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� CHARYTATYWNIE

Sandra i Hania 
potrzebują pomocy!
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stanowczo protestują 

Czytaj na str. 3

� NA SYGNALE

Tragiczny wypadek
samochodowy

Czytaj na str. 4

� SZPITAL
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Firma MAX-POL 
działa już 35 lat!

Czytaj na str. 8-9

� DODATEK

TWOJE ZDROWIE 
I URODA

Czytaj na str. 12-13
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Ma ła Ha nia Łącz kow ska z Wy so kiej
ko ło Pi ły cho ru je na rdze nio wy za nik
mię śni (SMA). Na por ta lu sie po ma -
ga.pl trwa zbiór ka pie nię dzy po trzeb -
nych na te ra pię ge no wą Zol gen sma,
do stęp ną w USA. Kosz tu je ona bli -
sko 10 mi lio nów zło tych. 

Gdy Ha nia się uro dzi ła, cho ro ba nie
da ła żad nych oznak. Jed nak po kil ku mie -
sią cach po ja wi ły się pro ble my z od dy cha -
niem, dziew czyn ka mniej po ru sza ła rącz -
ka mi i nóż ka mi. Wkrót ce oka za ło się, że
przy czy ną ta kie go sta nu rze czy jest SMA
ty pu 1. Świat ro dzi ców Ha ni się za wa lił.
Ale nie by ło cza su do stra ce nia – szyb ko
się otrzą snę li i za czę li wal czyć o ży cie
i zdro wie ich dziec ka.

Obec na sy tu acja, zwią za na z epi de -
mią ko ro na wi ru sa, dzia ła na nie ko rzyść
dzie ci ta kich jak Ha nia. Jak bo wiem wia -
do mo, w tej chwi li nie moż li we jest or ga -
ni zo wa nie ja kich kol wiek even tów cha ry -
ta tyw nych. – Świat sku pił się na wal ce ze
śmier cio no śnym wi ru sem, a my pro wa -
dzi my ba ta lię o ży cie na szej có recz ki, któ -
rej le ka rze kil ka mie się cy te mu po sta wi li
prze ra ża ją cą dia gno zę – mó wią ro dzi ce
Ha ni. – Nie ste ty, SMA nie za cze ka, aż
epi de mia mi nie. Każ dy dzień ma ol brzy -
mie zna cze nie w wal ce o na szą có recz kę!
Tym cza sem sto imy w miej scu, ma my
zwią za ne rę ce, nie mo że my zor ga ni zo wać
zbiór ki do pu szek, wy da rzeń, kon cer tów.
Nie ma my szan sy wyjść do lu dzi i opo -
wie dzieć im o Ha necz ce! Wła śnie dla te go
pro si my o po moc!

Stan Ha ni w każ dej chwi li mo że się
po gor szyć. SMA to cho ro ba nie prze wi dy -
wal na. – Je śli có recz ka nie otrzy ma nie -
zbęd nej po mo cy przed dru gi mi uro dzi -
na mi, na roz po czę cie te ra pii ge no wej bę -
dzie za póź no! Do stęp ne le cze nie mo że
za pew nić na szej có recz ce lep sze funk cjo -

no wa nie na co dzień, ale nie za trzy ma
roz wo ju cho ro by, mo że ją je dy nie spo -
wol nić – do da ją ro dzi ce dziew czyn ki. 

In no wa cyj na te ra pia ge no wa w USA
kosz tu je po nad 9 mi lio nów zło tych. Środ -
ki po trzeb ne są jak naj szyb ciej, bo wa run -
kiem przy stą pie nia do le cze nia jest roz po -
czę cie go przed ukoń cze niem dru gie go
ro ku ży cia. – Bę dzie my wal czyć do koń -
ca, bo choć cel wy da je się nie re al ny, to
wie rzy my w moc do brych lu dzi, któ rzy
po da ru ją Ha ni zdro wie. Bez was nie mo -
że my na wet sta nąć do wal ki z po two rem,
któ ry za ata ko wał na szą có recz kę! Dla niej
le cze nie w USA to je dy na szan sa na to, że
strach o każ dy dzień się skoń czy, a ży cie
za cznie to czyć się z da la od ga bi ne tów le -
kar skich, bó lu i re spi ra to ra – oznaj mia ją
ro dzi ce Ha necz ki.
Zbiór ka trwa na stro nie 
https://www. sie po ma ga. pl/ha necz ka.

(AN KA)

San dra uro dzi ła się w grud niu. Nie -
ste ty, oka zu je się, że dziew czyn ka
cier pi na strasz ną cho ro bę SMA ty -
pu 1, czy li rdze nio wy za nik mię śni.
Te ra pia ge no wa kosz tu je nie wy obra -
żal ne pie nią dze – po nad 2 mi lio ny
do la rów!!! Na por ta lu sie po ma ga.pl
trwa zbiór ka pie nię dzy dla ma łej
San dry.

San dra i jej ro dzi ce miesz ka ją
w Niedź wia dach (oko li ce Ka li sza). W tej
chwi li wy ce na ze szpi ta la, w prze li cze niu
na zło tów ki, mó wi o kwo cie oko -
ło 10 700 000 zł… Dziew czyn ka ma nie -
do wład nó żek oraz pro ble my z pra cą rąk,
płyt ki od dech. San dra, za miast sia dać, za -
cznie słab nąć, za miast cho dzić, prze sta -
nie ru szać rę ka mi, za miast racz ko wać, za -
cznie się du sić! Jej los za le ży tyl ko i wy -
łącz nie od le cze nia.

– Nie je ste śmy za moż ni. Nie stać nas
na sprzę ty, któ re mo gą być po trzeb ne
cór ce w naj bliż szym cza sie. Sy tu acja z ko -
ro na wi ru sem ogra ni cza moc no na sze
dzia ła nia. Lu dzie z naj bliż sze go oto cze nia
prze cho dzą obo jęt nie obok na sze go pro -
ble mu. Nie mo że my or ga ni zo wać wy da -
rzeń ma so wych, cięż ko jest uzy skać ja -
kich kol wiek spon so rów, któ rzy ze chcie li -
by przy jąć nas pod swo je skrzy dła. Gdy

skoń czy się epi de mia ko ro na wi ru sa,
chce my ru szyć z pusz ka mi i even ta mi.
Kwo ta jest ogrom na. Bła ga my o po -
moc!!! – ape lu ją ro dzi ce San dry.

Na por ta lu sie po ma ga.pl trwa zbiór -
ka na rzecz dziew czyn ki, ale bra ku je jesz -
cze bar dzo du żo pie nię dzy. – Chce my
po zbyć się tej cho ro by raz na za wsze!
Wie my, że jest ta ka szan sa i chce my ją
wy ko rzy stać! Te ra pia ge no wa kosz tu je
nie wy obra żal ne pie nią dze. Szan są dla na -
szej có recz ki jest no wa, in no wa cyj na te ra -
pia ge no wa, prze pro wa dza na w Sta nach
Zjed no czo nych. Jest na dzie ja, że jed no
po da nie le ku ode prze tę strasz ną cho ro bę
na za wsze. Wie rzy my, że się uda! Każ dy
ro dzic cho re go dziec ka mu si wal czyć
o nie ze wszyst kich sił! To w tej chwi li
nasz je dy ny cel! – oznaj mia ją ro dzi ce
dziew czyn ki.

(AN KA)

CHARYTATYWNIE

Mała Sandra potrzebuje pomocy!

CHARYTATYWNIE

Roczna Hania 
cierpi na SMA!



3 ty sią ce ulo tek in for ma cyj nych
na te mat prze ciw dzia ła nia ko ro na -
wi ru so wi, 200 wy ci na nek dla ma -
łych pa cjen tów Dzie cię ce go Od dzia -
łu Szpi tal ne go w Kro to szy nie
oraz 100 przy łbic dla ra tow ni ków
me dycz nych, le ka rzy i per so ne lu
me dycz ne go – ta ki był świą tecz ny
dar, w cza sie pan de mii, od Jac ka Za -
wod ne go, rad ne go Ra dy Po wia tu
Kro to szyń skie go.

– Dzi siaj, kie dy na stał czas wal ki
z „nie wi dzial nym prze ciw ni kiem”, a sy tu -
acja jest bar dzo po waż na w po wie cie kro -
to szyń skim, chcę ak tyw nie po ma gać
miesz kań com. Prze ka zu ję dla Was 3 ty sią -
ce ulo tek in for ma cyj nych na te mat prze -
ciw dzia ła nia ko ro na wi ru so wi, 200 wy ci -
na nek dla ma łych pa cjen tów Dzie cię ce go
Od dzia łu Szpi tal ne go w Kro to szy nie
oraz 100 przy łbic dla ra tow ni ków me -
dycz nych, le ka rzy i per so ne lu me dycz ne -
go. I jesz cze jed no – bar dzo pro szę po zo -
stań cie w do mach i dbaj cie o Wa szych naj -

bliż szych – oznaj mił Ja cek Za wod ny, rad -
ny Ra dy Po wia tu Kro to szyń skie go.

– Dzię ku ję pa ni Ka ro li nie Mi cha lik
i ca łej Agen cji Po ma rań cza Sztu ka Re kla -
ma z Po zna nia za szyb kie wy ko na nie usłu -
gi i chęć po mo cy miesz kań com po wia tu

kro to szyń skie go. To naj lep szy dar na świę -
ta wiel ka noc ne. Przy wie lu ne ga tyw nych
wia do mo ściach ta uskrzy dla i da je wia rę
w lep sze ju tro. Niech lu dzie po ma ga ją lu -
dziom i się wspie ra ją, bo cóż nam po zo sta -
ło? – do dał J. Za wod ny. (AN KA)

W związ ku z epi de mią ko ro na wi ru sa
od czu wal ne są ogrom ne bra ki, je śli
cho dzi o pły ny do de zyn fek cji i środ ki
ochro ny oso bi stej. Dla te go Lions Club
Kro to szyn włą czył się w po moc dla
Sa mo dziel ne go Pu blicz ne go Za kła du
Opie ki Zdro wot nej w Kro to szy nie. 

