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DZIŚ W NU ME RZE 
� NA CZASIE

Aplikacja zakupowa
BakeryApp!

Czytaj na str. 7

� DODATEK

TWOJA EDUKACJA  
Czytaj na str. 10-13

� MOTORYZACJA

Dodatek 
TWÓJ SAMOCHÓD

Czytaj na str. 14-15

� KULINARIA

Niezwykła przygoda 
w programie Hell's Kitchen

Czytaj na str. 16
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W la sach na ob sza rze nie mal ca łe go
kra ju utrzy mu je się naj wyż szy sto -
pień za gro że nia po ża ro we go. Pro -
gno zy po go dy na naj bliż sze ty go dnie
nie na pa wa ją opty mi zmem. Po -
twier dze nie bar dzo ni skiej wil got no -
ści ściół ki znaj du je my w sta ty sty -
kach do ty czą cych po ża rów la sów.
Od po cząt ku ro ku w Pol sce od no to -
wa no pra wie 2700 po ża rów na ob -
sza rach le śnych. Wzrost in ter wen cji
za uwa żal ny jest tak że na te re nie po -
wia tu kro to szyń skie go.

W po przed ni week end do stra ży po -
żar nej w Kro to szy nie wpły nę ły dwa zgło -
sze nia o po ża rach w ob rę bie le śnym.
W so bo tę, 18 kwiet nia, w miej sco wo ści
Rosz ki (gmi na Kro to szyn) ogień stra wił
hek tar la su. Po nad czte ro go dzin ne zma -
ga nia jed no stek ochro ny prze ciw po ża ro -
wej z te re nu po wia tu do pro wa dzi ły
do uga sze nia po ża ru, któ ry w obec nych
wa run kach at mos fe rycz nych mógł ob jąć
du żo więk szą po wierzch nię. 

Na stęp ne go dnia ko lej ny po żar miał
miej sce w gmi nie Zdu ny. Na szczę ście
szyb ko pod ję ta ak cja ga śni cza po zwo li ła
zmi ni ma li zo wać stra ty. Spło nę ło 400 me -
trów kwa dra to wych la su.

– Od po cząt ku ro ku w po wie cie
kro to szyń skim od no to wa no trzy po ża ry
la su oraz aż 16 po ża rów tra wy i su chej
ro ślin no ści na nie użyt ko wych po -
wierzch niach. W ana lo gicz nym okre sie
ubie głe go ro ku był tyl ko je den po żar la -
su i od no to wa no znacz nie mniej in ter -
wen cji zwią za nych z pa lą cą się su chą ro -
ślin no ścią na nie użyt kach. Nie ste ty,
za po nad 90 pro cent po ża rów la sów
i traw od po wia da czło wiek i są to czę sto
ce lo we pod pa le nia. W dal szym cią gu nie
zda je my so bie spra wy ze strat, ja kie po -
no si my my wszy scy. W po ża rach tych gi -
ną zwie rzę ta, któ re są wy jąt ko wo bez -
bron ne w wal ce z ży wio łem, a sa me la sy
po trze bu ją wie lu lat na re ge ne ra cję.
W sie ci od daw na pu bli ku je się wie le po -
ru sza ją cych fo to gra fii uka zu ją cych cier -
pie nie lu dzi i zwie rząt. Po myśl my, za -
nim sta nie my się spraw ca mi ta kiej tra ge -
dii. Dla te go po raz ko lej ny ape lu je my
o roz są dek i roz wa gę w cza sie ko rzy sta -
nia z te re nów le śnych, a tak że ob sza rów
są sia du ją cych. Pa mię taj my – zie mia jest
tyl ko jed na, du żo za le ży od nas sa -
mych! – ape lu je asp. Ma te usz Dy mar ski
z Ko men dy Po wia to wej Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej w Kro to szy nie.

(NO VUS)

BEZPIECZEŃSTWO

Coraz więcej pożarów 
w lasach!
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W no cy z 20 na 21 kwiet nia zmar ła
Kry sty na Ły bac ka, by ła mi ni ster
edu ka cji i wie lo let nia po słan ka So -
ju szu Le wi cy De mo kra tycz nej. Przez
la ta by ła bar dzo moc no zwią za na
z po wia tem kro to szyń skim, ze
wzglę dów ro dzin nych, ale tak że za -
wo do wych.

– By ła pro fe sjo na list ką i praw dzi -
wym po li ty kiem – wspo mi na Zbi gniew
Bro dziak, rad ny po wia to wy. – Je śli ta -
kich lu dzi by ło by wię cej w na szej po li ty -
ce, to sy tu acja by ła by in na, bar dziej spo -
koj na. Pię ła się po szcze blach ka rie ry ja ko
na uczy ciel aka de mic ki, a póź niej ja ko po -
seł. Opo wia da ła mi, jak przez ca ły rok

prze sie dzia ła w bi blio te ce po sel skiej,
kształ cąc się do swo jej ro li. Przy da ło Jej
się to bar dzo, bo by ła w sej mie przez wie -
le ka den cji. By ła bar dzo moc no zwią za na
z po wia tem kro to szyń skim. Przy jeż dża ła
do Kro to szy na na każ de za pro sze nie, kie -
dy by łem w So ju szu Le wi cy De mo kra -
tycz nej i sze fem ra dy po wia to wej. Wie -
my rów nież, że by wa ła tu taj pry wat nie,
od wie dza jąc cmen tarz. Oso ba bar dzo
cie pła, ale zde cy do wa na. Przez 21 lat na -
szej zna jo mo ści nie to le ro wa ła kłam stwa
za rów no w ży ciu pry wat nym, jak i w po -
li ty ce. To wła śnie by ło Jej cha ry zmą. Wo -
la ła szcze rość i wte dy moż na by ło li czyć
na nią w każ dej sy tu acji. Bę dąc mi ni -
strem edu ka cji na ro do wej i spor tu, spra -
wi ła, że po wstał Pol ski Zwią zek Su mo
w Kro to szy nie. To by ło bar dzo cięż kie
do prze pro wa dze nia. Su mo by ło „przy -
pię te” do Pol skie go Związ ku Za pa śni cze -
go, a by ło wów czas naj bar dziej me da lo -
daj ną dys cy pli ną. Ów cze sny pre zes Pol -
skie go Związ ku Za pa śni cze go nie chciał
się zgo dzić na wy łą cze nie su mo ja ko od -
dziel nej dys cy pli ny. Pa ni Kry sty na Ły -
bac ka ze swo ją cha ry zmą by ła bar dzo
sza no wa na, co wi dzia łem, bę dąc w sej -
mie. Z bar dzo wiel ką es ty mą wy po wia -
da li się o Niej tak że jej prze ciw ni cy po li -
tycz ni. Zo sta nie za pa mię ta na ja ko oso ba,

któ ra by ła za wsze bli sko lu dzi – pod kre -
śla Z. Bro dziak. 

