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DZIŚ W NU ME RZE 
� MAX-POL

Konkurs na 35-lecie firmy
Czytaj na str. 3

� SANEPID

Włodarze domagają się
przywrócenia A. Rolle 
na stanowisko dyrektora

Czytaj na str. 3

� NA SYGNALE

Groźny wypadek 
na drodze wojewódzkiej 

Czytaj na str. 5

� HISTORIA

80. rocznica zbrodni

katyńskiej

Czytaj na str. 6

� WIELKANOC

DODATEK ŚWIĄTECZNY

Czytaj na str. 10-14

� NADLEŚNICTWO

Zabierz las do domu!

Czytaj na str. 15
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WSPOMNIENIE

Odeszła Hanna Frankowska

Pierw sze go dnia kwiet nia zmar ła
Han na Fran kow ska, któ ra dłu go
zma ga ła się z cho ro bą no wo two ro -
wą. Pa ni Han na pra co wa ła w Szko le
Pod sta wo wej nr 1 w Koź mi nie Wlkp.
Wspo mnie nie o Niej na pi sał Ja cek
Za wod ny, dy rek tor tej pla ców ki.

W dniu 01 kwiet nia br. ode szła
z na sze go gro na Han na Fran kow ska
(24.04.1969-01.04.2020). Ha nia ukoń -
czy ła Stu dium Na uczy ciel skie w 1990r.
i od wrze śnia te go ro ku roz po czę ła swo -
ją pra cę w Szko le Pod sta wo wej nr 1
w Koź mi nie Wiel ko pol skim. W 2004
ro ku obro ni ła pra cę ma gi ster ską na kie -
run ku pe da go gi ka. Przez wie le lat by ła
pe da go giem, ucząc wy cho wa nia fi zycz -
ne go i pro wa dząc za ję cia spor to we z pił -
ki ręcz nej. Da ła się po znać ja ko oso ba
z pa sją, wzo ro wa wy cho waw czy ni dzie ci
i mło dzie ży oraz wy bit na in struk tor ka
pił ki ręcz nej. Ze swo ją Je dyn ką by ła
zwią za na przez 30 lat pra cy dy dak tycz -
nej. Za wsze chęt nie udzie la ła się spo -
łecz ne, m. in. w Klu bie Ho no ro wych
Daw ców Krwi. By ła skrom ną, po moc ną
i pra co wi tą oso bą. Jej pa sją by ła szko ła 

i na uka pił ki ręcz nej. Po świę ci ła się
te mu bez gra nicz nie. Śmiem twier dzić,
że Je dyn ka by ła Jej dru gim do mem,
a pił ka ręcz na dru gim dziec kiem.

Kie dy w lu tym 2018 ro ku ca ła spo -
łecz ność Koź mi na Wiel ko pol skie go za -

an ga żo wa ła się w ze bra nie środ ków
na le cze nie na szej Ko le żan ki, zor ga ni zo -
wa no kon cert „Wa len tyn ka dla Ha ni”.
Był to pięk ny gest miesz kań ców na szej
gmi ny. Wte dy wy po wie dzia łem sło wa,
że ten naj waż niej szy mecz ma do pie ro
przed so bą. Obie ca łem, że po dam Jej pił -
kę oso bi ście, kie dy do nas wró ci i roz -
pocz nie my ko lej ną po ło wę. Cią gle za -
ska ki wa ła mnie no wy mi za gryw ka mi
i po da nia mi. Wiem, że na bo isku i po za
nim, kie dy zma ga ła się z cho ro bą no wo -
two ro wą, wal czy ła do koń ca. Pró bo wa ła
wy grać ten mecz, cho ciaż mia ła nie ła -
twe go prze ciw ni ka.

To ona wpro wa dza ła mnie przez
wie le lat w ar ka na spor tu szkol ne go i po -
ma ga ła kształ to wać spor to we po ko le nia
dzie ci i mło dzie ży. Wspól nie i czę sto
gra li śmy w tej sa mej dru ży nie, m. in. kie -
dy za kła da li śmy Uczniow ski Klub Spor -
to wy Je dyn ka. Dzię ki Jej wspar ciu i za -
an ga żo wa niu od by li śmy dłu gą i spor to -
wą dro gę. Cho ciaż ten mecz się już za -
koń czył, to pił ka po zo sta je na dal w grze. 

Ha niu, spa ko wa łaś już swój ple cak
i uda łaś się na wiecz ne wa ka cje. Wy pły -
nę łaś w mo rze, któ re uwiel bia łaś. Wie -
rzę, że kie dyś bę dzie nam da ne do koń -
czyć to, co za czę li śmy wspól nie na Zie -
mi.

Spo czy waj w po ko ju!
JA CEK ZA WOD NY 

– DY REK TOR SP NR 1 W KOŹ MI NIE WLKP.