Do łą cza jąc do ak cji zbiór ki środ ków
ochro ny oso bi stej, któ re gro ma dzo ne są
na po trze by pa cjen tów i per so ne lu szpi ta -

la, kro to szyń ski Lions Club już prze ka -
zał 150 l pły nu do de zyn fek cji i 2 ty sią ce
ma sek ochron nych.

– Wie rzy my, że na sza ini cja ty wa po -
pra wi sy tu ację szpi ta la i przy czy ni się
do prze ciw dzia ła nia ko ro na wi ru so wi. Jak
za wsze sta ra my się po ma gać miesz kań -
com po wia tu i nieść po moc oso bom po -
trze bu ją cym – sko men to wał Ja cek Za -
wod ny z Lions Clu bu.

OPRAC. (AN KA)

3Aktualności
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Cenne dary od radnego powiatowego

Rad ni Ra dy Po wia tu Kro to szyń skie -
go z Klu bu Rad nych Pra wa i Spra -
wie dli wo ści w pi śmie skie ro wa nym
do sta ro sty Sta ni sła wa Szczot ki oraz
prze wod ni czą ce go ra dy Ju liu sza
Pocz ty wy ra zi li pro test wo bec pla -
nów wy da nia 45 ty się cy zło tych
na za kup wy po sa że nia i opro gra mo -
wa nia, któ re by umoż li wi ło zdal ne
po sie dze nia Ra dy Po wia tu.

– Skła da my sta now czy pro test prze -
ciw ko pla nom Za rzą du Po wia tu Kro to -
szyń skie go, do ty czą cym wy dat ko wa -
nia 45 000 zł na za kup wy po sa że nia
i opro gra mo wa nia, któ re ma umoż li wić
zdal ne po sie dze nia Ra dy Po wia tu Kro to -
szyń skie go – pi szą rad ni z Pra wa i Spra -
wie dli wo ści, pod kre śla jąc przy tym, iż
w obec nej sy tu acji na pierw szym miej scu
win no być bez pie czeń stwo zdro wot ne
miesz kań ców po wia tu.

Jak stwier dza ją, wy da nie 45 tys. zł
na wy żej wy mie nio ny za kup jest nie wła -
ści we, w związ ku z czym wnio sku ją
o prze ka za nie tej kwo ty na za kup sprzę tu
ra tu ją ce go zdro wie i ży cie miesz kań ców
po wia tu, jed no cze śnie pro po nu jąc, by na -
by cie wspo mnia nych urzą dzeń odło żyć
na in ny, sto sow niej szy czas.

– W cza sie epi de mii, któ rą ma my
w Pol sce, a zwłasz cza dra ma tycz nej sy tu -
acji w po wie cie kro to szyń skim, wy da wa -
nie tak wy so kiej kwo ty uzna je my za bez za -
sad ne, a wręcz nie go spo dar ne. Miesz kań cy
po wia tu, w po czu ciu tro ski o sie bie na wza -

jem, pod ję li wie le spon ta nicz nych ini cja -
tyw, aby wpły nąć na bez pie czeń stwo
współ o by wa te li. Set ki osób bez in te re sow -
nie szy je ma secz ki ochron ne lub po przez
swo ją hoj ność umoż li wia za kup ma te ria -
łów po trzeb nych do ich po wsta nia. Dzię ki
ich ofiar no ści ty sią ce ma se czek, rę ka wi -
czek, kom bi ne zo nów lub róż ne go ro dza ju
pły nów do de zyn fek cji są prze ka zy wa ne
jed nost kom pod le ga ją cym sta ro stwu, czy li
szpi ta lo wi, po li cji i stra ży po żar nej. Jest to
nie jed no krot nie przy sło wio wy „wdo wi
grosz”, pły ną cy z po trze by ser ca – oznaj -
mia ją rad ni PiS. – Gdy sły szy my za tem, że
w tej trud nej sy tu acji Za rząd Po wia tu Kro -
to szyń skie go pla nu je wy dać 45 ty się cy zło -
tych na sys tem umoż li wia ją cy prze pro wa -
dze nie se sji Ra dy Po wia tu, uwa ża my, że
jest to lek ce wa że nie tych, któ rzy wy rę cza ją
sa mo rząd w dzia ła niach na rzecz zdro wia
i bez pie czeń stwa miesz kań ców po wia tu.
Wy ra ża my sta now czy pro test i sprze ciw

prze ciw ko ta kie mu „go spo da ro wa niu” fi -
nan sa mi pu blicz ny mi.

Rad ni uwa ża ją, że pro gram e -se sja
umoż li wia w wy star cza ją cym stop niu ta -
ki spo sób ob ra do wa nia i gło so wa nia. Za -
zna cza ją przy tym, iż z pew no ścią ist nie je
też wie le in nych spo so bów ko mu ni ka cji
wi zu al nej, któ ra umoż li wia po twier dze -
nie toż sa mo ści rad nych. 

– W wie lu wy po wie dziach sta ro -
stwo po rów nu je się z są sied ni mi po wia ta -
mi, mo że i w tej sy tu acji war to sko rzy stać
z do świad czeń in nych, np. po wia tu ja ro -
ciń skie go, gdzie se sja od by ła się już w no -
wych wa run kach, na od le głość, z za cho -
wa niem wszyst kich wy mo gów prze pi -
sów pra wa, a kosz ty zwią za ne z za ku pem
opro gra mo wa nia nie prze kro czy -
ły 800 zł – czy ta my we wnio sku pod pi sa -
nym przez An drze ja Skrzyp cza ka, Ja ro -
sła wa Ku bia ka, Ma ria na Wło si ka i Grze -
go rza Kró la. (AN KA)

KROTOSZYN

Stanowczy protest radnych PiS
LIONS CLUB KROTOSZYN

Pomagają w walce z koronawirusem
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Rad ni Ra dy Po wia tu Kro to szyń skie -
go zor ga ni zo wa li zbiór kę na rzecz
szpi ta la. Uda ło się ze brać 13 ty się cy
zło tych.

– 9 kwiet nia rad ni po wia to wi zor ga -
ni zo wa li w swo im gro nie zbiór kę pie nię -
dzy on li ne na wal kę z epi de mią ko ro na -

wi ru sa. Dzię ki prze le wom na kon to Fun -
da cji „Szpi tal Po wia to wy w Kro to szy nie”
służ ba zdro wia na sze go po wia tu wzbo ga -
ci się o 264 kom bi ne zo ny TY VEK 500
XPERT – po in for mo wał Ju liusz Pocz ta,
prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu Kro to -
szyń skie go.

(NO VUS)

POWIAT

Wspólna inicjatywa radnych
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Skie ro wa niem ak tu oskar że nia Pro -
ku ra tu ra Re jo no wa w Kro to szy nie
za koń czy ła po stę po wa nie prze ciw -
ko 25-let nie mu męż czyź nie oraz je -
go 46-let niej mat ce, po dej rza nym
o do ko na nie, w grud niu ubie głe go
ro ku, roz bo ju w jed nym z lo ka li
miesz kal nych na te re nie mia sta. 

– 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 po dej rza nym, że w dniu 11 grud -
nia 2019 r. w go dzi nach noc nych, dzia ła -
jąc wspól nie i w po ro zu mie niu, wdar li się
do miesz ka nia po krzyw dzo nej, a na stęp -
nie do ko na li roz bo ju w ten spo sób, że
po uprzed nim do pro wa dze niu do sta nu
bez bron no ści, uży wa jąc prze mo cy w po -
sta ci przy trzy my wa nia rąk i za ty ka nia rę -
ką ust po krzyw dzo nej, gro zi li jej po zba -
wie niem ży cia, po czym za bra li wy da ną
przez nią kar tę płat ni czą jed ne go z ban -

ków oraz te le fon ko mór ko wy o war to -
ści 300 zł. W wy ni ku dzia ła nia oskar żo -
nych, jak usta lił po wo ła ny w spra wie bie -
gły z za kre su me dy cy ny sa do wej, po -
krzyw dzo na do zna ła ob ra żeń cia ła na ru -
sza ją cych roz strój na rzą dów jej cia ła
na okres po ni żej sied miu dni. Prze słu cha -
ni w cha rak te rze po dej rza nych, po oka za -
niu (...) utra co nych przez po krzyw dzo ną
przed mio tów przy zna li się do do ko na nia
wszyst kich za rzu ca nych im czy nów – to
jest roz bo ju, na ru sze nia mi ru do mo we go
oraz spo wo do wa nia ob ra żeń cia ła. W zło -
żo nych wy ja śnie niach wska zy wa li, że
mo ty wem ich dzia ła nia mia ła być rze ko -
ma chęć od zy ska nia znaj du ją ce go się
u po krzyw dzo nej dru ku do wo du re je -
stra cyj ne go, nie po tra fi li jed nak że uza sad -
nić po wo dów zwró ce nia się o zwrot do -
ku men tu w go dzi nach noc nych, uży cia
wo bec niej prze mo cy i fak tycz ne go za bo -
ru kar ty ban ko ma to wej oraz sta no wią ce -

go wła sność po krzyw dzo nej te le fo nu ko -
mór ko we go – ob ja śnia Ma ciej Me ler,
rzecz nik pra so wy Pro ku ra tu ry Okrę go -
wej w Ostro wie Wlkp.

Za za rzu ca ne czy ny po dej rza nym
gro zi łącz na ka ra do 12 lat po zba wie nia
wol no ści.

(NO VUS)

KROTOSZYN

Odpowiedzą na rozbój

Do tra gicz ne go wy pad ku do szło we
wto rek, 14 kwiet nia, na dro dze
Basz ków -Ko na rzew (gmi na Zdu ny).
Sa mo chód oso bo wy, któ rym je cha ły
dwie oso by, ude rzył w drze wo. Pa sa -
żer ka zgi nę ła na miej scu, a kie row -
ca w cięż kim sta nie zo stał prze wie -
zio ny do Szpi tal ne go Od dzia łu Ra -
tun ko we go. Nie ste ty, zmarł na stęp -
ne go dnia. 