– Wia do mość o tym, że pa ni mi ni -
ster Kry sty na Ły bac ka ode szła, do słow nie
mną wstrzą snę ła – przy zna je Da riusz Ro -
zum, rad ny po wia to wy, pre zes Pol skie go
Związ ku Su mo i pre zy dent Eu ro pej skiej
Fe de ra cji Su mo. – Nie wie dzia łem, że ma
kło po ty ze zdro wiem. By ła wy jąt ko wą
i wspa nia łą ko bie tą. Po zna łem ją w 2003
ro ku, kie dy sta ra łem się o zgo dę na utwo -
rze nie Pol skie go Związ ku Su mo. Wów -
czas by ła mi ni strem edu ka cji na ro do wej
i spor tu i to w Jej rę kach le żał los mo je go
wnio sku. Z ta ki mi po kła da mi chę ci nie -
sie nia po mo cy i za an ga żo wa nia dla spra -
wy, jak wte dy u Niej, nie spo tka łem się
już chy ba przez ca łe ży cie. Łą czy ła w so -
bie wie le cech – by ła kon kret na, rze tel na,
kom pe tent na, a przy tym peł na wraż li -
wo ści. Mia ła w so bie ta ki we wnętrz ny
blask. Ni gdy nie od czu łem od Niej ne ga -
tyw ne go na sta wie nia ze wzglę du na to, że
mie li śmy róż ne po glą dy po li tycz ne. Ona
by ła pierw szą da mą pol skiej le wi cy. Ja by -
łem i je stem zwią za ny z nur tem pra wi cy,
a mi mo to, co nie jest ta jem ni cą, naj wię cej
po mo cy otrzy ma łem wła śnie od Pa ni Mi -
ni ster, kie dy pre mie rem był Le szek Mil -
ler i póź niej Ma rek Bel ka. To wła śnie wte -
dy za ła twia li śmy dla Kro to szy na spe cjal -

ną stre fę eko no micz ną, dzię ki cze mu
dwa naj więk sze za kła dy pra cy zna ko mi -
cie dzia ła ją. Bar dzo wie le uda ło się więc
zro bić dla tak ma łe go mia sta jak Kro to -
szyn, dzię ki lu dziom ta kim jak m. in. pa -
ni Kry sty na Ły bac ka. To po ka zu je, jak
moż na się „pięk nie” róż nić, ale wspól nie
po nad po dzia ła mi dzia łać dla re ali za cji ce -
lu. To nie zwy kle rzad kie w dzi siej szej rze -
czy wi sto ści, kie dy czę sto w lu dziach na -
ra sta ją ne ga tyw ne emo cje i od no szą się
do sie bie z wro go ścią w dys ku sji na te ma -
ty po li tycz ne i nie jed no krot nie pró bu ją
uży wać ar gu men tu si ły za miast si ły ar gu -
men tu. Kry sty na Ły bac ka by ła wy bit nie
in te li gent ną ko bie tą, któ ra zo sta wi ła
po so bie rów nież do ro bek na uko wy i ta ką

lek cję dla wszyst kich, że w cen trum po -
wi nien stać czło wiek, któ re go na le ży oce -
niać za dzia ła nia, a nie przez pry zmat ste -
reo ty pów. Mia ła dy stans do sie bie i po tra -
fi ła się pięk nie śmiać. I ten Jej uśmiech
po zo sta nie w mo jej pa mię ci – stwier -
dza D. Ro zum. 

(NO VUS)

WSPOMNIENIE

Była charyzmatyczną kobietą

Kry sty na Ły bac ka uro dzi ła się 10 lu te go 1946 ro ku w Ju tro si nie. Z wy kształ ce nia by ła
dok to rem na uk ma te ma tycz nych. W la tach 1968-2014 by ła pra cow ni kiem na uko wo -
-dy dak tycz nym In sty tu tu Ma te ma ty ki Po li tech ni ki Po znań skiej. W la tach 1968-91 peł -
ni ła funk cję se kre ta rza tech nicz ne go i na uko we go Pol skie go To wa rzy stwa Ma te ma tycz -
ne go. W la tach 1978-1989 na le ża ła do PZPR. W 1993 wstą pi ła do So cjal de mo kra cji
Rze czy po spo li tej Pol skiej. Od 1999 ro ku na le ża ła do So ju szu Le wi cy De mo kra tycz nej,
by ła wi ce prze wod ni czą cą par tii w la tach 1999-2003. W la tach 1999-2003
i 2005–2007 by ła prze wod ni czą cą Wiel ko pol skiej Ra dy Wo je wódz kiej SLD. W ro -
ku 1991 po raz pierw szy zdo by ła man dat po sel ski, któ ry spra wo wa ła nie prze rwa nie
do ro ku 2014. Po wy gra nych przez SLD wy bo rach par la men tar nych w 2001 ro ku zo sta -
ła mi ni strem edu ka cji na ro do wej i spor tu w rzą dzie Lesz ka Mil le ra. Re sor tem tym kie ro -
wa ła do 2 ma ja 2004 ro ku. W la tach 2014-2019 K. Ły bac ka za sia da ła w Par la men cie
Eu ro pej skim. W 2019 r. zo sta ła wy bra na naj lep szym eu ro po słem w ka te go rii Edu ka cja,
Kul tu ra i Me dia w kon kur sie or ga ni zo wa nym przez „The Par lia ment Ma ga zi ne”.
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Do sta ro sty Sta ni sła wa Szczot ki
skie ro wa ny zo stał wnio sek o bez -
zwłocz ne od wo ła nie Krzysz to fa Ku -
row skie go ze sta no wi ska dy rek to ra
Sa mo dziel ne go Pu blicz ne go Za kła -
du Opie ki Zdro wot nej w Kro to szy nie.
Zło ży li go rad ni po wia to wi z Pra wa
i Spra wie dli wo ści.

