ro wi fol -
wark w Zmy sło wie oraz prze ka zał mu
kwo tę 20 tys. zło tych pol skich, za hi po te -
ko wa ną na kro to szyń skiej sy na go dze. 

Dzie dzic mia sta zo bo wią zał try ni ta -
rzy do gło sze nia w ko ście le far nym pw.
Św. Ja na Chrzci cie la co nie dziel nych ka -
zań apo lo ge tycz nych w ję zy ku nie miec -
kim. Ad re sa ta mi tych że ka zań by li miej -
sco wi ewan ge li cy, któ rzy nie mie li wów -
czas w Kro to szy nie wła snej świą ty ni.
W szczy to wym okre sie funk cjo no wa nia,
w po ło wie XVIII w., kro to szyń skie zgro -
ma dze nie li czy ło trzy na stu za kon ni ków.

W la tach 1767-1775 wdo wa po het -
ma nie – Lu dwi ka z Mnisz chów – ro ze -
bra ła śre dnio wiecz ną świą ty nię i na jej
miej scu wznio sła no wy, mu ro wa ny, ba ro -
ko wy gmach, po łą czo ny dwu kon dy gna -
cyj ną ga le rią i piw ni ca mi z bu dyn kiem
klasz tor nym.

W okre sie za bo rów rzą dy wszyst -
kich trzech państw za bor czych stop nio -
wo li kwi do wa ły zgro ma dze nia za kon ne.
Szcze gól ne na si le nie tych dzia łań mia ło
miej sce w na stęp stwie pol skich po wstań
na ro do wych. Po da je się, że ostat ni try ni -

tarz opu ścił zie mie pol skie w ro ku 1907.
W Kro to szy nie klasz tor funk cjo no wał
do 1819 r., jed nak że znacz ny spa dek
licz by za kon ni ków oraz zu bo że nie miej -
sco we go zgro ma dze nia na stą pi ło już
w na stęp stwie dru gie go roz bio ru, w wy -
ni ku któ re go mia sto zna la zło się pod pa -
no wa niem pru skim. Po ka sa cie za ko nu
try ni ta rzy przez wła dze pru skie w gma -
chu po klasz tor nym zlo ka li zo wa no mię -
dzy in ny mi sąd, na stęp nie szko łę, a osta -
tecz nie ko sza ry. 

W 1986 r., wraz z przy jaz dem do Pol -
ski o. Je rze go Kę piń skie go, do szło w na -
szym kra ju do re sty tu cji zgro ma dze nia.
Współ cze śnie za da niem za ko nu jest „wy -
kup” lu dzi z roz ma itych ro dza jów nie wo -
li ze wnętrz nej i we wnętrz nej, rów nież
uza leż nień od al ko ho lu, nar ko ty ków, in -
ter ne tu itp. Try ni ta rze spra wu ją dziś po -
słu gę głów nie w wię zie niach, ale opie ku ją
się tak że cho ry mi i w po ro zu mie niu z lo -
kal ny mi bi sku pa mi pro wa dzą swo je wła -
sne pa ra fie. Z za ko nu wy wo dzi się je den
kar dy nał, sied miu ar cy bi sku pów i 21 bi -
sku pów. Obec nie w Pol sce znaj du ją się je -
dy nie dwa do my za kon ne – w Kra ko wie
przy ul. Ła no wej oraz w Bu dzi skach ko ło
San do mie rza.

Pre lek cje hi sto rycz ne on li ne Pio tra
Mi ko łaj czy ka są do stęp ne za po śred nic -
twem ka na łu Mu zeum Re gio nal ne go im.
Hie ro ni ma Ław ni cza ka w Kro to szy nie
na YouTu be.

OPRAC. (NO VUS) 

HISTORIA

Budynek muzeum to dawna siedziba zakonu

 

KROTOSZYN

Złamali zasady kwarantanny
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Szpi ta le w Ka li szu, Ostro wie Wlkp.
oraz Mi li czu 25 mar ca zo sta ły po in -
for mo wa ne, że pod ło żo no w nich
bom by. Wszyst kie alar my na szczę -
ście oka za ły się fał szy we. Jak usta li -
ła po li cja, spraw cą głu pich żar tów
był miesz ka niec na sze go po wia tu.
Cze ka ją go te raz po waż ne kon se -
kwen cje, gro zi mu na wet do 8 lat
wię zie nia.

25 mar ca przed go dzi ną 10.00 ofi cer
dy żur ny Ko men dy Miej skiej Po li cji w Ka -
li szu otrzy mał in for ma cję o pod ło że niu
ła dun ku wy bu cho we go na te re nie ka li -
skie go szpi ta la. Pod czas te go ty pu zgło -
szeń obo wią zu je ści sły al go rytm po stę po -
wa nia. Na miej sce na tych miast skie ro wa -
no po li cyj nych pi ro tech ni ków, aby spraw -
dzi li po miesz cze nia. W szpi ta lu po ja wił
się rów nież prze wod nik psa służ bo we go
wraz ze swo im czwo ro noż nym pod -
opiecz nym, prze szko lo nym w za kre sie
wy kry wa nia ła dun ków wy bu cho wych.
Po do kład nym spraw dze niu oka za ło się,
że za gro że nia nie ma. Zgło sze nie oka za ło
się fał szy we.

Wy klu cze nie pod ło że nia ła dun ku
nie za koń czy ło jed nak spra wy. Po li cjan ci
z Wy dzia łu Kry mi nal ne go usta li li, że te -
go sa me go dnia do szło do po dob nych
zgło szeń w Ostro wie Wlkp. oraz Mi li czu.
Funk cjo na riu sze szyb ko zwe ry fi ko wa li
in for ma cje. Oka za ło się, że spraw cą
wszyst kich zgło szeń jest ta sa ma oso -
ba – 37-let ni miesz ka niec po wia tu kro to -
szyń skie go. 

Męż czy zna zo stał za trzy ma ny przez
kro to szyń skich po li cjan tów, a na stęp nie
prze ka za ny funk cjo na riu szom z Ka li sza,
któ rzy pod nad zo rem pro ku ra tu ry bę dą
pro wa dzić po stę po wa nie w tej spra -
wie. – Zgod nie z tre ścią art. 224a KK: Kto
wie dząc, że za gro że nie nie ist nie je, za wia -
da mia o zda rze niu, któ re za gra ża ży ciu lub
zdro wiu wie lu osób lub mie niu w znacz -
nych roz mia rach lub stwa rza sy tu ację, ma -
ją cą wy wo łać prze ko na nie o ist nie niu ta -

kie go za gro że nia, czym wy wo łu je czyn -
ność in sty tu cji uży tecz no ści pu blicz nej
lub or ga nu ochro ny bez pie czeń stwa, po -
rząd ku pu blicz ne go lub zdro wia ma ją cą
na ce lu uchy le nie za gro że nia, pod le ga ka -
rze po zba wie nia wol no ści od 6 mie się cy
do lat 8. Jed no cze śnie pod kre śla my, że
w każ dym te go ty pu przy pad ku po li cjan ci
do ło żą wszel kich sta rań, aby usta lić spraw -
cę fał szy we go alar mu. Pra ca służb, po wo ła -
nych do za pew nie nia bez pie czeń stwa oraz
ra to wa nia zdro wia ży cia ludz kie go, jest od -
po wie dzial na i trud na. Spraw cy te go ty pu
prze stępstw, an ga żu jąc przed sta wi cie li po -
szcze gól nych służb w fał szy we zgło sze nia,
mu szą mieć świa do mość, że swo im lek ko -
myśl nym za cho wa niem na ra ża ją zdro wie
i ży cie in nych osób – in for mu je Ko men da
Miej ska Po li cji w Ka li szu.