Na ak cję skie ro wa no po dwa za stę py
z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro -
to szy nie i z OSP Basz ków oraz je den
z OSP Zdu ny, a tak że Ze spo ły Ra tow nic -
twa Me dycz ne go i po li cję. Świad ko wie
zda rze nia przed przy by ciem służb ra tow -
ni czych wy cią gnę li oso by po szko do wa ne
z roz bi te go po jaz du i przy stą pi li do udzie -
la nia pierw szej po mo cy. 

– Po za bez pie cze niu i oświe tle niu te -
re nu stra ża cy przy stą pi li do udzie la nia

kwa li fi ko wa nej pierw szej po mo cy ofia -
rom wy pad ku. Na miej sce zda rze nia do -
je cha ły dwa Ze spo ły Ra tow nic twa Me -
dycz ne go i oso by po szko do wa ne tra fi ły
pod opie kę per so ne lu me dycz ne go.
W wy ni ku od nie sio nych ob ra żeń pa sa -
żer ka po jaz du po nio sła śmierć na miej -
scu, na to miast męż czy zna w cięż kim sta -
nie zo stał prze trans por to wa ny do kro to -
szyń skie go SOR -u. Stra ża cy prze szu ka li

po bli ski te ren i nie zna leź li in nych osób
mo gą cych brać udział w zda rze niu. Dro -
ga by ła za blo ko wa na, po li cja kie ro wa ła
ob jaz da mi. Po za bra niu roz bi te go sa mo -
cho du przez po moc dro go wą z jezd ni
usu nię to po zo sta ło ści po wy pad ku – in -
for mu je kpt. To masz Pa try as, rzecz nik
pra so wy Ko men dy Po wia to wej Stra ży Po -
żar nej w Kro to szy nie. 

Oko licz no ści te go tra gicz ne go zda -
rze nia ba da po li cja pod nad zo rem pro ku -
ra tu ry. – Kie ru ją cy sa mo cho dem mar ki
Re nault Me ga ne 45-let ni męż czy zna,
z nie usta lo nych do tąd przy czyn, stra cił
pa no wa nie nad po jaz dem, któ ry zje chał
na po bo cze i ude rzył w przy droż ne drze -
wo. 71-let nia pa sa żer ka zgi nę ła na miej -
scu. Męż czy zna zmarł w szpi ta lu – mó wi
Mał go rza ta Mi chaś, ofi cer pra so wa Ko -
men dy Po wia to wej Po li cji w Ostro wie
Wlkp.

(NO VUS)

NA DRODZE

Tragiczny wypadek w gminie Zduny

Pro ku ra tu ra Re jo no wa w Kro to szy -
nie pro wa dzi śledz two prze ciw -
ko 30-let nie mu miesz kań co wi na -
sze go po wia tu, któ ry po dej rza ny jest
o nie le gal ną upra wę ko no pi in nych
niż włók ni ste i wy two rze nie pra -
wie 350 gra mów ma ri hu any. 

– 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 okre sie
od li sto pa da 2019 r. do 12 mar ca 2020,
w przy sto so wa nych spe cjal nie po miesz -
cze niach na te re nie po wia tu kro to szyń -
skie go oraz przy uży ciu przy sto so wa -
nych do nie do zwo lo ne go wy twa rza nia
na czyń i przy rzą dów w po sta ci lamp

grzew czych, wen ty la to rów, na mio tu
ter micz ne go, wbrew prze pi som usta wy
o prze ciw dzia ła niu nar ko ma nii, upra -
wiał ko no pie in ne niż włók ni ste, któ re
po ze bra niu usu szył, wy twa rza jąc nie
mniej niż 346 gra mów brut to środ ka
odu rza ją ce go w po sta ci ma ri hu any.
Za te czy ny gro zi męż czyź nie ka ra od ro -
ku do 10 lat po zba wie nia wol no ści.
W ce lu za pew nie nia pra wi dło we go to ku
po stę po wa nia pro ku ra tor za sto so wał
wo bec 30-lat ka środ ki za po bie gaw cze
w po sta ci do zo ru po li cji oraz za ka zu
opusz cza nia kra ju – in for mu je Ma ciej
Me ler, rzecz nik pra so wy Pro ku ra tu ry
Okrę go wej w Ostro wie Wlkp.

(NO VUS)

Z PROKURATURY

Uprawiał konopie

Czas pa nu ją cej pan de mii to rów nież
okres ak tyw no ści oszu stów, wy ko -
rzy stu ją cych obec ną sy tu ację. Na le -
ży zwra cać uwa gę na po ja wia ją ce
się in for ma cje i ar ty ku ły w ser wi -
sach spo łecz no ścio wych, któ re wy -
ma ga ją lo go wa nia się do na szych
kont w ser wi sach. Jed nym z naj -
częst szych prze stępstw jest pró ba
wy łu dze nia ko du BLIK.

W do bie pa nu ją cej pan de mii CO VID -
-19 w me diach spo łecz no ścio wych po ja wia
się co raz wię cej fał szy wych ar ty ku łów z ko -
ro na wi ru sem w tle. Ta kie ata ki ma ją na ce -
lu po zy ska nie do stę pu do na sze go kon ta
w ser wi sie spo łecz no ścio wym Fa ce bo ok
i wy łu dze nie ko dów BLIK od na szych zna -
jo mych. Zło śli we do me ny uży wa ne w ata -
kach to: ko ro na wi ru snews [.] com. pl, e -ko -
ro na wi ru snews [.] pl, ko ro na wi ru snews [.]
net. pl oraz iko ro na wi ru snews [.] pl.

Sche mat ta kie go ata ku od dłuż sze go
cza su jest nie zmien ny. Stro na z ar ty ku -

łem do złu dze nia przy po mi na stro nę zna -
ne go por ta lu in for ma cyj ne go lub stro nę
po li cji, a na je go koń cu jest ma te riał vi deo.
Klik nię cie w przy cisk PLAY wy mu si ko -
niecz ność za lo go wa nia się do ser wi su Fa -
ce bo ok. Pod żad nym po zo rem nie na le ży
te go ro bić. W ten spo sób oso by nie upo -
waż nio ne uzy sku ją do stęp do na sze go
kon ta, a na stęp nie za po śred nic twem
Mes sen ge ra wy sy ła ją do na szych zna jo -
mych wia do mość z proś bą o szyb ką po -
życz kę za po mo cą ko du BLIK.

Jak się uchro nić przed ta kim ata -
kiem? Skon tak tuj się ze swo im zna jo mym
(naj le piej te le fo nicz nie), od któ re go do sta -
łeś wia do mość z proś bą o po życz kę. Nie
jest wy klu czo ne, że nasz zna jo my na praw -
dę po trze bu je ta kiej po życz ki, lecz po win -
ni śmy to zwe ry fi ko wać. Włącz tak że
uwie rzy tel nia nie dwu skład ni ko we w ser -
wi sie Fa ce bo ok. Opcja ta bę dzie wy ma ga ła
od Cie bie po da nia do dat ko we go ha sła
SMS pod czas lo go wa nia, ale nie po zwo li
na prze ję cie Two je go kon ta. (NO VUS)

BEZPIECZEŃSTWO

Policja ostrzega przed wyłudzeniami!
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Wiel ko pol ski Na ro do wy Fun dusz
Zdro wia zło żył za wia do mie nie
do pro ku ra tu ry o moż li wo ści na ra że -
nia ży cia i zdro wia pa cjen tów przez
Szpi tal Po wia to wy w Kro to szy nie.
Cho dzi o trans port dwóch osób za ra -
żo nych ko ro na wi ru sem do szpi ta la
w Ple sze wie, gdzie do szło do za ra że -
nia pa cjen tów oraz per so ne lu me -
dycz ne go. Kie row nic two SPZOZ
w Kro to szy nie tłu ma czy, że w mo -
men cie trans por tu nie by ło po dej -
rze nia za ka że nia SARS -CoV -2.

– Do Pro ku ra tu ry Re jo no wej w Kro -
to szy nie wpły nę ło za wia do mie nie o moż -
li wo ści po peł nie nia prze stęp stwa, skie ro -
wa ne przez Wiel ko pol ski Od dział Wo je -
wódz ki Na ro do we go Fun du szu Zdro wia
w Po zna niu. Ma te ria ły zo sta ły prze ka za -
ne do Pro ku ra tu ry Okrę go wej w Ostro -
wie Wlkp., któ ra po za po zna niu się po sta -
no wi ła pro wa dzić po stę po wa nie w ra -
mach wy dzia łu I śled cze go. Do ty czy ono
dwóch wąt ków. Kwe stii zwią za nej z za -
pew nie niem wła ści wej opie ki nad pa cjen -
ta mi jed ne go z od dzia łów oraz kwe stii
zwią za nej z ich trans por tem do in nej pla -
ców ki me dycz nej. Po stę po wa nie jest pro -
wa dzo ne w spra wie, bę dą prze słu chi wa ni
świad ko wie i gro ma dzo ny ma te riał. Do -
pie ro póź niej bę dzie moż na po wo ły wać
bie głych, bo to nie wąt pli wie bę dzie wy -
ma ga ło ich opi nii – po in for mo wał Ma ciej
Me ler, rzecz nik pra so wy Pro ku ra tu ry
Okrę go wej w Ostro wie Wlkp.