– Nie tyl ko ja ko rad ni, ale też ja ko
miesz kań cy po wia tu kro to szyń skie go
z nie po ko jem ob ser wu je my sy tu ację epi -
de mio lo gicz ną w na szym po wie cie, zwią -
za ną z za ka że nia mi ko ro na wi ru sem – pi -
szą rad ni. – Z każ dym dniem przy by wa
w na szym po wie cie osób za ka żo nych ko -
ro na wi ru sem, jak i nie ste ty jest co raz wię -
cej zgo nów. Je ste śmy nie chlub nym li de -
rem w Wiel ko pol sce. Nie ste ty, jed nym ze
zna czą cych źró deł za ka żeń jest nasz szpi -
tal po wia to wy. 

Rad ni zwra ca ją uwa gę na fakt, że wie -
lu pa cjen tów oraz osób z per so na lu zo sta -

ło za ra żo nych. – By li też pa cjen ci za ra że -
ni, któ rzy zo sta li prze trans por to wa ni ja -
ko zdro wi do in ne go szpi ta la czy też wy -
pi sa ni ze szpi ta la, któ rzy by li źró dłem za -
ka żeń in nych osób. Po rów nu jąc sy tu ację
w szpi ta lach w po wia tach są sia du ją cych
z na szym po wia tem nie ste ty z przy kro -
ścią stwier dza my, że w na szym szpi ta lu
nie funk cjo no wa ły pra wi dło wo pro ce du -
ry, któ re za po bie gły by lub ogra ni czy ły
do mi ni mum moż li wo ści za ka że nia pa -
cjen tów i per so ne lu na sze go szpi ta -
la – pod kre śla ją rad ni z Klu bu PiS, wy ra -
ża jąc przy tym wąt pli wo ści od no śnie te -
go, czy te pro ce du ry w ogó le by ły.

– Dy rek tor szpi ta la nie wy ka zał się
żad ną zna czą cą ini cja ty wą, aby po pra wić
sy tu ację w szpi ta lu – pi szą da lej. – Do pie -
ro in ter wen cja Wo je wo dy Wiel ko pol -
skie go spo wo do wa ła, że dy rek cja SPZOZ
za czę ła co kol wiek dzia łać. Dla te go też nie
dzi wi nas, że sy tu acją w szpi ta lu za in te re -
so wa na jest pro ku ra tu ra na wnio sek Na -
ro do we go Fun du szu Zdro wia. Wo bec
po wyż sze go wnio sku je my do Za rzą du
Po wia tu Kro to szyń skie go o bez zwłocz ne
od wo ła nie pa na Krzysz to fa Ku row skie go
ze sta no wi ska dy rek to ra Sa mo dziel ne go
Pu blicz ne go Za kła du Opie ki Zdro wot nej
w Kro to szy nie ja ko od po wie dzial ne go
za sy tu ację, ja ka za ist nia ła w szpi ta lu po -
wia to wym, oraz o po wo ła nie no we go peł -
nią ce go obo wiąz ki dy rek to ra do cza su
ogło sze nia kon kur su – czy ta my we wnio -
sku pod pi sa nym przez Grze go rza Kró la,
Ja ro sła wa Ku bia ka, An drze ja Skrzyp cza -
ka i Ma ria na Wło si ka.

(NO VUS)

KROTOSZYN

Radni PiS chcą odwołania dyrektora szpitala!
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W po nie dzia łek, 20 kwiet nia,
w miej sco wo ści Biad ki (gmi na Kro -
to szyn) wy buchł po żar bu dyn ku go -
spo dar cze go. Jed na oso ba zo sta ła
po szko do wa na.

Na miej sce skie ro wa no czte ry za stę py
z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej w Kro -
to szy nie oraz po jaz dy ga śni cze z jed no -
stek OSP w Biad kach, Kro to szy nie, Or pi -
sze wie i Chwa li sze wie. Już w trak cie do -
jaz du pierw szych za stę pów wi docz ne kłę -
by dy mu wska zy wa ły na po żar o du żej in -
ten syw no ści. Pa lił się ma te riał ma ga zy no -
wa ny pod wia tą po łą czo ną z bu dyn kiem
in wen tar skim oraz cią gnik rol ni czy. 

Jesz cze przed przy by ciem stra ża ków
wła ści ciel go spo dar stwa wy pro wa dził in -
wen tarz z za gro żo ne go obiek tu oraz pod -
jął pró bę ga sze nia po ża ru. Ogień za gra żał
po bli skim za bu do wa niom.

– Stra ża cy w po cząt ko wej fa zie dzia -
łań po da li je den prąd ga śni czy w obro nie
za gro żo nych obiek tów oraz dwa w na tar -
ciu na pa lą ce się ma te ria ły, zgro ma dzo ne
pod wia tą ma ga zy no wą. Po do jeź dzie ko -
lej nych za stę pów zwięk szo no in ten syw -
ność po da wa nia środ ka ga śni cze go oraz

zor ga ni zo wa no za opa trze nie wod ne – in -
for mu je asp. Ma te usz Dy mar ski z Ko -
men dy Po wia to wej Pań stwo wej Stra ży Po -
żar nej w Kro to szy nie. 

U wła ści cie la go spo dar stwa za ob ser -
wo wa no za czer wie nie nie oko li cy twa rzy
oraz dło ni, po wsta łe w wy ni ku od dzia ły -
wa nia wy so kiej tem pe ra tu ry, dla te go stra -
ża cy udzie li li mu po mo cy i wspar cia psy -
chicz ne go. Przy by ły na miej sce Ze spół Ra -
tow nic twa Me dycz ne go pod jął de cy zję
o ho spi ta li za cji męż czy zny, więc prze -
trans por to wa no go do Szpi tal ne go Od -
dzia łu Ra tun ko we go. 