– W opar ciu o zgro ma dzo ny w spra -
wie ma te riał do wo do wy pro ku ra tor za -
rzu cił męż czyź nie, że w dniu 25 mar ca
za po śred nic twem sie ci in ter ne to wej po -
wia do mił pla ców ki me dycz ne w Ka li szu,
Mi li czu oraz Ostro wie Wiel ko pol skim
o zda rze niu za gra ża ją ce mu ży ciu i zdro -
wiu wie lu osób – tj. o pod ło że niu ła dun -
ków wy bu cho wych, wie dząc, że nie bez -
pie czeń stwo to nie ist nie je, przez co wy -
wo łał czyn no ści or ga nów pań stwo wych,
to jest funk cjo na riu szy po li cji, ma ją ce
na ce lu uchy le nie te go nie bez pie czeń -
stwa, czym spro wa dził nie bez pie czeń -
stwo dla ży cia i zdro wia pa cjen tów, per so -

ne lu szpi ta la oraz in ter we niu ją cych funk -
cjo na riu szy po li cji, wie dząc o oko licz no -
ściach szcze gól nie nie bez piecz nych, tj.
wy stę po wa niu epi de mii wi ru sa CO -
VID 19. Prze słu cha ny w cha rak te rze po -
dej rza ne go męż czy zna przy znał się do do -
ko na nia za rzu ca nych mu czy nów. W zło -
żo nych wy ja śnie niach nie po tra fił wska -
zać ra cjo nal nych po wo dów swo je go dzia -
ła nia ani też wska zać po wo du wy sła nia
wia do mo ści do w/w pla có wek me dycz -
nych. Po twier dził jed no cze śnie, że miał
świa do mość pa nu ją cej pan de mii ko ro na -
wi ru sa. Ma jąc na wzglę dzie wy jąt ko wość
oko licz no ści zwią za nych z za cho wa niem
męż czy zny, któ re skut ko wa ły dez or ga ni -
za cją pra cy pla có wek me dycz nych
w okre sie ich wzmo żo nej pra cy zwią za nej
z le cze niem pa cjen tów, pro ku ra tor za -
kwa li fi ko wał wy so ce szko dli we za cho wa -
nie męż czy zny nie tyl ko ja ko wy peł nia ją -
ce zna mio na fał szy we go za wia do mie nia
o za gro że niu (art. 224a k. k.), ale też ja ko
spro wa dze nie nie bez pie czeń stwa dla ży -
cia lub zdro wia wie lu osób (art. 165 k.
k.). Za za rzu ca ne czy ny męż czyź nie gro zi
ka ra do 8 lat po zba wie nia wol no ści.
Z uwa gi na su ro wą ka rę oraz ce lem za -
pew nie nia pra wi dło we go to ku po stę po -
wa nia pro ku ra tor wy stą pił z wnio skiem
o za sto so wa nie tym cza so we go aresz to wa -
nia – czy ta my w ko mu ni ka cie Pro ku ra tu -
ry Okrę go wej w Ostro wie Wlkp. 

(NO VUS) 

Wraz z na dej ściem wio sny stra ża cy
co raz czę ściej wy jeż dża ją do po ża -
rów traw, ga łę zi i in nych po zo sta ło ści
ro ślin nych. Wy su szo na ro ślin ność
jest do sko na łym ma te ria łem pal -
nym, co w po łą cze niu z nie od po wie -
dzial no ścią lu dzi skut ku je gwał tow -
nym wzro stem po ża rów. 22 mar ca
stra ża cy zo sta li we zwa ni do po ża ru
tra wy w młod ni ku so sno wym
w Chwa li sze wie.

Do zda rze nia skie ro wa ne zo sta ły dwa
za stę py z JRG Kro to szyn oraz po jed nym
z OSP Chwa li szew, OSP Zdu ny i OSP
Biad ki. Spa le niu ule gła tra wa na po -
wierzch ni oko ło 2000 m2. Nie dziel ne
zda rze nie to nie pierw sza in ter wen cja
zwią za na z po ża ra mi traw i po zo sta ło ści
ro ślin nych. Nie co wcze śniej stra ża cy ga si -
li pożary  traw w Sta rym Ko by li nie, w Bo -

rzę cicz kach, w No wej Obrze i w Wo le ni -
cach.

– Za więk szość po ża rów traw od po -
wie dzial ny jest czło wiek. Nie ste ty, wśród
wie lu lu dzi pa nu je prze ko na nie, że spa la -
nie su chej tra wy użyź ni w spo sób na tu ral -
ny gle bę – nic bar dziej myl ne go. 13 mar -
ca przy współ udzia le Mi ni ster stwa Spraw
We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji, Pań stwo -
wej Stra ży Po żar nej, a tak że przy wspar -
ciu La sów Pań stwo wych ru szy ła ko lej na
edy cja kam pa nii STOP PO ŻA ROM
TRAW. W ra mach ak cji zo sta ła uru cho -
mio na stro na in ter ne to wa www.stop po -
za rom traw.pl, gdzie moż na zna leźć
wszyst kie in for ma cje do ty czą ce za gro żeń
i skut ków czę sto wy my ka ją cych się spod
kon tro li po ża rów traw – in for mu je To -
masz Pa try as, rzecz nik pra so wy Ko men -
dy Po wia to wej Pań stwo wej Stra ży Po żar -
nej w Kro to szy nie. (NO VUS)

Z POLICJI

Fałszywe alarmy bombowe

BEZPIECZEŃSTWO

Bądźmy odpowiedzialni

21 mar ca w jed nym z do mów
przy ul. Ostrow skiej w Zdu nach za -
pa li ła się sa dza w prze wo dzie ko mi -
no wym. Przy by li na miej sce stra ża cy
szyb ko upo ra li się z za gro że niem.

Na ak cję wy sła no za stę py z OSP Zdu -
ny i PSP Kro to szyn. W za pcha nym prze -
wo dzie ko mi no wym pa li ła się sa dza. Wła -
ści ciel obiek tu wy ga sił pa le ni sko pie ca

przed przy by ciem jed no stek prze ciw po -
ża ro wych. 

Stra ża cy po za bez pie cze niu miej sca
zda rze nia udroż ni li prze wód ko mi no wy
i usu nę li pa lą cą się sa dzę. Ko min na bie żą -
co był mo ni to ro wa ny przy uży ciu ka me ry
ter mo wi zyj nej. Na ko niec dzia łań wszyst -
kie po miesz cze nia spraw dzo no czuj ni -
kiem wie lo ga zo wym. Za gro żeń nie
stwier dzo no. (NO VUS)

ZDUNY

Zapaliła się sadza w kominie
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5Rozmowa Tygodnia 

Z An ną Ro wic ką, no wą dy rek tor
Gmin ne go Ośrod ka Kul tu ry w Ko by li -
nie, roz ma wiał An drzej Ka miń ski.

Z te go, co nam wia do mo, nie star to -
wa łaś w kon kur sie na dy rek to ra Gmin -
ne go Ośrod ka Kul tu ry w Ko by li nie ani
rok te mu, ani w tym ro ku... Jak za tem
do szło do te go, że jed nak ob ję łaś to sta -
no wi sko?

– Zbieg wy da rzeń. W ostat nich ty go -
dniach bar dzo po ru szy ło mnie to, że stan
zdro wia Na ta lii Spru ty, cho rej na ra ka,
na sto let niej dziew czy ny z Ko by li na, wy -
ma ga po da nia jej le ków war tych 200 tys.
zł. Ob ser wu jąc ma mę Na ta lii i jej cio cię
Mo ni kę w sta ra niach o to, że by coś zro -
bić, aby te pie nią dze ze brać, ra zem z mo -
im bra tem Paw łem po sta no wi li śmy jak -
kol wiek po móc. Skon tak to wa łam się
z Ewą Spru tą i Mo ni ką Łu czak i za czę łam
my śleć. Za uwa ży łam wów czas u sie bie,
że uru cho mił mi się ja kiś uśpio ny po ten -
cjał, chęć dzia ła nia, wręcz po bu dze nie,
któ re prze kła da ło się na róż ne po my sły,
na wią zy wa nie kon tak tów ze zna jo my mi
i ludź mi, któ rzy mo gą coś w tej spra wie
zro bić. Po czu łam się jak przy sło wio wa
„ry ba w wo dzie”. Do te go zna jo mi miesz -
kań cy Ko by li na za czę li się od zy wać i mó -
wić, że po win nam star to wać w kon kur sie
na dy rek to ra GOK -u. To by ło mi łe.

Mi mo te go do kon kur su nie przy stą -
pi łam. Fakt, że pra cu ję w bar dzo do brym
ze spo le i lu bię swo ją pra cę, spo wo do wał,
że by ło mi cięż ko zde cy do wać się na tak
ogrom ną zmia nę. Nie da wa ło mi to jed -
nak spo ko ju. Uświa do mi łam so bie, że
zre zy gno wa łam z ma rzeń. Wów czas po -
sta no wi łam zgło sić się do bur mi strza
na roz mo wę. Dziś cie szę się, że zmie ni -
łam zda nie i że to mnie bur mistrz wy brał.

Gdy przed pa ro ma dnia mi oka za ło
się, że bę dziesz kie ro wać GOK -iem, wie -
le osób – pa mię ta jąc Two je nie gdy siej -
sze dzia ła nia w dzie dzi nie kul tu ry – za -

pew ne po my śla ło: „wła ści wy czło wiek
na wła ści wym miej scu”. Zresz tą świad -
czą o tym ko men ta rze, któ re moż -
na zna leźć w in ter ne cie. Zga dasz się
z ta ką opi nią?