Sta ro sta kro to szyń ski na wi de okon -
fe ren cji tłu ma czył, że gdy dwóch pa cjen -
tów by ło trans por to wa nych ze szpi ta la
w Kro to szy nie do Ple sze wa, nie mie li

stwier dzo ne go ko ro na wi ru sa. – Chcę
do kład nie wy ja śnić, jak ci pa cjen ci zna -
leź li się w szpi ta lu na opie ce pa lia tyw -
nej. My ślę, że by li to pa cjen ci on ko lo -
gicz ni w Ple sze wie. Pierw szy z od dzia łu
we wnętrz ne go zo stał wy sła ny ka ret ką
po go to wia do szpi ta la w Ple sze wie 27
mar ca, a dru gi 30 mar ca do Ple szew skie -
go Cen trum Me dycz ne go. To nie jest
tak, że te oso by mia ły zdia gno zo wa ne go
ko ro na wi ru sa w Kro to szy nie i my prze -
trans por to wa li śmy je do szpi ta la w Ple -
sze wie. Jest mi przy kro, je że li ktoś tak
twier dzi. Mi ja się to z praw dą i fak ta mi.
Ob ja wy wska zu ją ce na za cho ro wa nia
w kro to szyń skim szpi ta lu po ja wi ły
się 30 mar ca w go dzi nach przed po łu -
dnio wych. U ośmiu pa cjen tów wy stą pi -
ła wy so ka tem pe ra tu ra i or dy na tor te go
od dzia łu pod jął na wła sną od po wie -
dzial ność de cy zję, że bę dą oni mieć po -
bra ne wy ma zy, któ re za wie zie my do la -
bo ra to rium przy ul. Szwaj car skiej w Po -
zna niu. Tak się też sta ło. La bo ra to rium
za cho wa ło się wzo ro wo, bo wy ni ki tych
pa cjen tów przy szły do szpi ta la 30 mar ca
o godz. 23.30. Dy rek tor me dycz ny po -
wia do mił mnie, że nie ste ty ma my
ośmiu pa cjen tów na od dzia le we wnętrz -
nym z wy ni kiem po zy tyw nym, czy li
z ko ro na wi ru sem – ob ja śniał Sta ni sław
Szczot ka.

Krzysz tof Ku row ski, dy rek tor
SPZOZ w Kro to szy nie, rów nież za pew -
nił, że wszy scy za ka że ni by li prze ka zy -
wa ni do szpi ta la za kaź ne go w Po zna -
niu. – Z do nie sień me dial nych do wie -
dzie li śmy się, że Na ro do wy Fun dusz
Zdro wia skie ro wał do pro ku ra tu ry za -
wia do mie nie o moż li wo ści po peł nie nia

prze stęp stwa przez Szpi tal Po wia to wy
w Kro to szy nie. Nie zna my ofi cjal nej tre -
ści za wia do mie nia. Ani NFZ, ani pro ku -
ra tu ra – jak do tąd – nie po in for mo wa ły
szpi ta la o swo ich dzia ła niach. Z do nie -
sień me dial nych do wia du je my się je dy -
nie, że cho dzi o rze ko me nie pra wi dło -
wo ści pod czas prze ka zy wa nia dwóch
cho rych z Od dzia łu We wnętrz ne go
w Kro to szy nie do Od dzia łu Pa lia tyw ne -
go Ple szew skie go Cen trum Me dycz ne go
oraz po stę po wa nia per so ne lu szpi ta la
w cza sie wy kry cia ko ro na wi ru sa SARS -
-CoV -2 na Od dzia le We wnętrz nym
w Kro to szy nie. Pra gnę jesz cze raz po in -
for mo wać, że dwaj pa cjen ci, któ rzy 27
i 30 mar ca w try bie pla no wym prze ka -
za ni zo sta li na Od dział Pa lia tyw ny Ple -
szew skie go Cen trum Me dycz ne go NIE
MIE LI W KRO TO SZY NIE ZDIA -
GNO ZO WA NE GO ZA KA ŻE NIA
KO RO NA WI RU SEM!!! Na si le ka rze
nie po dej rze wa li rów nież u nich tej cho -
ro by. Gdy by tak by ło, pa cjen ci ci nie zo -
sta li by prze ka za ni do szpi ta la nie za kaź -
ne go! Dia gno sty ka po zo sta łych pa cjen -
tów na Od dzia le We wnętrz nym w kie -
run ku obec no ści ko ro na wi ru sa roz po -
czę ła się po tym, jak męż czyź ni zo sta li
już prze ka za ni do szpi ta la w Ple sze wie.
Od dział, na któ ry tra fi li, zo stał po in for -
mo wa ny o sy tu acji w Kro to szy nie, gdy
oka za ło się, że na Od dzia le We wnętrz -
nym wy kry to za ka że nia ko ro na wi ru -
sem. Nie zga dzam się więc z za rzu tem,
że le ka rze z Kro to szy na mie li by się przy -
czy nić do za cho ro wa nia i śmier ci pa -
cjen tów w Ple sze wie, a na wet – jak nie -
któ re me dia su ge ru ją – że po peł ni li
prze stęp stwo i po de sła li czy pod rzu ci li

cho rych do in ne go szpi ta la. Ani szpi tal,
ani tym bar dziej nasz per so nel, któ ry
w kry tycz nej sy tu acji sta nął na wy so ko -
ści za da nia, nie za słu gu je na to, by za rzu -
cać mu po dej mo wa nie dzia łań na szko -
dę pa cjen tów i na ra ża nia ich na sze rze -
nie się cho ro by za kaź nej. Nie zga dzam
się z ta ki mi ab sur dal ny mi za rzu ta mi! In -
for mu ję, że dzia ła nia pro wa dzo ne
na Od dzia le We wnętrz nym po wy kry -
ciu obec no ści ko ro na wi ru sa u pa cjen -
tów mia ły na ce lu dba nie o do bro cho -
rych i nie na ra ża ły ich na utra tę zdro wia
czy ży cia. Pa cjen ci po sia da ją cy wy ni ki
po zy tyw ne by li suk ce syw nie prze ka zy -
wa ni na Od dział Za kaź ny w Po zna niu.
Na bie żą co współ pra co wa li śmy za rów -
no z tym od dzia łem, jak i Pań stwo wym
Po wia to wym In spek to rem Sa ni tar nym
w Kro to szy nie. Z do nie sień me dial nych
do wia du je my się, że za rzu ca się nam, iż
szpi tal miał by ła mać pro ce du ry do ty czą -
ce po stę po wa nia z pa cjen ta mi. Pra gnę
za pew nić, że nasz per so nel nie ła mał
pro ce dur, po stę po wał zgod nie z obo wią -
zu ją cy mi nas za sa da mi – na pi sał
w oświad cze niu K. Ku row ski.

Dy rek tor kro to szyń skie go szpi ta la
po ru szył też in ne wąt ki. – Gdy 14 mar -
ca na Szpi tal ny Od dział Ra tun ko wy na -
sze go szpi ta la przy wie zio ny zo stał ka ret -
ką pa cjent z ostry mi ob ja wa mi – jak się
póź niej, oka za ło bę dą cy cho rym na CO -
VID -19 – oso ba z je go ro dzi ny w do mu
cho re go nie po in for mo wa ła na szej za ło -
gi Ze spo łu Ra tow nic twa Me dycz ne go
o tym, że męż czy zna miał kon takt z in -
nym człon kiem tej ro dzi ny, któ ry przy -
je chał do Pol ski z kra ju, gdzie już wy stę -
po wa ły po twier dzo ne przy pad ki za cho -

ro wań na ko ro na wi ru sa. O fak cie tym ta
sa ma oso ba po in for mo wa ła le ka rza
SOR -u do pie ro wów czas, gdy pa cjent zo -
stał przy wie zio ny do szpi ta la. Rów nież
wte dy wpro wa dzo ne zo sta ły obo wią zu -
ją ce nas pro ce du ry. Pa cjent zo stał od izo -
lo wa ny, dia gno zo wa ny, prze ka za ny spe -
cjal nym trans por tem do szpi ta la za kaź -
ne go. W efek cie jed nak 7 osób per so ne -
lu me dycz ne go zna la zło się na kwa ran -
tan nie, ze wzglę du na nie bez piecz ny
kon takt z cho rym. Pa cjen ci z po dej rze -
niem in fek cji ko ro na wi ru sa, we dług za -
le ceń i wy tycz nych Mi ni ster stwa Zdro -
wia, w ogó le nie po win ni tra fiać do szpi -
ta li po wia to wych, tyl ko od ra zu na od -
dzia ły za kaź ne bądź od dzia ły ob ser wa -
cyj no -za kaź ne. (…) Roz wa ża my moż li -
wość zgło sze nia do pro ku ra tu ry za wia -
do mie nia o moż li wo ści po peł nie nia
prze stęp stwa przez człon ków ro dzi ny
pa cjen ta, któ ry był ho spi ta li zo wa ny
w na szym SOR -ze i na ra że nia tym sa -
mym na sze go per so ne lu na moż li wość
za ka że nia się ko ro na wi ru sem. (…) Je śli
cho dzi o sy tu ację w na szym szpi ta lu
od 30-31 mar ca 2020r. – je ste śmy go to -
wi do współ pra cy z pro ku ra tu rą i zło że -
nia sto sow nych oraz ob szer nych wy ja -
śnień. (…) Pod su mo wu jąc – wo bec
przed sta wio nych po wy żej in for ma cji
pra gnę sta now czo pod kre ślić, że nie do -
strze gam naj mniej szych po wo dów
i pod staw do te go, by NFZ za wia da miał
pro ku ra tu rę o moż li wo ści po peł nie nia
prze stęp stwa w kro to szyń skim szpi ta -
lu – czy ta my w oświad cze niu dy rek to ra
SP ZOZ (peł ną treść znaj dzie cie
na www.glo kal na.pl – przyp. red.).

(NO VUS)
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PANDEMIA

Po przed nie wy da nie GLK uka za ło się kil ka dni
przed świę ta mi wiel ka noc ny mi, dla te go pre zen tu je -
my Wam ra port z wy da rzeń, któ re od tamtego czasu
mia ły zwią zek z epi de mią ko ro na wi ru sa.

6 kwiet nia
Wo je wo da wiel ko pol ski Łu kasz Mi ko łaj czyk

prze pro wa dził wi de okon fe ren cję ze sta ro stą kro -
to szyń skim, bur mi strzem Kro to szy na, dy rek to -
rem szpi ta la oraz służ ba mi i in sty tu cja mi z te re -
nu po wia tu. Przed sta wił za strze że nia i su ge stie
zwią za ne z dzia ła nia mi pro wa dzo ny mi na na -
szym te re nie. – Nie ma my cza su, by cze kać.
Miesz kań cy ocze ku ją kon kret nych dzia łań, prze -
sy ła ją mi swo je su ge stie i uwa gi. Dla te go spo tka li -
śmy się na wi de okon fe ren cji, na któ rej przed sta -
wi łem swój, być mo że nie zbyt en tu zja stycz ny
po gląd na spra wę. Zwró ci łem się do sta ro sty m.
in. o pil ne wska za nie miej sca, w któ rym zo sta nie
uru cho mio ny obiekt kwa ran tan ny zbio ro wej dla
miesz kań ców po wia tu. Obec na sy tu acja to nie
wy nik błę dów jed ne go pod mio tu, a sys tem na -
czyń po łą czo nych. Mu si my tę fa lę za trzy -
mać – oznaj mił Łu kasz Mi ko łaj czyk.