– Po stłu mie niu ognia i czę ścio wym
od dy mie niu obiek tu stra ża cy do ga si li za -
rze wia oraz usu nę li nad pa lo ne ma te ria ły.
Ma te ria ły pal ne zo sta ły prze wie zio ne
do be to no we go si lo su ła do war ką te le sko -
po wą i do ga szo ne. Spraw na ak cja ga śni cza
po zwo li ła ogra ni czyć roz prze strze nia nie
się ognia na po zo sta łe za bu do wa nia, co
zmi ni ma li zo wa ło stra ty. Na ko niec ak cji
obiekt spraw dzo no urzą dze nia mi po mia -
ro wy mi, któ re po twier dzi ły li kwi da cję za -
gro że nia. Ewa ku owa ny in wen tarz zo stał
ob ję ty nad zo rem we te ry na ryj nym – mó -
wi M. Dy mar ski. (NO VUS)

BIADKI

Pożar budynku gospodarczego
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21 kwiet nia w miej sco wo ści Dę bo -
wiec (gmi na Koź min Wlkp.) do szło
do du że go po ża ru na fer mie no rek.
Nie ste ty, czę ści zwie rząt nie uda ło
się ura to wać.

Na ak cję za dys po no wa no czte ry za -
stę py z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej
w Kro to szy nie, dwa z OSP Koź min Wlkp.
i je den z OSP Czar ny Sad. Pa li ły się trzy
ba ra ki z dom ka mi do cho wu zwie rząt
(no rek). Przed przy by ciem stra ża ków
wła ści ciel i pra cow ni cy, przy po mo cy
pod ręcz ne go sprzę tu ga śni cze go, pod ję li
pró bę uga sze nia po ża ru, co sku tecz nie
ogra ni czy ło roz prze strze nia nie się ognia
na po zo sta łe ba ra ki. 

Wia ty ob ję te po ża rem cał ko wi cie za -
pa dły się, nie da jąc szans na prze ży cie
znaj du ją cym się w nich zwie rzę -
tom. – Dzia ła nia stra ży po żar nej po le ga ły
na po da niu dwóch prą dów ga śni czych

wo dy w obro nie za gro żo nych obiek tów
oraz dwóch w na tar ciu na pa lą ce się wia -
ty. Po stłu mie niu ognia, we współ pra cy
z wła ści cie lem, uży to ko par ko -ła do war ki,
któ rą wy wo żo no me ta lo we bla chy, siat ki
sta lo we oraz drew nia ne ele men ty kon -
struk cyj ne na te ren upraw ny po za za bu -
do wa nia mi. Ra tow ni cy re ali zu ją cy dzia ła -
nia w stre fie za gro że nia pra co wa li
w sprzę cie ochro ny ukła du od de cho we go
z za cho wa niem za sad BHP. Stra ża cy
na bie żą co mo ni to ro wa li sy tu ację ka me rą
ter mo wi zyj ną oraz do ga sza li za rze wia
ognia. Zwie rzę ta, któ re zdo ła ły się ura to -
wać, oraz te, któ re by ły na ra żo ne na od -
dzia ły wa nie wa run ków po ża ro wych, by -
ły suk ce syw nie prze wo żo ne przez pra -
cow ni ków do in nych wiat – in for mu je
kpt. 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)

DĘBOWIEC

Pożar na fermie norek

W śro dę, 22 kwiet nia, na dro dze po -
wia to wej w po bli żu miej sco wo ści
Roz dra że wek (gmi na Roz dra żew)
sa mo chód oso bo wy mar ki Su zu ki
Ignis zje chał po za ob ręb jezd ni
i wpadł do przy droż ne go ro wu. Po -
jaz dem po dró żo wa ła mat ka z nie -
mow la kiem.

Na miej sce zda rze nia skie ro wa no
dwa za stę py z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga -
śni czej w Kro to szy nie oraz je den z OSP
Roz dra żew, a tak że ka ret kę po go to wia
i śmi gło wiec Lot ni cze go Po go to wia Ra -
tun ko we go. Jak się oka za ło, po jazd zje chał
z dro gi i wpadł do ro wu. Po dró żo wa ła
nim ko bie ta wraz nie mow la kiem.
Na szczę ście mat ka od nio sła tyl ko nie -
groź ne ob ra że nia cia ła wy ma ga ją ce do raź -
nej po mo cy me dycz nej, a dziec ku nic się
nie sta ło. 

Dro ga po wia to wa zo sta ła cał ko wi cie
za blo ko wa na. – Stra ża cy w pierw szej ko -
lej no ści za bez pie czy li te ren dzia łań i do -

ko na li oce ny sta nu uczest ni ków zda rze -
nia. Ko bie cie z uwa gi na po wierz chow ne
ra ny gło wy udzie lo no kwa li fi ko wa nej
pierw szej po mo cy, po le ga ją cej na sta bi li -
za cji od cin ka szyj ne go krę go słu pa za po -
mo cą koł nie rza or to pe dycz ne go oraz
wspar ciu psy chicz nym. Po do jeź dzie ka -
ret ki po go to wia mat kę z dziec kiem prze -
ka za no pod opie kę ra tow ni ków me dycz -
nych w ce lu dal szej dia gno sty ki. Po nad to
wy zna czo no lą do wi sko do śmi głow ca
na po bli skim po lu upraw nym oraz na -
wią za no łącz ność z nim, ko or dy nu jąc mo -
ment lą do wa nia. Le karz LPR, po wy ko na -
niu ba dań, pod jął de cy zję o trans por cie
uczest nicz ki zda rze nia dro gą lą do wą
do Szpi tal ne go Od dzia łu Ra tun ko we go,
na to miast nie mow lę zo sta ło prze ka za ne
ro dzi nie po szko do wa nej. Na stęp nie stra -
ża cy odłą czy li aku mu la tor w uszko dzo -
nym po jeź dzie – in for mu je asp. Ma te usz
Dy mar ski z Ko men dy Po wia to wej Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej w Kro to szy nie.

(NO VUS)

NA DRODZE

Podróż z niemowlakiem
zakończyła się wypadkiem
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PANDEMIA

260 przypadków zakażenia
koronawirusem w powiecie krotoszyńskim

Jak co ty dzień ra por tu je my wy da rze nia zwią -
za ne z epi de mią, ja kie mia ły miej sce na te re nie po -
wia tu kro to szyń skie go od po przed nie go wy da nia
GLK.