– Od naj młod szych lat lu bi łam być
tam, gdzie coś się dzie je. Gdy się nie dzia -
ło, to czę sto sa ma sta wa łam się przy czy ną
ja kichś dzia łań. W szko le pod sta wo wej
tań czy łam w ze spo le lu do wym, udzie la -
łam się w sa mo rzą dzie szkol nym. Ma -
jąc 15 lat, za ło ży łam dru ży nę har cer ską,
któ ra przez wie le lat by ła dla mnie źró -
dłem ak tyw no ści. Za wsze in te re so wa łam
się kul tu rą, mu zy ką, śpie wem, tań cem
i kon tak tem z ludź mi. Wy bór stu diów
był pro sty: pe da go gi ka – ani ma cja spo -
łecz no -kul tu ral na. Wte dy nie któ rzy
śmia li się ze mnie, py ta jąc, po co mi te stu -
dia, sko ro w Ko by li nie nie ma do mu kul -
tu ry. Od po wia da łam wów czas, że po stu -
diach sa ma go za ło żę... Po ukoń cze niu
stu diów i po wro cie do Ko by li na współ -
two rzy łam Sto wa rzy sze nie na Rzecz Roz -
wo ju Dzie ci i Mło dzie ży JU WE NIS. Pra -
co wa łam wów czas z du żą gru pą ak tyw nej

mło dzie ży. Mo je dzia ła nia do ce nił bur -
mistrz Jan Wa leń ski, któ ry przed odej -
ściem ze sta no wi ska za trud nił mnie
na pół ro ku w Urzę dzie Miej skim w Ko -
by li nie i od de le go wał do pra cy w sto wa -
rzy sze niu. Część po zy tyw nych ko men ta -
rzy w in ter ne cie po ogło sze niu mnie no -
wym dy rek to rem GOK -u na le ży wła śnie
do tych har ce rzy i mło dzie ży, któ rzy by li
kie dyś pod mo imi skrzy dła mi, a te raz są
już do ro sły mi ludź mi, czę sto po sia da ją cy -
mi swo je dzie ci. Mam u nich za ufa nie.
Od po wia da jąc wprost na py ta nie – tak,
uwa żam, że bę dę od 1 kwiet nia na wła ści -
wym miej scu.

Na dłu gi czas znik nę łaś z ho ry zon tu
ko by liń skiej kul tu ry. Po wiedz za tem,
czym zaj mo wa łaś się za wo do wo
w ostat nich la tach.

– Przez ostat nie 10 lat pra co wa łam
w Spe cja li stycz nym Ośrod ku Wspar cia
dla Ofiar Prze mo cy w Ro dzi nie w Zdu -
nach (jed no st ce pod le głej PCPR Kro to -
szyn). Po cząt ko wo pra co wa łam na sta no -
wi sku pe da go ga, a po ukoń cze niu Stu -
dium Po mo cy Ofia rom Prze mo cy w In -
sty tu cie Psy cho lo gii Zdro wia – na sta no -
wi sku te ra peu ty. Pro wa dzi łam gru pę
wspar cia dla ko biet oraz dla dzie ci. Po -
za tym w mi kro wy da niu ani mo wa łam
ży cie ośrod ka, re ali zu jąc z miesz kań ca mi
za ję cia ar ty stycz no -pla stycz ne.

Obo wiąz ki dy rek tor skie przej -
miesz wraz z po cząt kiem kwiet nia.
Wszyst ko wska zu je na to, że do te go
cza su nie upo ra my się z epi de mią ko -
ro na wi ru sa. Tak więc za czniesz kie ro -
wa nie ośrod kiem kul tu ry w nie zbyt
sprzy ja ją cym mo men cie. Wszak nie od -
by wa ją się te raz żad ne im pre zy kul tu -
ral ne. W związ ku z po wyż szym jak so -
bie wy obra żasz pierw sze dni, a mo że
ty go dnie w no wej ro li?

– Obej mu jąc sta no wi sko dy rek tor -
skie, zmie rzę się nie tyl ko z dzia ła nia mi

kul tu ral ny mi, ale rów nież z czyn no ścia -
mi for mal ny mi, do ty czą cy mi pro wa dze -
nia in sty tu cji. Pierw sze dni po świę cę
na okieł zna nie do ku men ta cji, prze ję cie
po miesz czeń GOK -u oraz sa li przy ul.
Kro to szyń skiej. Usta lę z pra cow ni ka mi
za kre sy obo wiąz ków. Czas pan de mii jest
dla wszyst kich trud ny. Ży je my jed nak
w cza sach in ter ne tu, GOK ma swój pro fil
na Fa ce bo oku i tam prze nio sę ak tyw ność
in sty tu cji. 

Przez wie le lat kul tu ra w Ko by li nie
by ła trak to wa na nie co po ma co sze mu.
Al bo ina czej – nie by ło sprzy ja ją cych
wa run ków dla roz wo ju kul tu ry w sen -
sie in sty tu cjo nal nym. To aku rat mo ja
opi nia, nie wiem, czy się z nią zga -
dasz... Ale fak tem jest, iż ośrod ka kul -
tu ry w mie ście nie by ło. Aż do ma -
ja 2019, kie dy to ofi cjal nie otwar to
Gmin ny Ośro dek Kul tu ry w Ko by li nie.
Co wte dy po my śla łaś?

– Ucie szy łam się bar dzo. Speł ni ło się
mo je ma rze nie.

Mi nął nie ca ły rok, a sze fo wą tej in -
sty tu cji zo sta łaś Ty. Cze go mo że my się
spo dzie wać po Two ich dzia ła niach? Co
za mie rzasz wpro wa dzić, za pro po no -
wać? Zdradź nie co kon kre tów. Krót ko
mó wiąc – co chcesz osią gnąć, kie ru jąc
GOK -iem?

– Na po cząt ku przyj mę za sa dę ma -
łych kro ków, tak aby na brać do świad cze -
nia. Z każ dym dzia ła niem bę dę pod no sić
so bie po przecz kę. Mo im ce lem jest na -
wią za nie współ pra cy z dzia ła ją cym
w gmi nie sto wa rzy sze niem, z mu zeum
i bi blio te ka mi, z PZE RiI, z chó ra mi, ze
szko ła mi, z ko ła mi go spo dyń wiej skich,
z Ra dą Miej ską i ra da mi so łec ki mi, ze
stra ża ka mi, krwio daw ca mi, har ce rza mi,
LOK -iem oraz tak że z sek to rem pry wat -
nym. Za wsze moż na du żo wię cej zro bić,
dzia ła jąc wspól nie.

Jak tyl ko sy tu acja w Pol sce bę dzie

znów bez piecz na, bę dę kon ty nu owa ła
im pre zy, któ re spraw dzi ły się w mi nio -
nym ro ku. Mam na my śli rajd ro we ro -
wy, mo to pik nik, kier ma sze oka zjo nal -
ne, fe styn ro dzin ny, wy stę py ka ba re -
tów, kon cer ty. Chcę roz sze rzyć ofer tę
GOK -u o warsz ta ty dla ro dzi ców i ich
ma łych dzie ci w wie ku od ro ku do 3 lat.
Chcę za pro po no wać ko bie tom w róż -
nym wie ku warsz ta ty roz wi ja ją ce umie -
jęt no ści ma nu al ne. My ślę też nad za an -
ga żo wa niem mło dzie ży w re ali za cję
pro jek tów po świę co nych ich gru pie
wie ko wej. Po my słów jest peł na gło wa,
trze ba jed nak twar do stą pać po zie mi
i re ali zo wać to, na co po zwo li bu dżet
ośrod ka kul tu ry.

Na tę chwi lę do strze gasz ja kieś
trud no ści, prze szko dy zwią za ne z funk -
cjo no wa niem GOK -u? Na przy kład w ta -
kich kwe stiach jak moż li wo ści lo ka lo -
we, za so by ludz kie, fi nan se?

– GOK to mło da in sty tu cja, nie ma
za so bą jesz cze pierw sze go ro ku dzia łal -
no ści. Du żo środ ków po szło w ada pta cję
bu dyn ku. Ja sna spra wa, że ośro dek nie
po sia da jesz cze peł ne go wy po sa że nia.
Z mo je go punk tu wi dze nia w pierw szej
ko lej no ści na le ży po zy skać środ ki na za -
kup na gło śnie nia i oświe tle nia, któ re jest
nie zbęd ne w dzia łal no ści ta kiej in sty tu cji.
Co do za so bów ludz kich, nie bę dę się te -
raz wy po wia dać. Naj pierw mu szę po pra -
co wać z obec ną ka drą i spraw dzić, czy są
ob sza ry, w któ rych był by po trzeb ny ktoś
do dat ko wy. 