Wo je wo da za rzą dził tak że co dzien ne wi de -
okon fe ren cje z ra por to wa niem bie żą cej sy tu acji
przez sta ro stę i bur mi strzów oraz wój ta z te re -
nu po wia tu. Jak wte dy za pew niał, nie są roz wa -
ża nie pla ny tzw. za mknię cia po wia tu czy wpro -
wa dze nia do dat ko wych ogra ni czeń. Za ape lo -
wał jed nak o pod ję cie ener gicz nych dzia łań
przez wła dze i służ by na te re nie po wia tu, że by
za pew nić ry go ry stycz ne prze strze ga nie ogra ni -
czeń ist nie ją cych, w szcze gól no ści tych, któ re
do ty czą po ru sza nia się. Cho dzi o kon tro lo wa -
nie spo so bów ko rzy sta nia z ogród ków dział ko -
wych, a tak że la sów i par ków oraz in nych miejsc
na obrze żach Kro to szy na.

Wo je wo da po in for mo wał po nad to o uru -
cho mie niu spe cjal ne go ad re su e -ma il dla miesz -
kań ców po wia tu kro to szyń skie go (kro to -
szyn@po znan.uw.gov.pl), pod któ rym mo gą
uzy skać in for ma cje na te mat po dej mo wa nych
dzia łań oraz zgła szać bie żą ce pro ble my. Po nad to

w pil nych spra wach do dys po zy cji miesz kań ców
jest spe cjal ny nu mer te le fo nu – 735 271 066.
Po wiat kro to szyń ski uru cho mił na ra zie dwa izo -
la to ria dla per so ne lu SPZOZ w Kro to szy nie,
prze cho dzą ce go kwa ran tan nę. Ce lem dzia łań
jest przy go to wa nie od ręb ne go miej sca, w któ -
rym na wy ni ki te stów bez piecz nie mo gli by ocze -
ki wać miesz kań cy po wia tu. Wo je wo da sfi nan su -
je dzia łal ność miej sca kwa ran tan ny zbio ro wej.

– Do tej po ry po wiat kro to szyń ski ta kiej po -
trze by nie zgła szał. Środ ki na ten cel są za bez -
pie czo ne, ta kie miej sce mo że my uru cho mić na -
tych miast – stwier dził Łu kasz Mi ko łaj czyk.
Sta ro stwo Po wia to we w Kro to szy nie zo bo wią -
za ło się do zor ga ni zo wa nia pro fe sjo nal ne go od -
ka ża nia po miesz czeń szpi ta la, aby moż li we by -
ło po now ne pod ję cie pra cy przez wszyst kie za -
mknię te od dzia ły. Po nad to po le co no po sta wie -
nie przed szpi ta lem na mio tu do tzw. tria żu,
czy li wstęp nej se lek cji pa cjen tów ze wzglę du
na ich stan zdro wia. Do szpi ta la jest kie ro wa ny
suk ce syw nie sprzęt ochron ny.

Wo je wo da zwró cił się rów nież do sa mo rzą -
dów o roz po zna nie moż li wo ści za pew nie nia
miesz kań com po wia tu do koń ca ty go dnia ma -
se czek ochron nych. Środ ki ochron ne zo sta ły
rów nież skie ro wa ne do do mów po mo cy spo -

łecz nej w po wie cie, np. DPS w Basz ko wie otrzy -
mał po 2 tys. ma se czek i rę ka wic ochron nych
oraz 600 li trów pły nów do de zyn fek cji. Łu kasz
Mi ko łaj czyk za ape lo wał też o po wo ła nie ko or -
dy na to ra dzia łań wszyst kich jed no stek po mo cy
spo łecz nej w na szym po wie cie.

De cy zją Ko men dy Wo je wódz kiej Po li cji
w Po zna niu za mknię to po ste ru nek w Zdu nach.
Oka za ło się bo wiem, że u jed ne go z funk cjo na -
riu szy wy kry to ko ro na wi ru sa. – Za my ka my
Po ste ru nek Po li cji w Zdu nach. Ko lej ny po li -
cjant ma po zy tyw ny wy nik na CO VID -19.
Wszyst kich sze ściu po li cjan tów i ich ro dzi ny
wy sy ła my na obo wiąz ko wą kwa ran tan nę. Bu -
dy nek zo stał zde zyn fe ko wa ny przez stra ża ków.
Bę dzie za plom bo wa ny do od wo ła nia. Służ ba
jest za pew nio na przez po li cjan tów z Koź mi na,

Ko by li na, Ostro wa Wlkp. i Po zna nia – po in for -
mo wał An drzej Bo ro wiak, ofi cer pra so wy Ko -
men dy Wo je wódz ki Po li cji w Po zna niu.

Nie dłu go po tem Wiel ko pol ski Urząd Wo je -
wódz ki w Po zna niu po dał in for ma cje o 42 no -
wych przy pad kach za ka że nia w wo je wódz twie,
w tym sze ściu w na szym po wie cie (męż czyź ni
w wie ku 31, 60, 81, 26 i 75 lat oraz 35-let nia
ko bie ta).

7 kwiet nia
Ra no do tar ły do nas in for ma cje, że w po nie -

dzia łek w go dzi nach wie czor nych na te re nie
Ko men dy Po wia to wej Pań stwo wej Stra ży Po żar -
nej w Kro to szy nie prze pro wa dzo no dzia ła nia
od ka ża ją ce. Jak usta li li śmy, u jed ne go ze stra ża -
ków wy kry to ko ro na wi ru sa, a dzie się ciu zo sta ło
ob ję tych kwa ran tan ną. – Po twier dzam, że
prze pro wa dzo no na te re nie re mi zy w Kro to -
szy nie dzia ła nia od ka ża ją ce. Ko ro na wi rus wy -
kry to u jed ne go stra ża ka. Dzie się ciu, któ rzy
mie li z nim bez po śred nią stycz ność, ob ję to
kwa ran tan ną. Do dam tak że, iż nie ma na ra zie
de cy zji o cza so wym za mknię ciu kro to szyń skiej
jed nost ki, wszy scy na dal pra cu ją nor mal -
nie – mó wił bryg. Sła wo mir Brandt, rzecz nik
pra so wy Ko men dy Wo je wódz kiej Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej w Po zna niu.

Z in for ma cji po da nych te go dnia przez sta -
ro stę wy ni ka ło, iż na na szym te re nie jest już 93
osób za ka żo nych wi ru sem SARS -CoV -2. Zmar -
ło sześć osób, z cze go czte ry z po wo du ko ro na -
wi ru sa, a dwie z po wo du in nych scho rzeń. 

Z ko lei Wiel ko pol ski Urząd Wo je wódz ki
w Po zna niu po in for mo wał, że w po znań skim

Epi de mia ko ro na wi ru sa na te re nie na sze go kra ju cią gle się roz wi ja. Na tę
chwi lę (stan na po nie dzia łek, 20 kwiet nia, godz. 11.00) za ka żo nych jest pra -
wie 9,5 ty sią ca osób, 138 tys. prze by wa w kwa ran tan nie. Zmar ły już 362
oso by, w tym 53 z Wiel ko pol ski. 1133 lu dzi zo sta ło wy le czo nych. Pre mier
Ma te usz Mo ra wiec ki zde cy do wał, że 20 kwiet nia roz po czy na się po wol ne
zdej mo wa nie ogra ni czeń.
Sy tu acja w po wie cie kro to szyń skim rów nież nie na pa wa opty mi zmem, po -
nie waż do tej po ry stwier dzo no 218 przy pad ków za ka że nia wi ru sem SARS -
-CoV -2. Nie ste ty, 20 osób zmar ło. Kwa ran tan ną do mo wą ob ję tych jest 1013
miesz kań ców na sze go te re nu, a pod nad zo rem sa ni tar nym znaj du je
się 274. Stwier dzo no trzy przy pad ki wy zdro wie nia. 
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- Taki oto baner zawisł na jednym z budynków przy ulicy Kolejowej w Zdunach (później został
przeniesiony na ul. Witosa). Pomysł narodził się w miejscowym przedszkolu publicznym. Inicjatorzy
w taki sposób chcieli wesprzeć wszystkie osoby, które walczą z wirusem i dbają o nasze zdrowie,
narażając jednocześnie własne.

Trwa akcja „Maseczki szyje Krotoszyn i okolice”. Maseczki dla mieszkańców gmin kupują 
także poszczególne urzędy.



7Temat Tygodnia
szpi ta lu z po wo du CO VID -19 zmar li 68-let ni
męż czy zna i 81-let nia ko bie ta z po wia tu kro to -
szyń skie go, na to miast na od dzia le pa lia tyw nym
w Ple sze wie zmarł 70-let ni męż czy zna z na sze -
go po wia tu. 

W gmi nach Koź min Wlkp., Ko by lin i Sul -
mie rzy ce, ze wzglę dów bez pie czeń stwo, pod ję -
to de cy zje o za mknię ciu cmen ta rzy. 

8 kwiet nia
Przy by ło ko lej nych osiem osób z na sze go

po wia tu za ka żo nych ko ro na wi ru sem. Tym ra -
zem by ły to sa me ko bie ty – w wie -
ku 44, 49, 67, 38, 57, 46, 35 i 63 la ta. Sie dem
z nich prze by wa ło w szpi ta lu w Kro to szy nie,
a jed na na kwa ran tan nie. Licz ba za ra żo nych
osób z po wia tu prze kro czy ła więc już set kę.

9 kwiet nia
Po ran ny ra port Mi ni ster stwa Zdro wia przy -

niósł in for ma cje o ko lej nych 18 miesz kań cach
Wiel ko pol ski za ka żo nych ko ro na wi ru sem.
Trzej z nich to męż czyź ni z po wia tu kro to szyń -
skie go: 58-la tek (prze by wa ją cy w kro to szyń -
skim szpi ta lu), 30-la tek (w izo la cji do mo wej)
oraz 89-la tek (w po znań skim szpi ta lu).