20 kwiet nia
Ba da nia la bo ra to ryj ne po twier dzi ły za ra że nie

wi ru sem SARS -CoV -2 u 27-let nie go męż czy zna oraz
u dziec ka. Zo sta li ob ję ci izo la cją do mo wą. Smut niej -

sza wia do mość by ła ta ka, że w szpi ta lu za kaź nym
w Po zna niu z po wo du CO VID -19 zmar ły dwie ko -
bie ty z na sze go te re nu – w wie ku 65 i 74 la ta. 

W ra mach ła go dze nia za sad bez pie czeń stwa
znie sio no za kaz wstę pu do la sów i par ków. Dla te go
też w Koź mi nie Wlkp. zde cy do wa no o otwar ciu
miej sco we go Par ku im. Po wstań ców Wiel ko pol skich
oraz cmen ta rzy w mie ście. – To do bra wia do mość,
że po kil ku ty go dnio wej prze rwie bę dzie my mo gli
wy brać się na spa cer i sko rzy stać z uro ków koź miń -
skie go par ku, któ ry wio sną bu dzi się do ży cia. Ape lu -
ję jed nak do miesz kań ców mia sta i gmi ny, aby, mi mo
zła go dze nia pew nych za ka zów, na dal skru pu lat nie
prze strze gać za sad bez pie czeń stwa: przede wszyst -
kim nie two rzyć sku pisk i zgro ma dzeń na te re nie
par ku, za cho wy wać mię dzy so bą bez piecz ny dy -
stans, za kry wać usta oraz nos przy po mo cy ma secz ki
lub odzie ży – za ko mu ni ko wał bur mistrz Ma ciej
Brat bor ski. O roz są dek pod czas od wie dza nia gro bów
swo ich bli skich za ape lo wa li rów nież pro bosz czo wie
koź miń skich pa ra fii, któ rzy po in for mo wa li o otwar -
ciu cmen ta rzy.

21 kwiet nia
Piotr Chle bow ski, prze wod ni czą cy Ra dy Miej -

skiej w Ko by li nie, sfi nan so wał ze swo jej die ty za kup
sprzę tu do de zyn fek cji prze strze ni pu blicz nej.
Urzą dze nie prze ka zał gmi nie. – Chcia łem po móc
w tej trud nej sy tu acji. Po my śla łem, że war to ku pić
urzą dze nie, któ ry w tej chwi li jest nie zbęd ne, ale
też bar dzo się przy da, kie dy sy tu acja z ko ro na wi ru -
sem się uspo koi. Póź niej przy da się tak że do opry -
sku chwa stów czy na róż ne szkod ni ki – po wie dział
P. Chle bow ski. – Cie szę się, że pan prze wod ni czą cy
ku pił ta kie urzą dze nie, bo na praw dę jest nam po -
trzeb ne. To war to ścio wy i do bry sprzęt, któ ry po -
słu ży zde cy do wa nie dłu żej – sko men to wał bur -
mistrz To masz Le siń ski.

Ko lej ni za ra że ni to męż czyź ni w wie ku 29, 53
i 63 lat oraz ko bie ty w wie ku 24 i 52 la ta. Wszy scy
zo sta li ob ję ci izo la cją do mo wą. Nie ste ty, zmar ły
już 23 oso by. Ko lej ną ofia rą jest 69-let ni męż czy zna,
któ ry zmarł w po znań skim szpi ta lu za kaź nym.

Sta ro stwo po in for mo wa ło, iż po wcze śniej szym
za sto so wa niu nie zbęd nych pro ce dur bez pie czeń -
stwa otwar te zo sta ło kro to szyń skie Biu ro Po wia to -
we ARiMR. Przy po mnij my, że ty dzień wcze śniej
u jed ne go z pra cow ni ków biu ra po twier dzo no obec -
ność wi ru sa SARS -CoV -2. Dla te go od 14 kwiet nia
by ło ono nie czyn ne. Po miesz cze nia pla ców ki zo sta -
ły pod da ne de zyn fek cji. Biu ro bę dzie pra co wa ło,
tak jak po zo sta łe jed nost ki ARiMR, bez kon tak tu
z in te re san ta mi.

Za koń czo no do star cza nie dru giej par tii ma se -
czek ochron nych dla miesz kań ców gmi ny Roz dra -
żew. – Dzię ku ję wszyst kim pa niom, któ re za an ga żo -
wa ły się w szy cie ma se czek. Po dzię ko wa nia kie ru ję
rów nież do wszyst kich pań z Kół Go spo dyń Wiej -
skich, soł ty sów i stra ża ków, któ rzy do star cza li je

miesz kań com. Przy po mi nam, że 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. Dla te go nie zmier nie waż nym po -
zo sta je za cho wa nie od po wied niej od le gło ści od in -
nych osób oraz re gu lar ne my cie rąk środ ka mi wi ru -
so bój czy mi – oświad czył wójt Ma riusz Dy mar ski.

22 kwiet nia
Dwie no we oso by za ka żo ne ko ro na wi ru sem

to 52-let nia i 65-let ni męż czy zna – zo sta li ob ję ci
izo la cją do mo wą. W po znań skim szpi ta lu za kaź -
nym zmar ła 63-let nia miesz kan ka po wia tu kro to -
szyń skie go. 

Bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek wy dał ko mu -
ni kat, w któ rym po in for mo wał o od wo ła niu
wszyst kich za pla no wa nych, do koń ca czerw ca, wy -
da rzeń kul tu ral nych, spor to wych czy pań stwo -
wych, któ rych or ga ni za to rem miał być Urząd Miej -
ski w Kro to szy nie.

Ksiądz pro boszcz sul mie rzyc kiej pa ra fii ogło sił,
że pierw sza Ko mu nia Świę ta w Sul mie rzy cach od bę -
dzie się 18 paź dzier ni ka 2020.