Czy za trzy la ta bę dzie my mo gli po -
wie dzieć, że Ko by lin kul tu rą stoi, że ży -
cie kul tu ral ne w tej gmi nie roz kwi tło jak
ni gdy wcze śniej..?

– W mo im od czu ciu ży cie kul tu ral -
ne roz kwi tło już dzię ki dzia ła niom obec -
nej dy rek tor – Ka ro li nie Szy ma now skiej.
Przez te kil ka mie się cy zro bi ła du żo do -
bre go, prze tar ła szlak. Mam pro stą za sa -
dę, wy nie sio ną z do tych cza so wej pra cy,
że je śli coś dzia ła, to trze ba te go ro bić wię -
cej. Tak też po dej dę do dzia łań w GOK -u.
Mam na dzie ję, że ta me to da spraw dzi się
i za trzy la ta po wiem so bie – za dzia ła ło,
roz kwi tło.

WYWIAD

Będę podnosić sobie poprzeczkę
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W czwar tek, 26 mar ca, de cy zją
Wiel ko pol skiej Sta cji Sa ni tar nej zo -
stał od wo ła ny ze sta no wi ska dr An -
drzej Rol le – dy rek tor Po wia to wej
Sta cji Sa ni tar nej w Kro to szy nie.
Do cza su wy bra nia no we go sze fa
kro to szyń skie go sa ne pi du peł nią -
cym obo wiąz ki bę dzie dr n. farm.
Do mi nik Waw rzyń czak. 

Za rząd Po wia tu Kro to szyń skie go nie
ukry wał, że był za sko czo ny pod ję ciem ta -
kiej de cy zji, zwłasz cza w okre sie pa nu ją -
cej pan de mii ko ro na wi ru sa. – Za dzwo nił
do mnie w czwar tek pan ge ne rał An drzej

Try busz – dy rek tor Wo je wódz kiej Sta cji
Sa ni tar no -Epi de mio lo gicz nej w Po zna -
niu i po in for mo wał, że zdej mu je ze sta -
no wi ska pa na dok to ra Rol le. Po wo łał ja ko
peł nią ce go obo wiąz ki dy rek to ra Do mi ni -
ka Waw rzyń cza ka. Pan ge ne rał nie prze -
ka zał przy czyn pod ję cia ta kiej de cy zji.
Do dał tyl ko, że są w trak cie prze ję cia cen -
tral ne go kro to szyń skie go sa ne pi du. Kil ka
dni te mu po pro si li nas o prze ka za nie
wszyst kich do ku men tów zwią za nych
z sa ne pi dem do wo je wódz twa. Je ste śmy
zdzi wie ni ta ką de cy zją, bo nie jest to do -
bry mo ment na zmia ny per so nal ne – po -
wie dział wi ce sta ro sta Pa weł Ra do jew ski.

Zwró ci li śmy się rów nież o ko men -
tarz do rzecz ni ka wo je wo dy wiel ko pol -
skie go. – Po twier dzam, że pod ję ta zo sta ła
ta ka de cy zja 26 mar ca. Wiel ko pol ski Pań -
stwo wy In spek tor Sa ni tar ny od wo łał ze
sta no wi ska dy rek to ra Po wia to wej Sta cji
Sa ni ta no -Epi de mio lo gicz nej w Kro to szy -
nie. Pod jął ta ką de cy zję zgod nie z prze pi -
sa mi pra wa, po za się gnię ciu opi nii wo je -
wo dy wiel ko pol skie go, któ ra by ła po zy -
tyw na. Nie ma my nic wię cej do do da nia
w tej spra wie, je śli cho dzi o szcze gó ły
pod ję cia tej de cy zji. Nie wpły nie ona ne -
ga tyw nie na funk cjo no wa nie in spek cji sa -
ni tar nej w wal ce z epi de mią ko ro na wi ru -
sa – wy ja śnił To masz Stu be, rzecz nik pra -
so wy wo je wo dy wiel ko pol skie go.

(NO VUS)

KROTOSZYN 

Dyrektor sanepidu odwołany!

Ja cek Za wod ny, dy rek tor Szko ły
Pod sta wo wej nr 1 w Koź mi nie
Wlkp., wy sto so wał przed kil ko ma
dnia mi spe cjal ny ko mu ni kat w for -
mie li stu do uczniów tej pla ców ki
i ich ro dzi ców. Szef Je dyn ki za ape lo -
wał o roz wa gę i roz są dek oraz pod -
kre ślił, że w tej chwi li zdro wie i bez -
pie czeń stwo są naj waż niej sze.

– Dro gie Dzie ci, już wcze śniej
do Was pi sa łem, że to trud ny czas dla nas
wszyst kich, dla Wa szych Ro dzi ców i Na -
uczy cie li. Ma my na ukę zdal ną i na sza ak -
tyw ność prze nio sła się do in ter ne tu. Za -
uwa ża cie, że są prze cią żo ne ser we ry, plat -
for my edu ka cyj ne i dzien nik elek tro nicz -
ny. Wiem o tym i pró bu ję te mu za ra dzić.
Dzi siaj, kie dy by łem ko lej ny raz w mu -
rach szko ły, uświa do mi łem so bie, że ta
wy jąt ko wa pla ców ka to nie kom pleks bu -
dyn ków. Jest ona pu sta i bez Was te bu -
dyn ki i Jej ba za dy dak tycz na są bez u ży -
tecz ne. Cze ka my na Was, ale w obec nej
sy tu acji po zo stań cie w do mach i dbaj cie
o zdro wie. Uczniu, pa mię taj, że: Mo żesz!
Po tra fisz! Dasz ra dę! Wie rzę w Cie -
bie! I jesz cze jed no: na pisz, za dzwoń, za -

py taj swo je go Na uczy cie la, co sły chać.
Oni też po trze bu ją Two je go wspar cia
i do bre go sło wa – ty mi sło wy dy rek tor Je -
dyn ki zwró cił się do uczniów.

– Sza now ni Ro dzi ce, je śli Wa sze
dzie ci bę dą mia ły bar dzo do bre oce ny, to
świet nie!  Ale je śli nie za lo gu ją się do Li -
bru sa lub nie zdą żą cze goś zro bić, bo są
pro ble my tech nicz ne, to nie de ner wuj cie
się. Pa mię taj cie, że w ży ciu są rze czy waż -
ne i waż niej sze. Obec nie zdro wie i bez -

pie czeń stwo są naj waż niej sze! Wa sza tro -
skli wość i roz są dek są gwa ran cją suk ce su
oraz bez pie czeń stwa dzie ci. Na uczy cie le
i wy cho waw cy bę dą Was wspie rać i po -
ma gać. Dla te go bar dzo go rą co Wam dzię -
ku ję za po moc dzie ciom i zro zu mie nie
na uczy cie li w chwi li, kie dy nikt z nas nie
ma wpły wu na obec ną sy tu ację. Ży czę
Wam du żo zdro wia, cier pli wo ści i spo ko -
ju! – na pi sał do ro dzi ców uczniów SP nr 1
Ja cek Za wod ny. OPRAC. (AN KA)

SP NR 1 KOŹMIN WLKP.

List dyrektora do dzieci i rodziców

Na po cząt ku mar ca To masz Le siń -
ski, bur mistrz Ko by li na, wraz z in -
spek to rem Wie sła wem Po pioł kiem
oraz przed sta wi cie la mi Mię dzyg min -
ne go Związ ku Wo do cią gów i Ka na li -

za cji w Strzel cach Wiel kich – dy rek -
to rem i kie row ni kiem dzia łu wo do -
cią gów – do ko na li wi zy ta cji sta cji
uzdat nia nia wo dy w Dłu go łę ce i Ła -
giew ni kach. 

– Na le ży pod kre ślić, iż Zwią zek do -
kła da cią głej tro ski i wszel kich sta rań do -
ty czą cych sta łych prac re mon to wych
i in we sty cyj nych w ce lu za gwa ran to wa -
nia miesz kań com na szej Gmi ny i nie tyl -
ko bar dzo do brej ja ko ści wo dy pit nej,
cze go do wo dem są wy da wa ne de cy zje
Pań stwo we go Po wia to we go In spek to ra
Sa ni tar ne go w Kro to szy nie, stwier dza ją -
ce przy dat ność wo dy do spo ży cia przez
lu dzi. Co rocz nie w okre sie zi mo wym,
kie dy jest mniej szy po bór wo dy, do ko -
ny wa ne są ka pi tal ne prze glą dy ca łej ar -
ma tu ry uzdat nia ją cej wo dę (wy mia na
pomp, ma lo wa nie i in ne pra ce po le ga ją -
ce na ter mo mo der ni za cji obiek -
tów) – czy ta my w ko mu ni ka cie Urzę du
Miej skie go w Ko by li nie.