Urząd Gmi ny w Roz dra że wie za ku pił
pierw szą par tię ma se czek ochron nych dla
miesz kań ców. Ma secz ki do star cza ne by ły
przez stra ża ków do skrzy nek pocz to wych każ -
dej po se sji. Ma secz ki nie ma ją ate stów i sta no -
wią je dy nie czę ścio we za bez pie cze nie
przed za ra że niem. – Pro po nu je my uży wa nie
ma se czek pod czas nie zbęd nych za ku pów i in -
nych oka zji do prze by wa nia w prze strze ni pu -
blicz nej w kon tak cie z in ny mi oso ba mi. Naj -
waż niej szą spra wą jest jed nak za cho wa nie od -
po wied niej od le gło ści od dru giej oso by i re gu -
lar ne my cie rąk. Bio rąc pod uwa gę licz bę po -
twier dzo nych przy pad ków za cho ro wa nia
na ko ro na wi ru sa w na szym po wie cie, pro si my
o za cho wa nie wszel kich środ ków ostroż no ści,
w tym ogra ni cze nie prze by wa nia w prze strze -
ni pu blicz nej i spo tkań z in ny mi oso ba mi
do nie zbęd ne go mi ni mum – na pi sa no w ko -
mu ni ka cie ro dra żew skie go urzę du. Jed no cze -
śnie gmi na za ku pi ła wy kro jo ny ma te riał na ko -
lej ną par tię ma se czek

Po po łu dniu oka za ło się, że na na szym te re -
nie stwier dzo no sie dem no wych przy pad ków
za ka że nia wi ru sem SARS -CoV -2. Wy nik po zy -
tyw ny wy szedł u męż czyzn w wie -
ku: 20, 31, 33, 37, 45, 49 i 56 lat. Wszy scy zo -
sta li ob ję ci izo la cją do mo wą. 

10 kwiet nia
Z po ran ne go ra por tu Mi ni ster stwa Zdro -

wia do wie dzie li śmy się, że w Wiel ko pol sce
ma my osiem no wych przy pad ków za ka że nia
ko ro na wi ru sem. Za ra żo ne zo sta ły trzy ko lej -
ne oso by z po wia tu kro to szyń skie go – dwaj
męż czyź ni w wie ku 35 i 18 lat oraz 64-let nia
ko bie ta. Wszy scy ob ję ci zo sta li izo la cją do -
mo wą.

Jesz cze smut niej sze wie ści do tar ły po po łu -
dniu, kie dy to po in for mo wa no o 38 oso bach
w re gio nie za ka żo nych ko ro na wi ru sem, z cze go
aż 12 to miesz kań cy po wia tu kro to szyń skie go.
Co gor sza, w po znań skim szpi ta lu za kaź nym
z po wo du CO VID -19 zmar li 82- i 87-let ni męż -
czyź ni z na sze go po wia tu. Z ko lei no wi za ka że -
ni to męż czyź ni w wie ku 48, 49, 40, 36, 48, 53,
35, 35 i 53 la ta, 32-let nia ko bie ta oraz dwój ka
dzie ci (wszy scy ob ję ci izo la cją do mo wą).

11 kwiet nia
Ra nek nie przy niósł złych in for ma cji, ale już

w po po łu dnio wym ko mu ni ka cie Wiel ko pol ski
Urząd Wo je wódz ki po in for mo wał o ko lej nych 48
oso bach w re gio nie, u któ rych po twier dzo no za -
ka że nie ko ro na wi ru sem. Wśród nich zna la zło się
aż 13 miesz kań ców po wia tu kro to szyń skie go.
Nie ste ty, zmar ły też dwie ko bie ty w wie ku 70 i 82
la ta. A za ka że nie po twier dzo no u męż czyzn
w wie ku 63, 43, 48, 61 i 53 la ta, ko biet w wie -
ku 35, 37, 25, 64, 80 i 35 lat oraz u dwój ki dzie ci.
Wszyst kich ob ję to izo la cją do mo wą.

12 kwiet nia
W świą tecz ną nie dzie lę licz ba za ra żo nych

osób z na sze go po wia tu wzro sła do 143. Dziec -
ko i 84-let ni męż czy zna zo sta li ob ję ci izo la cją
do mo wą, na to miast trze cia oso ba – 60-let ni
męż czy zna – prze by wa ła w szpi ta lu w Mi li czu.

13 kwiet nia
Zde cy do wa nie gor sze in for ma cje przy niósł

dru gi dzień świąt. W Wiel ko pol sce przy by ło bo -
wiem aż 86 osób za ka żo nych ko ro na wi ru sem,
z cze go 19 to miesz kań cy po wia tu kro to szyń -
skie go. Re sort po in for mo wał tak że o ko lej nych
przy pad kach śmier tel nych. W po znań skim
szpi ta lu za kaź nym na uli cy Szwaj car skiej z po -
wo du CO VID -19 zmar ły ko bie ty w wie -
ku 89, 79 i 98 lat – miesz kan ki Zie mi Kro to -
szyń skiej. Ko lej ni za ra że ni wi ru sem SARS -
-CoV -2 w po wie cie to 14 ko biet (w wie -
ku 26, 33, 21, 45, 60, 28, 64, 59, 51, 49, 55, 31
, 49, 26 lat), czte rech męż czyzn (w wie -
ku 66, 50, 41 i 38 lat) oraz jed no dziec ko. Jed -
na z tych osób prze by wa ła w po znań skim szpi -
ta lu, a po zo sta łe są w izo la cji do mo wej.

14 kwiet nia
Za ka żo nych wna szym po wie cie cią gle przy by -

wa. Ra no do wie dzie li śmy się o sied miu no wych
przy pad kach. Ko lej ny mi za ka żo ny mi miesz kań ca -
mi Zie mi Kro to szyń skiej oka za ły się czte ry ko bie -
ty w wie ku 72, 61, 87 i 94 la ta oraz trzej męż czyź -
ni wwie ku61,55 i27 lat. Popo łu dniu dote go gro -
na do łą czy ła 32-let nia ko bie ta. Nie ste ty, w szpi ta lu
za kaź nym na uli cy Szwaj car skiej w Po zna niu z po -
wo du CO VID -19 zmar ły dwie ko bie ty z na sze go
po wia tu w wie ku 73 i 82 la ta. 

Po li cjan ci z Po ste run ku Po li cji w Zdu nach
wró ci li do pra cy. Po za jed nym, u któ re go wy kry -

to wi ru sa, po zo sta li są zdro wi. Po ste ru nek
od wtor ku jest już czyn ny. 

Za ra żo ny ko ro na wi ru sem zo stał je den
z pra cow ni ków Biu ra Po wia to we go ARiMR
w Kro to szy nie. Od 14 kwiet nia pla ców ka jest
za mknię ta. – 13 kwiet nia u jed nej z osób pra cu -
ją cych w Biu rze Po wia to wym ARiMR w Kro to -
szy nie po twier dzo no obec ność wi ru sa CO VID -
-19. Kie row nic two biu ra wpro wa dzi ło nie -
zwłocz nie wszyst kie nie zbęd ne pro ce du ry bez -
pie czeń stwa. Po miesz cze nia pla ców ki zo sta ły
zde zyn fe ko wa ne. Oso ba za ka żo na oraz pra -
cow ni cy mo gą cy mieć z nią kon takt zo sta li ob -
ję ci kwa ran tan ną. Ich stan zdro wia jest na bie żą -
co mo ni to ro wa ny. W ce lu ogra ni cze nia ry zy ka
roz prze strze nia nia się wi ru sa od 14 kwiet nia
Biu ro Po wia to we w Kro to szy nie jest tym cza so -
wo nie czyn ne. Jed no cze śnie za pew nio na zo sta -
ła cią głość ob słu gi be ne fi cjen tów. Do ku men ty
moż na skła dać za po śred nic twem pocz ty tra dy -
cyj nej, pocz ty elek tro nicz nej lub po przez skryt -
kę ePU AP. Moż na je rów nież po zo sta wić we
wrzut niach znaj du ją cych się w naj bliż szych
jed nost kach ARiMR – ogło szo no w ko mu ni ka -
cie Wiel ko pol skie go Od dzia łu Re gio nal ne go
ARiMR.

15 kwiet nia
W no wej gru pie za ka żo nych z na sze go po -

wia tu zna la zło się sied mio ro dzie ci, pięć ko biet
w wie ku 49, 70, 49, 29 i 38 lat oraz czte rech
męż czyzn w wie ku 24, 18, 27 i 57 lat. Wszy scy
prze by wa ją w izo la cji do mo wej. 

16 kwiet nia
Te go dnia za czął obo wią zy wać w ca łym kra -

ju na kaz za kry wa nia twa rzy, a kon kret nie ust
i no sa.

Ko lej ni za ka że ni wi ru sem SARS -CoV -2
w na szym po wie cie to 36-let nia ko bie ta, któ ra
prze by wa w szpi ta lu w Ka li szu, 83-let ni męż -
czy zna, który prze by wa w kro to szyń skim szpi -
ta lu, a tak że dwie ko bie ty w wie ku 55 i 59 lat
oraz dwóch męż czyzn w wie ku 26 i 66 lat
(w do mo wej izo la cji).

Sta ro stwo po in for mo wa ło, iż dzień wcze -
śniej oka za ło się, że u jed nej z osób pra cu ją cych
w tej in sty tu cji po twier dzo no po zy tyw ny wy -
nik te stu w kie run ku obec no ści ko ro na wi ru sa.
W związ ku z tym pod ję to dzia ła nia w ce lu za -

pew nie nia bez pie czeń stwa zdro wot ne go pra -
cow ni kom oraz przy go to wa nia sie dzi by sta ro -
stwa do dal sze go funk cjo no wa nia, m. in. de -
zyn fek cję po miesz czeń. Sta ro stwo Po wia to we
pra cu je na za sa dach do tej po ry obo wią zu ją -
cych, jed nak że z uwa gi na fakt, iż część pra -
cow ni ków zo sta ła pod da na kwa ran tan nie, na -
le ży li czyć się z dal szy mi utrud nie nia mi. Na -
dal za wie szo na jest bez po śred nia ob słu ga
klien ta. W spra wach pil nych na le ży uma wiać
się te le fo nicz nie.