W trak cie wi de okon fe ren cji wo je wo dy Łu ka sza
Mi ko łaj czy ka z wiel ko pol ski mi sa mo rzą dow ca mi
roz ma wia no o sy tu acji w po wie cie kro to szyń -
skim. – Otrzy ma łem dziś in for ma cję, że wszy scy
pen sjo na riu sze oraz pra cow ni cy DPS -ów w Basz ko -
wie oraz w Zdu nach prze szli ba da nia la bo ra to ryj ne
na obec ność ko ro na wi ru sa. W su mie te sta mi ob ję to
po nad 300 osób. Wszyst kie prób ki da ły wy nik ujem -
ny. Za mną waż na wi de okon fe ren cja w wiel ko pol -
ski mi sa mo rzą dow ca mi. Spo tka nie do ty czy ło ak tu al -
nej sy tu acji za gro że nia pan de mią ko ro na wi ru sa
w po wie cie kro to szyń skim. (...) W oce nie po wia to -
we go in spek to ra sa ni tar ne go z Kro to szy na za uwa żal -
na jest sta bi li za cja zwią za na z no wy mi przy pad ka mi
za cho ro wań – oświad czył Ł. Mi ko łaj czyk.

23 kwiet nia
W na szym po wie cie przy by ło je de na ścio ro za ra -

żo nych wi ru sem SARS -CoV -2 – jed no dziec ko, czte -
ry ko bie ty w wie ku 25, 31, 39 i 48 lat oraz sze ściu
męż czyzn w wie ku 41, 75, 43, 60, 82 i 82 la ta. Trzy
z tych osób prze by wa ją w po znań skim szpi ta lu, po -
zo sta łe są w izo la cji do mo wej.

24 kwiet nia
Ra no Mi ni ster stwo Zdro wia po in for mo wa ło

o 68 no wych oso bach z Wiel ko pol ski za ra żo nych ko -
ro na wi ru sem. Aż 11 z nich to miesz kań cy po wia tu
kro to szyń skie go. No wa gru pa za ra żo nych z na sze go
te re nu to sześć ko biet w wie ku 77, 51, 88, 58, 49 i 71
oraz pię ciu męż czyzn w wie ku 27, 61, 31, 40 i 49 lat.
Wszy scy są w izo la cji do mo wej. Nie ste ty, w po znań -
skim szpi ta lu za kaź nym na uli cy Szwaj car skiej z po -
wo du CO VID -19 zmarł 82-let ni męż czy zna. To 25.
ofia ra wi ru sa w po wie cie kro to szyń skim.

Rząd ogło sił, iż ma tu ry i eg za min ósmo kla si sty
zo sta ją prze ło żo ne na czer wiec. Ma tu rzy ści
do pierw sze go z eg za mi nów doj rza ło ści – z ję zy ka
pol skie go – po dej dą 8 czerw ca. Z uwa gi na za gro że -

Epi de mia ko ro na wi ru sa wciąż po stę pu je. W Pol sce na tę chwi lę (stan na po -
nie dzia łek, 27 kwiet nia, godz. 11.00) stwier dzo no 11,7 ty sią ca przy pad ków
za ra że nia, po nad 78 ty się cy osób jest w kwa ran tan nie, 539 zmar ło, a wy -
zdro wia ło 2,4 tys. Od 20 kwiet nia, de cy zją rzą du, roz po czę ło się eta po we
zdej mo wa nie ogra ni czeń zwią za nych z pan de mią. Ko lej ne kro ki roz luź nia nia
re stryk cji ma ją być wpro wa dza ne w za leż no ści od przy ro stu za cho ro wań
i wy daj no ści służ by zdro wia. W dru gim eta pie ma ją zo stać otwar te skle py
bu dow la ne w week en dy, ho te le i in ne miej sca noc le go we z ogra ni cze nia mi
oraz in sty tu cje kul tu ry i ga le rie sztu ki. W po wie cie kro to szyń skim za ka że nie
wi ru sem SARS -CoV -2 stwier dzo no u 260 osób. Zmar ło 25 miesz kań ców na -
sze go te re nu. 



nie zwią za ne z ko ro na wi ru sem – by za pew nić bez -
pie czeń stwo eg za mi na to rom i zda ją cym – w tym ro -
ku nie od bę dą się eg za mi ny ust ne, a je dy nie część pi -
sem na. Do dat ko wy eg za min ma tu ral ny dla osób,
któ re z róż nych uspra wie dli wio nych przy czyn nie bę -
dą mo gły przy stą pić do ma tu ry w ter mi nie pod sta -
wo wym, po wi nien od być się na po cząt ku lip ca. Ja ko
ter min po praw ko wy wska za no po czą tek wrze śnia. 

Eg za mi ny uczniów ostat nich klas szkół pod sta -
wo wych od bę dą się w dniach 16-18 czerw ca. 22
czerw ca roz pocz ną się z ko lei eg za mi ny po twier dza -
ją ce kwa li fi ka cje za wo do we, a w po ło wie sierp nia eg -
za mi ny za wo do we dla uczniów szkół po li ce al nych.
Ogra ni cze nie dzia łal no ści szkół i przed szko li prze -
dłu żo no na to miast do 24 ma ja. Mi ni ster edu ka cji za -
zna czył, iż na szyb sze od wie sze nie ob ostrzeń nie po -
zwa la ją wa run ki epi de mio lo gicz ne.

Bur mistrz Fran ci szek Mar sza łek po in for mo -
wał, iż Przed się bior stwo Go spo dar ki Ko mu nal nej
i Miesz ka nio wej pla nu je otwar cie od 5 ma ja tar go -
wi ska miej skie go, je że li sy tu acja epi de mio lo gicz na
na te re nie po wia tu nie ule gnie po gor sze niu. Po nad -
to uzgad nia na jest kwe stia usta wie nia, przez pry -
wat ny pod miot, ma secz ko ma tów na te re nie mia sta. 

W sta ro stwie mia ło miej sce prze ka za nie na rzecz
Ko men dy Po wia to wej Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
w Kro to szy nie sprzę tu ochro ny oso bi stej o war to ści 3
ty się cy zło tych. Sprzęt ten za bez pie czy stra ża ków
w okre sie wal ki z ko ro na wi ru sem przed nie bez pie -
czeń stwem za ka że nia. 

25 kwiet nia
Z po ran ne go ko mu ni ka tu wy ni ka ło, że na na -

szym te re nie jest jed na no wa oso ba za ra żo na ko ro na -
wi ru sem – 77-let ni męż czy zna. Po po łu dniu oka za ło
się, że w Wiel ko pol sce za ka żo nych nie przy by ło!