OPRAC. (NO VUS)

KOBYLIN

Wizyta w stacji uzdatniania wody

Pol ska Agen cja Pra so wa, wspól nie
z Go vTech Pol ska, uru cho mi ła spo -
łecz ny pro jekt we ry fi ka cji tre ści do ty -
czą cych wi ru sa SARS -CoV -2, pu bli -
ko wa nych w In ter ne cie. PAP szu ka li -
de rów opi nii, osób za an ga żo wa nych
spo łecz nie, któ re zo sta ną wy po sa żo -
ne w wie dzę o po twier dzo nych źró -
dłach in for ma cji na te mat ko ro na wi -
ru sa i do łą czą do wal ki z fa ke new -
sa mi. Każ dy in ter nau ta bę dzie mógł
zgło sić wąt pli wą treść do we ry fi ka -
cji, a na stęp nie otrzy mać wia ry god -
ną od po wiedź.

#Fa ke Hun ter to od waż ny i od po wie -
dzial ny spo łecz nie pro jekt, w któ rym
uczest ni czyć mo że każ dy, ko mu za le ży
na dys try bu cji wia ry god nych in for ma cji
w prze strze ni pu blicz nej. W cza sie za gro -
że nia epi de micz ne go naj więk szym wy -
zwa niem jest we ry fi ka cja za so bów in ter -
ne to wych i de ma sko wa nie nie praw dzi -
wych wia do mo ści od no śnie wi ru sa
SARS -CoV -2.

Obok ofi cjal nych ko mu ni ka tów Mi -
ni ster stwa Zdro wia, Głów ne go In spek to -

ra Sa ni tar ne go, Kan ce la rii Pre ze sa Ra dy
Mi ni strów oraz in nych in sty tu cji pań -
stwo wych w prze strze ni in ter ne to wej po -
ja wia ją się bo wiem fał szy we wia do mo ści,
któ rych ce lem jest dez in for ma cja i sia nie
pa ni ki wśród Po la ków. 

Moż li wość zgła sza nia tre ści przez in -
ter nau tów zo sta nie udo stęp nio na po re -
kru ta cji i wła ści wym przy go to wa niu li de -
rów opi nii. W obec nej sy tu acji wia ry god -
na in for ma cja od gry wa klu czo wą ro lę
w prze ciw dzia ła niu roz prze strze nia niu
się ko ro na wi ru sa. Por ta le in ter ne to we
i wszy scy użyt kow ni cy me diów spo łecz -
no ścio wych po win ni w spo sób od po wie -
dzial ny dzie lić się wy łącz nie praw dzi wy -
mi prze ka za mi.

Dla te go Pol ska Agen cja Pra so wa,
wspól nie z Go vTech Pol ska, po szu ku ją
osób, któ re do łą czą do pro jek tu #Fa ke -
Hun ter i po mo gą zwal czać dez in for ma cje
do ty czą ce epi de mii.

Aby zgło sić swo ją kan dy da tu rę, wy -
star czy wy peł nić for mu larz znaj du ją cy się
na stro nie http://bit.ly/fa ke hun ter.

OPRAC. (AN KA) / ŹRÓ DŁO: PAP

PROJEKT

Dołącz do walki z dezinformacją
o SARS-CoV-2

Na po cząt ku mar ca od by ło się spo -
tka nie Klu bu Mi ło śni ków Książ ki.
Uczest nicz ki roz ma wia ły o ostat nio
prze czy ta nych po wie ściach. 

Po śród po le ca nych lek tur zna la zły się
m. in. książ ki Do ro ty Mil li, Ka ro li ny
Klim kie wicz czy Ma rii Pa szyń skiej. Po -

nad to jed na z klu bo wi czek za chwa la ła
książ kę Łu ka sza Gros sa „Szlag mnie tra -
fił”, któ ra wy war ła na niej du że wra że nie.
Jest to praw dzi wa hi sto ria Mo ni ki, któ ra
w wie ku 39 lat do sta ła uda ru.

Z po wo du re mon tu Kro to szyń skiej
Bi blio te ki Pu blicz nej spo tka nie od by ło się
w Bi blio te ce Pe da go gicz nej. (AN KA)

BIBLIOTEKA

Spotkanie miłośniczek czytania
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PANDEMIA

Nasz cotygodniowy raport 
z frontu walk 

z koronawirusem

Wie czo rem 23 mar ca oka za -
ło się, że w na szym po wie cie od -
no to wa no siód my przy pa dek za -
ka że nia ko ro na wi ru sem. Jak po -
in for mo wał Wiel ko pol ski Urząd
Wo je wódz ki, jest to star sza ko -
bie ta. Jej stan okre śla no ja ko do -
bry. Ko bie ta zna la zła się na od -
dzia le za kaź nym w Ka li szu. Mia -
ła kon takt z oso bą za ka żo ną.

Na stęp ne go dnia rząd wpro -
wa dził ko lej ne ogra ni cze nia!
Na kon fe ren cji pra so wej 24 mar -
ca pre mier Ma te usz Mo ra wiec ki
za po wie dział na stęp ne kro ki
w wal ce z roz prze strze nia ją cym
się ko ro na wiu sem. Ogra ni cze nia
do ty czą m. in. prze miesz cza nia
się, trans por tu zbio ro we go oraz
zgro ma dzeń. – Wpro wa dza my
ogra ni cze nia w prze miesz cza niu
się. Ogra ni cze nia ma ją rów nież
do ty czyć trans por tu zbio ro we go,
aby tyl ko co dru gie miej sce by ło
za ję te. Z ko lei zgro ma dze nia ma -
ją do ty czyć dwóch osób, wy ją tek

sta no wi ro dzi na. W uro czy sto -
ściach czy ob rzę dach re li gij nych
mo że uczest ni czyć tyl ko do pię -
ciu osób – po wie dział pre mier. 

– Do 11 kwiet nia włącz nie
nie bę dzie moż na się swo bod nie
prze miesz czać po za ce la mi by to -
wy mi, zdro wot ny mi, za wo do -
wy mi. (…) Bę dziesz mógł się
prze miesz czać, aby zro bić nie -
zbęd ne za ku py, wy ku pić le kar -
stwa, udać się do le ka rza, opie -
ko wać się bli ski mi, wy pro wa -
dzić psa. Waż ne! Prze miesz czać
się bę dzie moż na je dy nie w gru -
pie do dwóch osób. Ob ostrze nie
to nie do ty czy ro dzin. Środ ki pu -
blicz ne go trans por tu zbio ro we -
go na dal dzia ła ją. Jed nak w au to -
bu sie, tram wa ju lub me trze tyl -
ko po ło wa miejsc sie dzą cych
mo że być za ję ta. (...) No we prze -
pi sy za ka zu ją tak że wszel kich
zgro ma dzeń, spo tkań, im prez
czy ze brań. Bę dziesz mógł się
jed nak spo ty kać z naj bliż szy -

mi – czy ta my w ko mu ni ka cie
na stro nie in ter ne to wej Mi ni -
ster stwa Zdro wia.

W śro dę Urząd Miej ski
w Ko by li nie ogło sił, że w związ -
ku z epi de mią ko ro na wi ru sa za -
opa trzy wszyst kich miesz kań -
ców w ma secz ki ochron ne. Wła -
dze gmi ny chcą w ten spo sób za -
dbać o bez pie czeń stwo miesz -
kań ców. – Za le ca się, aby w miej -
scach pu blicz nych za sła niać
twarz al bo wła sno ręcz nie zro -
bio ną ma secz ką, al bo sza li kiem.
Za tem przy go to wa li śmy ma -
secz ki z ba weł ny dla miesz kań -
ców ca łej gmi ny. One nie ma ją
ate stów, mo gą też być wie lo krot -
nie uży wa ne – trze ba je prać
i pra so wać po każ dym uży ciu.
Pa mię taj my, że pro fe sjo nal ne
ma secz ki z ate sta mi są de dy ko -
wa ne je dy nie cho rym oraz per -
so ne lo wi me dycz ne mu, my mo -
że my za dbać o sie bie, ko rzy sta -
jąc ze zwy kłej ochro ny i pa mię ta -

jąc o prze strze ga niu za sad hi gie -
ny i sto su jąc się do za le ceń – czy -
ta my w oświad cze niu Urzę du
Miej skie go w Ko by li nie.