17 kwiet nia
Wy ni ki ba dań la bo ra to ryj nych po twier dzi -

ły za ka że nie u 37 osób w Wiel ko pol sce, z cze go
aż 13 to miesz kań cy po wia tu kro to szyń skie go.
Nie ste ty, w po znań skim szpi ta lu za kaź nym
z po wo du CO VID -19 zmar ła 87-let nia ko bie ta
z na sze go te re nu. Za ra żo ne oso by to pięć ko biet
w wie ku 40, 42, 42, 35, 73 la ta, pię ciu męż -
czyzn w wie ku 28, 65, 28, 47 i 46 lat oraz tro je
dzie ci. Wszy scy ob ję ci zo sta li izo la cją do mo wą.

Jesz cze te go sa me go dnia oka za ło się, że
w po znań skim szpi ta lu za kaź nym z po wo du
CO VID -19 zmar ły dwie ko lej ne oso by z po wia -
tu kro to szyń skie go – 65-let ni męż czy zna
oraz 71-let nia ko bie ta. 

19 kwiet nia
Po do brej so bo cie, kie dy to nie od no to wa -

no no wych przy pad ków za ka że nia ko ro na wi -
ru sem w na szym po wie cie, nie dzie la nie by ła
rów nie uda na. Ra no oka za ło się, że przy by ło
sie dem za ra żo nych osób, a po po łu dniu do wie -
dzie li śmy się o ko lej nych pię ciu. Co gor sze,
w ka li skim szpi ta lu z po wo du CO VID -19
zmarł 82-let ni męż czy zna z po wia tu kro to -
szyń skie go. 

Ko lej ne za ka żo ne oso by to ko bie ty w wie -
ku 20, 34, 79, 24, 45, 21, 48 i 47 lat, dwój ka
dzie ci oraz dwóch męż czyzn w wie ku 27 i 73
la ta. 

20 kwiet nia
Wpro wa dzo no pierw szy etap zno sze nia

ogra ni czeń. Moż na już wcho dzić do la sów i par -
ków, jak rów nież prze miesz czać się w ce lach re -
kre acyj nych – oczy wi ście przy za cho wa niu dy -
stan su i w ma secz kach. Na dal jed nak za bro nio -
ne jest ko rzy sta nie z pla ców za baw. Obo wią zu ją
też no we za sa dy w han dlu i usłu gach: w skle -
pach do 100 m2 – 4 oso by na sta no wi sko ka so -
we, a w skle pach po wy żej 100 m2 - jedna osoba
na 15 m2. Również w miejscach kultu
religijnego na 15 m2 powierzchni może
przypadać jedna osoba. Z kolei z ograniczenia
przemieszczania się bez dorosłego wyłączona
jest młodzież powyżej 13. roku życia.

Z po ran ne go ko mu ni ka tu do wie dzie li śmy
się o jed nym no wym przy pad ku za ka że nia ko -
ro na wi ru sem w na szym po wie cie.

Ko men da Po wia to wa Po li cji w Kro to szy nie
wzno wi ła dzia łal ność. Funk cjo na riu sze koń czą -
cy kwa ran tan nę stop nio wo wra ca ją do służ by,
tak więc jesz cze przez kil ka dni na szych po li -
cjan tów wspie rać bę dą mun du ro wi z Ostro wa
Wlkp. – W dru giej po ło wie ty go dnia kro to -
szyń ska ko men da wej dzie już w sta ły tryb pra -
cy. Obec nie na kwa ran tan nie prze by wa ją jesz -
cze po je dyn cze oso by, któ re mo gły mieć kon -
takt z za ka żo ny mi po li cjan ta mi. Za ka że ni po -
wo li do cho dzą do zdro wia – oświad czył sta ro -
sta Sta ni sław Szczot ka.

AN DRZEJ KA MIŃ SKI / MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

 
 

 

Na terenie całego powiatu regularnie prowadzona jest dezynfekcja przestrzeni publicznej.
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W związ ku z za gro że niem epi de -
mio lo gicz nym w ca łym kra ju wstrzy -
ma ne zo sta ły wszel kie za ję cia i im -
pre zy spor to we. Jak w tym trud nym
cza sie ra dzą so bie na przy kład pa -
sjo na ci tań ca?

Kro to szyń ski tan cerz, Szy mon Staś -
ko wiak, ostat ni raz w tur nie ju uczest ni -
czył 29 lu te go. Wraz ze swo ją part ner ką
sta nę li wów czas na trze cim stop niu po -
dium w tań cach la ty no ame ry kań skich
pod czas Ogól no pol skie go Tur nie ju Tań ca

To wa rzy skie go „W ser cu Wiel ko pol ski”
w Ko ścia nie. Ki bi ce Szy mo na cze ka li wte -
dy z nie cier pli wo ścią na dal sze suk ce sy,
bo wiem 8 mar ca miał wziąć udział w Mi -
strzo stwach Klas w Zie lo nej Gó rze. Nie -
ste ty, za wo dy zo sta ły od wo ła ne. Wstrzy -
ma no rów nież za ję cia we wszyst kich klu -
bach w na szym kra ju, tak że we Wro cław -
skim Cen trum Tań ca Cham pion Te am,
w któ rym tre nu ją kro to szy nia nin i je go
part ner ka. 

Wspól ne ćwi cze nia są nie moż li we,
po nie waż Zu zan na Ryś miesz ka we Wro -

cła wiu. Za mknię cie wszyst kich obiek tów
spor to wych spo wo do wa ło, że tan cerz nie
mo że na wet tre no wać in dy wi du al nie
w sa li. Jest to nie ko rzyst na sy tu acja dla je -
go kon dy cji. Mu si ra dzić so bie ina czej,
aby wró cić na par kiet w for mie. 

– Je stem świa do my, że gdy epi de mia
się skoń czy, wró cę do sa li i – miej my na -
dzie ję – jak naj szyb ciej bę dę mógł uczest -
ni czyć w tur nie jach. Mo je cia ło mu si być
ca ły czas przy go to wa ne. Przy czę sto tli wo -
ści tre no wa nia mi ni mum trzy ra zy w ty -
go dniu dla mo je go or ga ni zmu ta kie

zmniej sze nie wy sił ku fi zycz ne go jest szo -
kiem. Dla te go dwa ra zy dzien nie wy ko -
nu ję ćwi cze nia, któ re bę dą utrzy my wa ły
mo je cia ło w for mie. Nie mo gę so bie po -
zwo lić na by cie nie go to wym do po wro tu
do peł nych tre nin gów. Ca ły czas mo gę li -

czyć na po moc tre ne rów. Prze sy ła ją nam
wska zów ki, fil my oraz sło wa mo ty wa cji.
Spo ty ka my się rów nież raz w ty go dniu
na e -tre nin gach – oznaj mia Szy mon Staś -
ko wiak. 

(LE NA) 

TANIEC

Jak utrzymać formę w czasie pandemii? 

Ko ro na wi rus spa ra li żo wał zma ga nia
we wszyst kich dys cy pli nach spor to -
wych. Za wod ni cy szu ka ją spo so bów
na po łą cze nie po zo sta nia w do mu
z kon ty nu owa niem swo jej pa sji. Kro -
to szyń scy dar te rzy bio rą za tem
udział w tur nie jach on li ne. 

– Te go ro dza ju roz gryw ki ma ją już
nie ma łą tra dy cję. Trwa pięt na sty se zon
li gi Po lish Dart -Cam Le ague, pro wa dzo -
ny przez Pa try ka Urba na. Bie rze w niej
udział 88 gra czy, któ rzy po dzie le ni są

na trzy dy wi zje: Pla ti num, Gold i Si lver.
Przy dział do po szcze gól nych szcze bli
jest za leż ny od po zio mu gry, ja ki re pre -
zen tu ją za wod ni cy. W Pla ti num znaj -
dzie my gra czy, któ rzy prze szli już prak -
tycz nie wszyst kie eta py, aby móc kon -
ku ro wać z naj lep szy mi – wy ja śnia Prze -
my sław Paw lic ki, pre zes Sto wa rzy sze nia
Kro to szyń ska Li ga Dar ta. 

Po od wo ła niu tra dy cyj nych tur nie -
jów dar te skich za wod ni cy się nie pod -
da li. Bar tosz Der wich z Ja ro ci na za ini -
cjo wał roz gryw ki on li ne. Po sta no wił
zor ga ni zo wać tur niej dla gra czy po zo -
sta ją cych w do mu. 

Ko ro na Cup to z ko lei cykl czte rech
tur nie jów on li ne. Wzię ło w nich

udział 75 dar te rów, w tym sze ściu przed -
sta wi cie li Sto wa rzy sze nia Kro to szyń ska
Li ga Dar ta. Po ro ze gra niu wszyst kich
tur nie jów naj wy żej spo śród na szych dar -
te rów w kla sy fi ka cji ge ne ral nej zna lazł się
Se ba stian Szo stak (29. miej sce). Sie dem
lo kat ni żej upla so wał się Prze my sław
Paw lic ki, a 41. po zy cję za jął Pa weł Paw lic -
ki. Po nad to skla sy fi ko wa ni zo sta li Ma ciej
Wiesz cze czyń ski (48), Ja cek Cie ślak (60)
i Da niel Ku rzaw ski (64). 

– Aby wziąć udział w ta kich roz -
gryw kach, wy star czy mieć kom pu ter
z ka mer ką bądź te le fon. To cie ka we
roz wią za nie na ten trud ny czas pan de -
mii – stwier dza Prze my sław Paw lic ki. 

(LE NA)

SPORT ONLINE

Internetowe rozgrywki darterskie
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Miej skie tar go wi sko w Ko by li nie
z po wo du epi de mii zo sta ło za mknię -
te. Ktoś jed nak wy ko rzy stu je sy tu -
ację i pod rzu ca śmie ci do po bli skie -
go kon te ne ra. Tuż przed świę ta mi
o spra wie do wie dział się bur mistrz
mia sta i gmi ny.