26 kwiet nia
Po sto sun ko wo spo koj nej so bo cie po ran ny ko -

mu ni kat nie dziel ny już nie był tak opty mi stycz ny.
Wy ni ki ba dań la bo ra to ryj nych po twier dzi ły za ka że -
nie ko ro na wi ru sem u 41 osób w Wiel ko pol sce,
w tym pię ciu w po wie cie kro to szyń skim. Ko lej ni za -
ra że ni miesz kań cy z na sze go te re nu to dwie ko bie ty
(60 i 66 lat), dwóch męż czyzn (62 i 36 lat) oraz jed -
no dziec ko. Wszy scy są w do mo wej izo la cji.

27 kwiet nia
Męż czyź ni w wie ku 40, 41 i 20 lat, 86-let nia ko -

bie ta oraz dziec ko – to ko lej ni miesz kań cy na sze go
po wia tu, u któ rych po twier dzo no obec ność wi ru sa
SARS -CoV -2. Do tej po ry (stan na 27 kwiet nia,
godz. 11.00) w po wie cie kro to szyń skim od no to wa -
no 260 przy pad ków za ka że nia ko ro na wi ru sem,
zmar ło 25 osób, a 23 są wy le czo ne. Kwa ran tan ną do -
mo wą ob ję tych jest 852 miesz kań ców po wia tu,
a nad zo rem sa ni tar nym 202. 

Bur mistrz Koź mi na Wlkp. po sta no wił przy -
wró cić od te go dnia funk cjo no wa nie tar go wi ska
miej skie go, oczy wi ście w ogra ni czo nym za kre sie
i pod wa run ka mi, któ re ma ją za pew nić od po wied -
nie wzglę dy bez pie czeń stwa. W ra zie ko niecz no ści
i w ra zie nie prze strze ga nia przez ku pu ją cych i sprze -
da ją cych wszel kich za le ceń tar go wi sko mo że zo stać
za mknię te w try bie na tych mia sto wym. Na tar go wi -
sku mo że być pro wa dzo na sprze daż wy łącz nie ar ty -
ku łów spo żyw czych, pło dów rol nych i ar ty ku łów
ogrod ni czych.

Bur mistrz Kro to szyn po in for mo wał, że Spół ka
Oświe tle nie Ulicz ne i Dro go we z sie dzi bą w Ka li szu
prze ka za ła w for mie da ro wi zny kwo tę 10 000 zł kro -
to szyń skie mu szpi ta lo wi na wal kę z epi de mią ko ro -
na wi ru sa. 

AN DRZEJ KA MIŃ SKI / MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI
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Obowiązek zakrywania ust i nosa  – co trzeba wiedzieć?
W związku z panującą epidemią koronawirusa w naszym kraju od 16 kwietnia obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa. Na temat tego
obowiązku rodzi się szereg pytań, które kierują do nas także Czytelnicy. W związku z tym postanowiliśmy zaprezentować stanowisko
rządu w tej sprawie.
Według rozporządzenia każdy, kto wychodzi z domu, musi zakryć usta i nos. Może to zrobić za pomocą maseczki jednorazowej, maseczki
materiałowej, chusty, apaszki, szalika czy innym fragmentem odzieży. Nie ma nakazu korzystania wyłącznie z maseczek ochronnych.
Nakaz zasłaniania ust i nosa na terenie Polski obowiązuje do odwołania. Dotyczy to również wszystkich, którzy znajdują się:
– w pojazdach komunikacji zbiorowej (autobusach, tramwajach, w metrze itp.)
– w samochodach – dotyczy sytuacji, w których razem jadą osoby obce, to znaczy takie, które nie mieszkają ze sobą (np. koledzy 
z pracy, sąsiedzi itp.)
– na drogach i placach (dotyczy również osób jeżdżących np. rowerem lub hulajnogą)
– w zakładach pracy (dotyczy osób, które mają styczność z osobami z zewnątrz – interesantami, klientami, obywatelami itp.); nie masz
obowiązku zasłaniania ust i nosa w pracy, chyba że obsługujesz klientów zewnętrznych
– w budynkach użyteczności publicznej (np. w urzędach, szkołach, uczelniach, przychodniach i szpitalach, na poczcie, w bankach 
i restauracjach), w sklepach i na targowiskach, w punktach usługowych, na klatkach schodowych, w windach, pralniach i innych
miejscach wspólnych, z których korzystają mieszkańcy bloków.
Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy:
– dzieci do 4 lat
– osób, które mają problemy z oddychaniem (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia nie jest wymagane)
– osób, które same nie mogą założyć lub zdjąć ochrony z twarzy z powodu stanu zdrowia (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia nie
jest wymagane)
– osób poruszających się samochodem – jeżeli pasażerowie mieszkają ze sobą
– osób poruszających się samochodem – jeżeli przebywa tam jedynie kierowca albo kierowca z dzieckiem do lat 4
– kierowców publicznego transportu zbiorowego i przewoźników prywatnych – pod warunkiem, że są oddzieleni od pasażerów przesłoną
– duchownych sprawujących obrzędy religijne
– rolników wykonujących prace w gospodarstwie
– żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego 
i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe.

OPRAC. (NOVUS)

ŹRÓDŁO: WWW.GOV.PL

W trud nym cza sie pan de mii ob ser wu je my
wzmo żo ną dzia łal ność cha ry ta tyw ną. Jed na
z ak cji zo sta ła zor ga ni zo wa na przez FC Kro to -
szyn – Kro to szyń skich Fa na ty ków Ko le jo rza.
Przy oka zji dzia łań na krę co no kil ka ujęć do fil -
mu o ki bi cach Le cha. 

Ki bi ce nie pierw szy raz po ka za li, że w trud nej
sy tu acji po tra fią się zjed no czyć, aby po móc in -
nym. – Epi de mia znie kształ ci ła w du żym stop niu
na sze pla ny. Wo le li by śmy po je chać na mecz wy jaz -
do wy lub ki bi co wać Le cho wi przy Buł gar skiej. Nie -
ste ty, nie ma my ta kich moż li wo ści. Roz wój licz nych
wy pad ków zwią za nych z wi ru sem wy two rzył po -
trze bę wspar cia służ by zdro wia – po wie dział je den
z ini cja to rów zbiór ki. 