Te go sa me go dnia Po wia to -
wy Ze spół Za rzą dza nia Kry zy so -
we go po in for mo wał o ósmej oso -

bie z na sze go po wia tu, u któ rej
stwier dzo no za ka że nie ko ro na -
wi ru sem. Za ra żo ny to 72-let ni
męż czy zna, któ ry od po cząt ku
mar ca prze by wa w Dol no ślą -
skim Cen trum Cho rób Ser ca we
Wro cła wiu.

Pierw szą oso bą z na sze go po -
wia tu, u któ rej stwier dzo no za ka -
że nie ko ro na wi ru sem, był 85-let -
ni męż czy zna. W pią tek oka za ło,
że pa cjent zmarł. Męż czy zna
prze by wał na od dzia le za kaź nym
szpi ta la w Ka li szu. To pierw sza

Licz ba za cho ro wań na ko ro na wi ru sa cią gle ro śnie. Na ten mo ment
(stan na po nie dzia łek, 30 mar ca, godz. 10.30) w kra ju stwier dzo no
już 1905 przy pad ków. Zmar ło 26 osób, w tym trzy z wo je wódz twa
wiel ko pol skie go. Rząd zde cy do wał o za ostrze niu za sad bez pie czeń -
stwa w ce lu za sto po wa nia gwał tow ne go wzro stu za cho ro wań. Ob -
ostrze nia obo wią zu ją do 11 kwiet nia – z moż li wo ścią ich prze dłu że -
nia. Wpro wa dzo no ogra ni cze nia w po ru sza niu się na uli cach i za le ce -
nia po zo sta nia w do mach. Z miej sca za miesz ka nia mo że my wyjść
tyl ko do pra cy, do ap te ki, na za ku py czy w ce lu za ła twia nia spraw
nie zbęd nych do ży cia co dzien ne go. Prze miesz czać się moż na je dy nie
we dwie oso by, co nie do ty czy tyl ko ro dzin. Do pil no wa nia prze strze -
ga nia za sad bez pie czeń stwa w trak cie pan de mii od de le go wa no po li -
cję oraz woj sko. Do po nie dział ku ra no by ło wia do mo o dzie się ciu
oso bach z po wia tu kro to szyń skie go za ra żo nych ko ro na wi ru sem, 288
oso bach bę dą cych w kwa ran tan nie do mo wej oraz 354 znaj du ją cych
się pod nad zo rem sa ni tar nym. Na na szym te re nie jest jed na ofia ra
śmier tel na – zmarł 85-let ni męż czy zna, któ ry 14 mar ca tra fił do szpi -
ta la za kaź ne go w Ka li szu. 
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ofia ra śmier tel na ko ro na wi ru sa
w na szym po wie cie. 

Te go sa me go dnia do wie -
dzie li śmy się, iż u męż czy zny
w po de szłym wie ku – miesz kań -
ca na sze go po wia tu – wy kry to
obec ność ko ro na wi ru sa. Za ra żo -
ny zo stał przy ję ty do szpi ta la za -
kaź ne go w Po zna niu w sta nie
śred nio do brym. Miał kon takt
z in ną oso bą za ka żo ną. To dzie -
wią ty przy pa dek za ka że nia wi -
ru sem SARS -CoV -2 w po wie cie
kro to szyń skim.

Nie dłu go po tem licz ba osób
z na sze go po wia tu za ka żo nych
ko ro na wi ru sem wzro sła do dzie -
się ciu. Ko lej nym cho rym jest
męż czy zna w śred nim wie ku,
któ ry nie daw no wró cił z za gra ni -
cy. Obec nie prze by wa w szpi ta lu
w Po zna niu. Je go stan okre śla się
ja ko do bry. 

Na tę chwi lę (po nie dzia -
łek, 30 mar ca, godz. 10.30)
w po wie cie kro to szyń skim 288
osób prze by wa w kwa ran tan nie
do mo wej, a 354 ob ję te są nad zo -
rem sa ni tar nym.

*
Przy po mi na my, iż trwa ak -

cja ki bi ców Le cha Po znań
pod na zwą „Ki bo le Me dy kom”,
nad któ rą ob ję li śmy pa tro nat
me dial ny. Jest to zbiór ka środ -
ków ochro ny oso bi stej, wo dy bu -

tel ko wa nej w zgrzew kach, ka wy,
her ba ty dla per so ne lu me dycz -
ne go kro to szyń skiej służ by zdro -
wia. Pier wot nym miej scem
zbiór ki miał być sklep Stre et -
shop Kro to szyn, ale z po wo du
wpro wa dze nia ogra ni czeń w po -

ru sza niu się miesz kań ców or ga -
ni za to rzy zde cy do wa li o zdal -
nym pro wa dze niu ak -
cji. – Od pa ni Agniesz ki Kru py
otrzy ma li śmy „star to wy pa kiet”
ma se czek, któ re bę dą przez nas
no szo ne w cza sie re ali za cji zbiór -
ki. Otrzy ma li śmy tak że ka wę,
na po je i słod ko ści z de dy ka cją
dla pań pie lę gnia rek z kro to -
szyń skie go szpi ta la. Pa ni
Agniesz ka jest wo lon ta riusz ką
z krwi i ko ści. To Ona za ini cjo -
wa ła ak cję „Ma secz ki szy je Kro -
to szyn i oko li ce”.�� Na kon cie Sto -
wa rzy sze nia Ki bi ców Ko le jorz
za księ go wa ne zo sta ły pierw sze
wpła ty z do pi skiem „Szpi tal
Kro to szyn”. Na ten ty dzień ma -
my za pla no wa ny od biór au tem
do staw czym du że go pa kie tu
środ ków ochron ny oso bi stej
i środ ków hi gie nicz nych od jed -
nej z kro to szyń skich firm. Ak cja
za czy na się roz krę cać – bar dzo
to mi łe – in for mu ją Kro to szyń -
scy Fa na ty cy Ko le jo rza.

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.

APLIKACJA „KWARANTANNA DOMOWA” JUŻ DZIAŁA!

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 1586 8453, 
z do pi skiem (ty tuł prze le wu): Szpi tal Kro to szyn.

Wiel ko pol ska po li cja za pra sza do sko rzy -
sta nia z apli ka cji „Kwa ran tan na do mo -
wa”. Każ de go dnia ro śnie licz ba osób ob -
ję tych kwa ran tan ną do mo wą. To Po la cy,
któ rzy wró ci li z za gra ni cy, ale i oso by, któ -
re mia ły kon takt z ludź mi za ra żo ny mi ko -
ro na wi ru sem. Z kwa ran tan ną wią żą się
pew ne obo wiąz ki. To m. in. za kaz opusz -
cza nia miej sca, w któ rym ją od by wa my.
Wszyst ko po to, by za pew nić bez pie czeń -
stwo za rów no oso bom ob ję tym kwa ran -
tan ną, jak i ich bli skim czy są sia dom.
Aby to bez pie czeń stwo by ło sku tecz nie
za pew nio ne, po li cjan ci spraw dza ją miej -

sca po by tu osób prze by wa ją cych w kwa -
ran tan nie. Jed no cze śnie bar dzo waż ne
jest wspar cie dla osób w kwa ran tan nie.
Dzię ki apli ka cji „Kwa ran tan na do mo wa”
moż li wa bę dzie lep sza re ali za cja obu ce -
lów. Bez pie czeń stwa i le piej ad re so wa ne -
go wspar cia.
Naj waż niej sze, aby w trak cie kwa ran tan -
ny sta le prze by wać we wska za nym miej -
scu. To kwe stia nie tyl ko od po wie dzial no -
ści, ale i so li dar no ści. Wszyst kim nam
po win no za le żeć na swo im i na szych bli -
skich zdro wiu.
W we ry fi ka cji prze strze ga nia tych za sad

po ma ga ją funk cjo na riu sze po li cji. W cza -
sie kwa ran tan ny mo gą nas od wie dzić
w do wol nym mo men cie. Je śli chcesz uła -
twić im pra cę, ścią gnij apli ka cję „Kwa -

ran tan na do mo wa”.
Je śli za in sta lu jesz apli ka cję, krót ką chwi -
lę po wy peł nie niu for mu la rza lo ka li za cyj -
ne go mo że się oka zać, że Two je da ne nie