– Je stem zbul wer so wa ny. Jak zo ba -
czy łem zdję cia, na tych miast po pro si łem
od po wied nie służ by, że by za ję ły się wy -

ja śnie niem. Te raz mu szę za an ga żo wać
pra cow ni ków, że by to po sprzą ta li i oczy -
wi ście mu si my za pła cić za nie swo je
śmie ci. Ma ło ma my te raz pro ble mów?
Ta kie wy ko rzy sta nie sy tu acji w cza sie
trwa ją cej epi de mii jest ka ry god ne. Mam
na dzie ję, że spraw cy zo sta ną uję ci i za -
pła cą za pod rzu ca nie śmie ci – nie krył
obu rze nia To masz Le siń ski, bur mistrz
Ko by li na.

OPRAC. (NO VUS)

KOBYLIN

Walczą nie tylko z wirusem

Pro ku ra tu ra Re jo no wa w Kro to szy -
nie umo rzy ła śledz two w spra wie
nie umyśl ne go spo wo do wa nia cięż -
kich ob ra żeń cia ła u 28-let nie go
męż czy zny, po wsta łych w wy ni ku
spo ży cia sil nie żrą ce go pły nu, uży -
wa ne go m. in. do my cia i de zyn fek cji
urzą dzeń ubo jo wych. Do zda rze nia
do szło w sierp niu ze szłe go ro ku
w miej sco wo ści Wro nów (gmi na
Kro to szyn). 

Gdy 28-let ni męż czy zna po łknął nie -
bez piecz ną sub stan cję, na miej sce skie ro -
wa no ka ret kę po go to wia oraz po li cję. Po -
szko do wa ny był przy tom ny, ale miał pro -
ble my z od dy cha niem. Pod ję to de cy zję
o we zwa niu Lot ni cze go Po go to wia Ra -
tun ko we go w ce lu na tych mia sto we go
prze trans por to wa nia męż czy zny do naj -
bliż sze go szpi ta la. Po szko do wa ny tra fił
do ka li skiej pla ców ki me dycz nej w sta nie
cięż kim.

– Po stę po wa nie pro wa dzo ne by ło
w związ ku ze spo ży ciem przez męż czy -
znę pod czas spo tka nia to wa rzy skie go pły -
nu sta no wią ce go mie sza ni nę kwa sów siar -
ko we go, na doc to we go i azo to we go, co
skut ko wa ło po wsta niem roz le głych ob ra -
żeń cia ła w po sta ci cięż kie go che micz ne go
po pa rze nia dróg od de cho wych, po łą czo -
ne go z per fo ra cją or ga nów we wnętrz -

nych. Prze pro wa dzo ne ba da nie fi zy ko -
che micz ne pły nu znaj du ją ce go się w pla -
sti ko wej bu tel ce po wo dzie mi ne ral nej
wy ka za ło zgod ność skła du z po pu lar nym
i po wszech nie uży wa nym w oko licz nych
go spo dar stwach rol nych środ kiem do my -
cia m. in. urzą dzeń rol ni czych – in for mu -
je Ma ciej Me ler, rzecz nik pra so wy Pro ku -
ra tu ry Okrę go wej w Ostro wie Wlkp.

W to ku po stę po wa nia szcze gó ło wo
prze słu cha no za rów no sa me go po krzyw -
dzo ne go, któ ry zmarł 17 lu te go, jak rów -
nież po zo sta łych dwóch męż czyzn, któ -
rzy prze by wa li ra zem z nim bez po śred -
nio przed zda rze niem. – Oni po twier dzi -
li za ży wa nie przez po krzyw dzo ne go no -

wych sub stan cji psy cho ak tyw nych, tzw.
do pa la czy. Po wyż szą oko licz ność po -
twier dzi li tak że bie gli z za kre su ba dań fi -
zy ko che micz nych. Po nad to szcze gó ło wej
ana li zie pod da no za pis roz mo wy po -
krzyw dzo ne go z ope ra to rem nu me ru
alar mo we go po go to wia ra tun ko we go. Po -
czy nio ne usta le nia, z po wo du wy czer pa -
nia dal szych moż li wo ści do wo do wych
i wy kryw czych w za kre sie fak tycz nych
oko licz no ści spo ży cia sil nie żrą ce go pły -
nu, skut ko wa ły umo rze niem śledz twa
wo bec bra ku da nych do sta tecz nie po -
twier dza ją cych po peł nie nie prze stęp -
stwa – wy ja śnia M. Me ler.

(NO VUS)

Z PROKURATURY

Śledztwo zostało umorzone

Eko pral nia La gu na zaj mu je się
czysz cze niem nie tyl ko odzie ży, ale
rów nież wie lu in nych rze czy. Ostat -
nio w ofer cie fir my po ja wi ło się rów -
nież czysz cze nie i cał ko wi ta re no -
wa cja obu wia. 

Znaj du ją ca się przy uli cy 23 stycz -
nia 2 w Kro to szy nie pral nia La gu na wy -
róż nia się przede wszyst kim za sa da mi
dzia łal no ści. Fir ma jest bo wiem w peł ni
eko lo gicz na. Kie dy mó wi my o te go ro -
dza ju dzia łal no ści, na myśl naj czę ściej
przy cho dzą nam pral nie che micz ne. Nic
bar dziej myl ne go. Oka zu je się bo wiem,
że moż na so bie po ra dzić na wet z naj -
trud niej szy mi pla ma mi bez uży cia che -
micz nych roz pusz czal ni ków. Wy róż nia -
ją się one wy so ką sku tecz no ścią, ale i tok -
sycz no ścią. Nie są one groź ne dla tka nin,
ale „od pa dy” po pra niu szko dzą śro do wi -
sku i lu dziom. 

– Naj lep szym roz pusz czal ni kiem
wśród wszyst kich do stęp nych jest
po pro stu wo da – mó wi Łu kasz Kacz -
ma rek, wła ści ciel Eko pral ni La gu na. Sys -
tem La go on, któ ry kro to szyń ska pral nia
ofe ru je swo im klien tom, to jed na z naj -
no wo cze śniej szych pro fe sjo nal nych me -
tod czysz cze nia odzie ży, stwo rzo na

przez fir mę Elec tro lux. Obec nie w na -
szym kra ju funk cjo nu je ok. 40 ta kich
firm, któ re są w peł ni eko lo gicz ne.
W pro ce sie pral ni czym wy ko rzy stu je się
je dy nie środ ki bio de gra do wal ne. Pod -
czas gdy w agre ga tach che micz nych roz -
pusz cza ne są głów nie pla my z tłusz czu,
ten sys tem ra dzi so bie z wszel kie go ro -
dza ju za bru dze nia mi, nie nisz cząc żad -
ne go ma te ria łu. Nie mu si my się mar -
twić na wet o naj de li kat niej sze tka ni ny,
ta kie jak je dwab, kasz mir, skó ry syn te -
tycz ne itd. 

W ostat nim cza sie Eko pral nia La gu -
na po więk szy ła swo ją ofer tę o czysz cze -
nie i re no wa cję obu wia. Kie dy na sze ulu -
bio ne bu ty są już moc no za bru dzo ne
i wi docz ne są na nich zna ki cza su, nie -
chęt nie po dej mu je my de cy zję o za ku pie
no wych. Te raz ma my in ną moż li wość.
Za ło ga pral ni zaj mie się na szym obu -
wiem pod nie mal każ dym wzglę dem,
po cząw szy od czysz cze nia, przez na pra -
wę rys i za dra pań, aż po far bo wa nie.
W jej rę ce mo że my od dać też in ne ele -
men ty gar de ro by wy ko na ne z na tu ral nej
skó ry, a efek ty pra cy moż na zo ba czyć
na gra fi ce obok oraz na pro fi lu fir my
na por ta lu spo łecz no ścio wym Fa ce bo ok. 

(LE NA)

EKOPRALNIA LAGUNA

Daj butom nowe życie!

Kro to szyń ska fir ma Gem biak -Mik -
stac ki po da ro wa ła szpi ta lo wi po wia -
to we mu sprzęt przy dat ny w wal ce
z epi de mią ko ro na wi ru sa.

Fir ma prze ka za ła szpi ta lo wi czte ry
pom py in fu zyj ne, strzy kaw ko we S300,
dzie sięć ter mo me trów bez do ty ko wych
Gess BK8005 oraz dzie sięć ma sek
ochron nych, tzw. przy łbic.

(AN KA)

KROTOSZYN

Dary dla szpitala

Gmi na Zdu ny otrzy ma 1,4 mln zło -
tych z Fun du szu Dróg Sa mo rzą do -
wych. Środ ki te bę dą prze zna czo ne
na prze bu do wę chod ni ków i po pra -
wę bez pie czeń stwa na uli cy Łac no -
wej – na od cin ku od ul. Ja na Ka zi -
mie rza do ul. Strze lec kiej.

Do ta cja sta no wi 70 pro cent ca ło ścio -
we go kosz tu in we sty cji, któ ry osza co wa -
no na 2 mln zł. W ra mach mo der ni za cji
po pra wej stro nie dro gi wy bu do wa na zo -
sta nie ścież ka pie szo -ro we ro wa o sze ro ko -
ści 2,5 m, na to miast po stro nie le wej

chod nik o sze ro ko ści 2 m. Po nad to po -
wsta nie za to ka au to bu so wa przy szko le
pod sta wo wej, zjaz dy na po se sje, dwa bez -
piecz ne wy nie sio ne przej ścia dla pie szych
oraz utwar dzo ny plac par kin go wy. 

W ce lu po pra wy bez pie czeń stwa
na od cin ku od ul. Ja na Ka zi mie rza
do skrzy żo wa nia z ul. Pod gór ną zmia nie
ule gnie or ga ni za cja ru chu – dro ga sta nie
się bo wiem jed no kie run ko wa, a wzdłuż
niej bę dą wy zna czo ne miej sca par kin go we. 

Dro ga po prze bu do wie bę dzie do sto -
so wa na do osób nie peł no spraw nych.

OPRAC. (AN KA)

ZDUNY

Dotacja na przebudowę ul. Łacnowej
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