Do tej po ry Kro to szyń scy Fa na ty cy Ko le jo rza kil -
ka krot nie od wie dzi li funk cjo nu ją ce odzia ły przy ul.
Mic kie wi cza i przy ul. Bo lew skie go, prze ka zu jąc per -
so ne lo wi na po je, ka wę, her ba tę, de se ry oraz licz ne
po dzię ko wa nia. Do ma ga zy nu SPZOZ tra fi ła znacz -
na ilość środ ków ochro ny oso bi stej, pły ny do de zyn -
fek cji, ar ty ku ły hi gie nicz ne i in ne po trzeb ne pro duk -
ty. Prze ka za ne da ry po cho dzi ły z lo kal nej zbiór ki,
z da ro wi zny Sto wa rzy sze nia Ki bi ców Ko le jorz z Po -
zna nia, a tak że od przed się bior ców. 

Ki bi com uda ło się rów nież na wią zać owoc ną
współ pra cę z Ra dą Osie dla nr 9 w Kro to szy nie i z so -
łec twem Ko na rzew. Spo łecz no ści te stwo rzy ły sys -
tem dzia ła nia, zak ty wi zo wa ły miesz kań ców i wspar -

ły ak cję. Za spra wą ki bi ców z FC Kro to szyn do pro -
wa dzo ne go przez Zgro ma dze nie Sióstr Mi ło sier dzia
Do mu Po mo cy Spo łecz nej w Zdu nach oraz do Mło -
dzie żo we go Ośrod ka Wy cho waw cze go w Koź mi nie
Wlkp. tra fi ła wo da, żyw ność oraz wy ra zy wdzięcz -
no ści za służ bę w tym trud nym cza sie. Kil ka set cze -
ko lad prze ka za no do dzia łu wspie ra nia ro dzi ny Miej -
sko -Gmin ne go Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej w Kro -
to szy nie. Pod czas prze ka zy wa nia ze bra nych ar ty ku -
łów na krę co ne zo sta ły uję cia do re por ta żu o po sta -
wie ki bi ców Le cha Po znań pod czas epi de mii. Film
zo sta nie zre ali zo wa ny dzię ki Kam pa nii Pi wo war -
skiej, któ ra spon so ru je KKS Lech Po znań i któ ra
ufun du je to przed się wzię cie.

– Nie cho dzi tyl ko o zwięk szo ne zu ży cie środ -
ków ochro ny oso bi stej czy o uzu peł nie nie za so bów,
ale tak że o prze ka za nie wy ra zów wdzięcz no ści tym,
któ rzy sta nę li na pierw szej li nii fron tu – pie lę gniar -
kom, le ka rzom, ra tow ni kom i służ bom po moc ni -
czym. Na le żą im się sło wa uzna nia i sza cu nek za na -
ra ża nie wła sne go zdro wia i ży cia. Ge ne rał Ju liusz
Róm mel w roz ka zie po że gnal nym do żoł nie rzy Woj -
ska Pol skie go, ka pi tu lu ją cych przed oku pan tem we
wrze śniu 1939 ro ku, wy róż nił kro to szyń ski 56.
Pułk Pie cho ty, na zy wa jąc je go żoł nie rzy „naj dziel -
niej szy mi z dziel nych”. Choć nie ma my po zy cji
do wy ra ża nia tak wznio słych opi nii, to za ry zy ku je -
my te zę, że pra cow ni cy służ by zdro wia są „naj dziel -
niej szy mi z dziel nych” na szych cza sów. Nie chce my
roz strzy gać, czy jest to re al na pan de mia, czy je dy nie

epi de mia pa ni ki. Sta nę li śmy do wal ki i cie szy my się,
że na sza po moc się przy da ła. Ży czy my wszyst kim
zdro wia i niech znów bę dzie nor mal nie. Hej
Lech! – sko men to wał je den z ini cja to rów ak cji Kro -
to szyń skich Fa na ty ków Ko le jo rza. 

Zbiór ka na rzecz kro to szyń skiej służ by
zdro wia trwa do od wo ła nia. 

Dat ki moż na prze lać na nr kon ta:
42 1090 2734 0000 0001 1586 8453,

w ty tu le prze le wu wpi su jąc – Szpi tal Kro to -
szyn.

(LE NA)

POD NASZYM PATRONATEM

Kibice nie przestają pomagać
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W związ ku z obec ną sy tu acją epi -
de mio lo gicz ną Aka de mia Pił kar -
ska Re is sa po sta no wi ła wes przeć
le ka rzy, ra tow ni ków, pie lę gniar ki,
sa lo we oraz wszyst kich pra cow ni -
ków kro to szyń skie go szpi ta la. 24
kwiet nia przed sta wi cie le szkół ki
prze ka za li per so ne lo wi SPZOZ cen -
ne da ry.

W imie niu klu bu spor to we go uczy -
ni li to Agniesz ka Kos smann – ko or dy na -
tor kro to szyń skiej lo ka li za cji APR – oraz
tre ner Ma ciej Par czyń ski. Na rę ce per so -
ne lu me dycz ne go szpi ta la prze ka za li oni
ze sta wy ochron ne, któ re za wie ra ły 300
sztuk ma se czek i 20 przy łbic.

– Je ste śmy peł ni uzna nia dla ofiar -
nej pra cy per so ne lu me dycz ne go kro to -
szyń skie go szpi ta la. W imie niu szta bu
szko le nio we go, za wod ni ków, ro dzi ców
oraz za rzą du chcie li by śmy po dzię ko -
wać za za an ga żo wa nie, de ter mi na cję
i po świę ce nie, a jed no cze śnie prze ka zać
wy ra zy wspar cia. Ma my na dzie ję, że
po da ro wa ne środ ki ochron ne oka żą się
po moc ne – po wie dzia ła Agniesz ka
Kos smann. 

Aka de mia Pił kar ska Re is sa za pew ni -
ła już szpi ta lom 1200 ma se czek i oko -
ło 100 przy łbic. Po za Kro to szy nem ze sta -
wy ochron ne tra fi ły do szpi ta la gi ne ko lo -
gicz ne go na ul. Po lnej w Po zna niu,
do szpi ta la uni wer sy tec kie go w Zie lo nej
Gó rze oraz do spe cja li stycz ne go szpi ta la
w Go rzo wie Wlkp.

(AN KA)

EPIDEMIA

Akademia Piłkarska 
Reissa pomaga!