do tar ły jesz cze do sys te mu. War to wte dy
po cze kać 2-3 go dzi ny i spró bo wać po -
now nie. Apli ka cję ak ty wu jesz za po mo cą
nu me ru te le fo nu. Two je kon to zo sta nie
zwe ry fi ko wa ne po wpro wa dze niu ko du,
któ ry otrzy masz w wia do mo ści SMS.
WAŻ NE! Nie ma moż li wo ści, by z apli ka cji
ko rzy sta ły oso by nie ob ję te kwa ran tan ną.
Jej sys tem jest po łą czo ny z ba zą nu me -
rów te le fo nów osób, któ re zo sta ły zo bo -
wią za ne do przej ścia kwa ran tan ny.
Wię cej na te mat apli ka cji „Kwa ran tan na
Do mo wa” na stro nie in ter ne to wej Mi ni -
ster stwa Cy fry za cji.
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W związ ku z roz prze strze nia niem
się ko ro na wi ru sa rząd po sta no wił
wpro wa dzić na te re nie ca łe go kra ju
stan epi de mii. Co za tym
idzie – ogra ni czo no dzia łal ność wie -
lu ma łych i śred nich przed się -
biorstw. Eko no mi ści w ca łym kra ju
ostrze ga ją, że je śli rząd nie wpro wa -
dzi żad ne go pla nu na praw cze go za -
kła da ją ce go re kom pen sa ty, to cze -
ka nas fa la ban kructw i zwięk sze nie
po zio mu bez ro bo cia, co z pew no ścią
od bi je się na ca łej pol skiej go spo -
dar ce. Rząd przed sta wił pro po zy cje
pa kie tu dla przed się bior ców, za kła -
da ją ce go m. in. od ro cze nie pła ce nia
skła dek na ZUS czy in nych zo bo wią -
zań oraz po moc fi nan so wą. W pią -
tek pro jekt zo stał przy ję ty przez
sejm, a we wto rek bę dzie nad nim
ob ra do wał se nat,

– Pre zen tu je my od waż ny i roz waż -
ny plan, któ ry ma za po biec utra cie miejsc
pra cy, ban kruc twom, za my ka niu za kła -
dów pra cy, zmniej sza niu ob ro tów i przy -
cho dów firm. Ten pro gram to tar cza, ko -
ło ra tun ko we, je den z naj bar dziej kom -
plek so wych pa kie tów po mo co wych
w Eu ro pie. To pro gram go spo dar czy
na ko lej ne mie sią ce. Pro po nu je my in stru -
men ty, któ re ma ją amor ty zo wać ne ga -
tyw ny wpływ ko ro na wi ru sa na go spo dar -
kę, a przede wszyst kim na lu dzi. Ja ko jed -
ni z pierw szych w Eu ro pie za pro po no wa -
li śmy tak kom plek so wy pa kiet od po wie -
dzi na ko ro na wi ru sa. Chce my prze kła dać
na sze dzia ła nia na go spo dar kę i wie rzę, że
przez lep szą ochro nę zdro wia Po la cy bę -
dą mo gli szyb ciej wró cić do pra cy i czuć
się bez piecz ni. Pol ska zro bi wszyst ko, że -
by po móc pra cow ni kom i pra co daw com
i nie za wa ha my się użyć na sze go bu dże -
tu, by pań stwo prze trwa ło tę epi de mię
w naj lep szy moż li wy spo sób – za zna czył
pre mier Ma te usz Mo ra wiec ki. 

– W tym nie ocze ki wa nym, nie zwy -
kle trud nym dla nas mo men cie mo że my
za pew nić, że do ło ży my wszel kich sta rań
i zro bi my wszyst ko, aby wy ha mo wać wi -
ru sa. Jed no cze śnie zro bi my wszyst ko,
aby nie wy ha mo wać pol skiej go spo dar ki.
Słu żyć te mu bę dzie Tar cza An ty kry zy so -
wa – na sze le kar stwo dla pol skich przed -
się bior ców na obec ną sy tu ację. Bo zdro -
wie pol skich firm to bez pie czeń stwo dla
pra cow ni ków i ich ro dzin. Cał ko wi tą
war tość pa kie tu sza cu je my na 212 mld
zł – po wie dzia ła Ja dwi ga Emi le wicz, mi -
ni ster roz wo ju.

We dle za ło żeń Tar czy An ty kry zy so -
wej pań stwo przej mie na 3 mie sią ce
(za ma rzec, kwie cień i maj) po kry cie skła -
dek do ZUS od mi kro firm za trud nia ją -
cych do 9 osób, za ło żo nych przed 1 lu te -
go br. Zwol nie nie do ty czy skła dek
za przed się bior cę i pra cu ją ce dla nie go

oso by. Ze zwol nie nia mo gą sko rzy stać
tak że sa mo za trud nie ni z przy cho dem
do 15 681 zł (300% prze cięt ne go wy na -
gro dze nia), któ rzy opła ca ją skład ki tyl ko
za sie bie. Zwol nie nie do ty czy skła dek
na ubez pie cze nia spo łecz ne, ubez pie cze -
nie zdro wot ne, Fun dusz Pra cy, Fun dusz
So li dar no ścio wy, FGŚP, FEP. Za rów no
przed się bior ca, jak i pra cu ją ce dla nie go
oso by za cho wa ją pra wo do świad czeń
zdro wot nych i z ubez pie czeń spo łecz nych
za okres zwol nie nia ze skła dek.

Wy pła ta przez ZUS świad cze nia po -
sto jo we go w związ ku z prze sto jem spo -
wo do wa nym epi de mią ko ro na wi ru sa ma
wy no sić 2080 zł (80% mi ni mal ne go wy -
na gro dze nia) i jest nie oskład ko wa na oraz
nie opo dat ko wa na. W przy pad ku zle ce -
nio bior ców, któ rych przy chód z umów
cy wil no praw nych nie prze kra cza 1300 zł
mie sięcz nie (50% mi ni mal ne go wy na gro -
dze nia), świad cze nie po sto jo we wy nie sie
su mę wy na gro dzeń z ty tu łu umów cy wil -
no praw nych. Z ko lei sa mo za trud nie ni
roz li cza ją cy się w for mie kar ty po dat ko -
wej otrzy ma ją świad cze nie po sto jo we
w wy so ko ści 1300 zł. Wa run kiem uzy -
ska nia świad cze nia jest to, aby przy chód
w mie sią cu po prze dza ją cym mie siąc zło -
że nia wnio sku nie prze kra czał 15 681 zł
(3-krot no ści pro gno zo wa ne go prze cięt -
ne go wy na gro dze nia na 2020 r.). Po za
tym roz po czę cie dzia łal no ści lub za war -
cie umo wy mu si na stą pić przed 1 lu te go
br. W przy pad ku osób sa mo za trud nio -
nych przy chód w mie sią cu po prze dza ją -
cym mie siąc zło że nia wnio sku mu si spaść
o co naj mniej 15% w sto sun ku do mie sią -
ca po przed nie go. Nie trze ba za wie szać
dzia łal no ści, ale świad cze nie przy słu gu je
tak że sa mo za trud nio nym, któ rzy za wie -
si li ją po 31 stycz nia. 

Po moc ze środ ków FGŚP przy słu gi -
wać ma przed się bior cy w okre sie wpro -
wa dzo ne go przez nie go prze sto ju eko no -
micz ne go lub ob ni żo ne go wy mia ru cza -
su, w przy pad ku spad ku ob ro tów go spo -
dar czych: nie mniej niż o 15% (ob li czo ny
ja ko sto su nek łącz nych ob ro tów w cią gu 2
ko lej nych mie się cy w okre sie po 1 stycz -
nia 2020 do łącz nych ob ro tów z ana lo -
gicz nych 2 mie się cy z ro ku ubie głe go
w na stęp stwie wy stą pie nia CO VID 19)
lub nie mniej niż o 25% (ob li czo ny ja ko
sto su nek łącz nych ob ro tów w cią gu do -

wol nie wska za ne go mie sią ca w okre sie
po 1 stycz nia w po rów na niu do ob ro tów
z mie sią ca po przed nie go). 

W związ ku ze spad kiem ob ro tów go -
spo dar czych w na stęp stwie wy stą pie nia
ko ro na wi ru sa pra cow ni ko wi ob ję te mu
prze sto jem eko no micz nym pra co daw ca
wy pła ci wy na gro dze nie w wy so ko ści co
naj mniej mi ni mal ne go wy na gro dze nia
za pra cę. Dzię ki środ kom z FGŚP pra co -
daw ca otrzy ma do fi nan so wa nie do wy na -
gro dze nia w okre sie prze sto ju w wy so ko -
ści 50% mi ni mal ne go wy na gro dze nia
plus skład ki na ubez pie cze nia spo łecz ne
na leż ne od pra co daw cy od przy zna nych
świad czeń, czy li 1 533,09 zł, z uwzględ -
nie niem wy mia ru cza su pra cy. Przed się -
bior ca, któ ry ob ni żył wy miar cza su pra cy
w związ ku ze spad kiem ob ro tów go spo -
dar czych w na stęp stwie wy stą pie nia ko -
ro na wi ru sa, mo że ob ni żyć wy miar cza su
pra cy pra cow ni ka o 20%, nie wię cej niż
do 0,5 eta tu, z za strze że niem, że wy na -
gro dze nie nie mo że być niż sze niż mi ni -
mal ne wy na gro dze nie za pra cę,
z uwzględ nie niem wy mia ru cza su pra cy.
Przy tak ob ni żo nym wy mia rze cza su pra -
cy Fun dusz do fi nan su je mak sy mal nie
do wy so ko ści 40% prze cięt ne go mie sięcz -
ne go wy na gro dze nia z po przed nie go
kwar ta łu ogła sza ne go przez pre ze sa
Głów ne go Urzę du Sta ty stycz ne go plus
skład ki na ubez pie cze nia spo łecz ne na leż -
ne od pra co daw cy od przy zna nych świad -
czeń. tj. 2 452,27 zł. Oba świad cze nia
przy słu gi wać bę dą przez łącz ny okres 3
mie się cy przy pa da ją cych od dnia zło że nia
wnio sku o wy pła tę świad czeń. 

Ra da Mi ni strów mo że, w ce lu prze -
ciw dzia ła nia skut kom go spo dar czym
CO VID -19, w dro dze roz po rzą dze nia
prze dłu żyć ten okres, ma jąc na wzglę dzie
okres obo wią zy wa nia sta nu za gro że nia
epi de micz ne go lub sta nu epi de mii oraz
skut ki ni mi wy wo ła ne. Wnio ski mo gą
być skła da ne elek tro nicz nie do dy rek to -
rów wo je wódz kich urzę dów pra cy.

Pra co daw ca do tknię ty skut ka mi epi -
de mii ko ro na wi ru sa bę dzie mógł skró cić
do bo wy czas nie prze rwa ne go od po czyn -
ku dla pra cow ni ka z obec nych 11 go dzin
do 8 (z gwa ran cją od da nia pra cow ni ko wi
rów no waż ne go od po czyn ku w okre sie 8
ty go dni), a ty go dnio wy czas ta kie go od -
po czyn ku – z 35 do 32 go dzin. W po ro -
zu mie niu ze związ ka mi za wo do wy mi al -
bo – gdy nie ma związ ków – z przed sta -
wi cie la mi pra cow ni ków bę dzie mógł też
wy dłu żyć do bo wy wy miar czas pra cy
do 12 go dzin (rów no waż ny sys tem cza su
pra cy) oraz okres roz li cze nio wy do mak -
sy mal nie 12 mie się cy. 

Zo sta nie wpro wa dzo ny me cha nizm
wy dłu ża nia ter mi nów re ali za cji za mó -
wień pu blicz nych. Słu żyć te mu bę dzie
pro ce du ra zwal nia ją ca z na li cza nia kar
umow nych za – zwią za ne z epi de -

mią – opóź nie nia w re ali za cji prze tar gów.
Jed no cze śnie nie na li cze nie kar umow -
nych w tej pro ce du rze nie bę dzie sta no -
wić na ru sze nia dys cy pli ny fi nan sów pu -
blicz nych. Do dat ko wo wpro wa dzo ny bę -
dzie przy spie szo ny tryb lub nie sto so wa -
nie prze pi sów Pra wa za mó wień pu blicz -
nych w przy pad ku za mó wień nie zbęd -
nych do wal ki z ko ro na wi ru sem. 

Je śli cho dzi o bran żę tu ry stycz ną, to
prze dłu żo ny zo sta nie ter min na zwrot
wpłat klien ta w przy pad ku nie moż no ści
zor ga ni zo wa nia wy da rze nia z po wo du
epi de mii (dot. or ga ni za cji wy staw i kon -
gre sów lub dzia łal no ści kul tu ral nej, roz -
ryw ko wej, re kre acyj nej, spor to wej, or ga -
ni zu ją cej wy sta wy te ma tycz ne lub im pre -
zy ple ne ro we) do 180 dni od roz wią za nia
umo wy. Bę dzie moż li wość sko rzy sta nia
przez klien tów z vo uche rów na re ali za cję
im pre zy tu ry stycz nej w cią gu ro ku
od dnia, w któ rym mia ła się od być im pre -
za od wo ła na w związ ku z prze ciw dzia ła -
niem CO VID -19.

Umoż li wi się po dat ni kom PIT i CIT,
któ rzy po no szą ne ga tyw ne kon se kwen cje
CO VID -19, od li cze nia stra ty po nie sio nej
w 2020 r. od do cho du z dzia łal no ści, uzy -
ska ne go w 2019 r. Wa ru nek to osią gnię cie
w 2020 r. – w po rów na niu do 2019 – przy -
cho dów niż szych o co naj mniej 50%.

Sek tor ban ko wy za de kla ro wał go to -
wość do prze dłu że nia kre dy tów ob ro to -
wych przy zmia nie re gu la cji. Umoż li wio -
ne bę dzie ob li cza nie zdol no ści kre dy to -
wej w opar ciu o da ne fi nan so we na ko -
niec 2019 r. To wa rzy szyć te mu bę dą re -
ko men da cje w za kre sie spo so bu li cze nia
re zerw na kre dy ty. Roz wią za nie to spo -
wo du je wy dłu że nie kre dy tów ob ro to -
wych – o war to ści ok. 150 mld zł – dla
sek to ra przed się biorstw. 

Tar cza An ty kry zy so wa wpro wa dza
tak że moż li wość od ro cze nia nie któ rych

obo wiąz ków – prze su nię cie ter mi nu
płat no ści za li czek na po da tek do cho do -
wy od wy pła ca nych wy na gro dzeń
w mar cu i kwiet niu 2020 r. (do 1 czerw -
ca 2020 r.), prze su nię cie obo wiąz ku
skła da nia no we go pli ku JPK_VAT dla
du żych firm (de kla ra cja wraz z ewi den -
cją) z 1 kwiet nia na 1 lip ca 2020 r., prze -
su nię cie ma try cy VAT z 1 kwiet nia na 1
lip ca 2020, prze su nię cie obo wiąz ku
utwo rze nia Pra cow ni czych Pla nów Ka -
pi ta ło wych w śred nich przed się bior -
stwach na 1 paź dzier ni ka 2020 r., od ro -
cze nie do 13 lip ca 2020 r. obo wiąz ku
zgło sze nia in for ma cji do Cen tral ne go
Re je stru Be ne fi cjen tów Rze czy wi stych
(usta wa o prze ciw dzia ła niu pra niu
brud nych pie nię dzy), zwol nie nie z po -
dat ku od czyn no ści cy wil no praw nych
(PCC) umo wy po życz ki za wie ra nej
do dnia 31 sierp nia 2020 r., wy dłu że nie
ter mi nu na zło że nie in for ma cji o ce nach
trans fe ro wych do 30 wrze śnia 2020 r.,
wy dłu że nie ter mi nu na zło że nie za wia -
do mie nia o do ko na niu za pła ty na ra chu -
nek nie za miesz czo ny w wy ka zie po dat -
ni ków VAT, o któ rym mo wa w art. 96b
ust. 1 usta wy o VAT (z 3-dnio we go
do 14-dnio we go), prze su nię cie ter mi nu
wej ścia w ży cie roz wią zań praw nych dot.
zrów na nia po zy cji praw nej drob nych
przed się bior ców i kon su men tów z 1
czerw ca 2020 r. na 1 stycz nia 2021 r.,
od ro cze nie po dat ku od sprze da ży de ta -
licz nej do 1 stycz nia 2021 r., moż li wość
od ro cze nia ter mi nu wy ko na nia ba dań
urzą dzeń tech nicz nych, z za cho wa niem
moż li wo ści eks plo ata cji przez mak sy -
mal ny okres ko lej nych 6 mie się cy, wy -
dłu że nie okre su spo rzą dza nia do ku -
men tów ewi den cji od pa dów w for mie
pa pie ro wej do 31 grud nia 2020 r.

OPRAC. (NO VUS)

ŹRÓ DŁO: MI NI STER STWO ROZ WO JU

15Na Czasie
EPIDEMIA

Rząd wyda 212 mld zł na ratowanie gospodarki
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