Do na szej re dak cji zgło si ła się miesz -
kan ka Kro to szy na, któ ra po in for mo wa -
ła, że jej mąż jest za ra żo ny ko ro na wi ru -
sem. 27 mar ca zo stał prze wie zio ny
do szpi ta la za kaź ne go w Po zna niu,
gdzie wy nik te stu wy szedł po zy tyw ny.
Żo na męż czy zny przez ty dzień kon tak -
to wa ła się z Po wia to wą Sta cją Sa ni tar -
no -Epi de mio lo gicz ną w Kro to szy nie,
pro sząc o po moc, po nie waż – jak
twier dzi – wy stą pi ły u nie go ta kie ob ja -
wy jak osła bie nie oraz wy so ka go rącz -
ka, do cho dzą ca do 39 stop ni. Ko bie ta
oznaj mia, że nikt przez ty dzień nie
chciał jej po móc i je dy nie za no to wa no
da ne oso bo we. Kro to szyń ski sa ne pid
od pie ra za rzu ty, po wo łu jąc się na ści śle
okre ślo ne pro ce du ry po stę po wa nia
w ta kich przy pad kach.

– Mój mąż jest za wo do wym kie row cą
i co ty dzień jeź dzi za gra ni cę. Kie dy wró cił
do do mu z An glii, do stał wy so kiej go rącz -
ki, któ ra nie scho dzi ła po ni żej 38-39 stop -
ni – opo wia da kro to szy nian ka. – Pró bo -
wa łam kon tak to wać się z sa ne pi dem od 20
mar ca. Dzwo ni łam na nu mer alar mo wy
co dzien nie, zda rza ło się, że nikt nie od bie -
rał, a jak ode bra no, to pra cow ni ce sa ne pi -
du za pi sa ły tyl ko da ne oso bo we mo je go
mę ża i ro dzi ny. Pro si łam, że by wy ko na no

mo je mu mę żo wi ba da nia na ko ro na wi ru -
sa, po nie waż ba łam się o zdro wie swo je
i mo ich dzie ci. Usły sza łam je dy nie, że mąż
po wi nien sam sta wić się w naj bliż szym
szpi ta lu za kaź nym. Prze cież miał wy so ką
go rącz kę, więc nie mógł sam po je chać
do szpi ta la! Je śli ma ten wi rus, to jak ja mia -
łam go za wieść, sko ro jest ry zy ko za ka że nia
mnie i dzie ci? Do pie ro w pią tek, 27 mar ca,
za dzwo ni łam po now nie do sa ne pi du i roz -
ma wia łam z zu peł nie in ną oso bą, któ ra
od ra zu zor ga ni zo wa ła trans port ka ret ki
dla mo je go mę ża, któ re go za wie zio no
do szpi ta la w Po zna niu. Te raz wraz
z dzieć mi je ste śmy ob ję ci kwa ran tan ną.
Dla cze go tak dłu go mu sie li śmy cze kać
na po moc? Mój mąż po in for mo wał mnie
tak że, że mu siał w szpi ta lu w Po zna niu
cze kać 12 go dzin na zim nym krze śle, aż
wresz cie go przy ję to – re la cjo nu je ko bie ta. 

W so bo tę, 28 mar ca, jak wy ni ka ło
z ko mu ni ka tu wo je wo dy wiel ko pol skie go,
u męż czy zny stwier dzo no ko ro na wi ru sa.
Obec nie prze by wa w szpi ta lu w Po zna niu.
Je go stan okre śla się ja ko do bry.

Zwró ci li śmy się z proś bą o wy ja śnie -
nie spra wy do Po wia to wej Sta cji Sa ni tar no -
-Epi de mio lo gicz nej w Kro to szy nie. Po in -
for mo wa no nas, że każ dy z pra cow ni ków
dzia ła na pod sta wie okre ślo nych wy tycz -
nych i pro ce dur. – Ma my co dzien nie set ki

te le fo nów alar mo wych i nie mo gę pa mię -
tać każ de go in dy wi du al ne go przy pad ku,
bo w na szym po wie cie do cho dzi do 200
osób ob ję tych kwa ran tan ną (roz ma wia li -
śmy 1 kwiet nia – przyp. red). W tej sy tu -
acji mo gę po wie dzieć, jak wy glą da ją pro ce -
du ry, któ ry mi kie ru je się sa ne pid. Oso by
bę dą ce za wo do wy mi kie row ca mi po po -
wro cie do do mu są usta wo wo ob ję te kwa -
ran tan ną. Wszy scy pra cow ni cy sa ne pi du
zo sta li już daw no, tj. w mo men cie po ja wie -
nia się pierw szych za cho ro wań, po in for -
mo wa ni, że spi su je my da ne oso bo we oso -
by, u któ rej są ob ja wy ko ro na wi ru sa, a tak -
że je go ro dzi ny. Ma my moż li wość kon sul -
ta cji z le ka rzem spe cja li stą – za kaź ni kiem.
Bar dzo czę sto sy tu ację da nej oso by kon sul -
tu je my i w zde cy do wa nej więk szo ści le -
karz pro si o przy jazd na od dział za kaź ny.
Mo że go prze trans por to wać oso ba z ro dzi -
ny na kon sul ta cje do Po zna nia. Je śli nie ma
moż li wo ści do jaz du, to wte dy ko rzy sta my
z trans por tu sa ni tar ne go. Wszyst kie oso by
ob ję te kwa ran tan ną zo sta ły po in for mo wa -
ne o tej ścież ce. Pra cow ni cy sa ne pi du co -
dzien nie pra cu ją, ra tu je my ży cie i zdro wie
ludz kie w związ ku z epi de mią ko ro na wi -
ru sa – in for mu je Na ta lia Snad na, rzecz nik
pra so wa PSSE w Kro to szy nie.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

Wło da rze po wia tu kro to szyń skie go
oraz gmin z na sze go te re nu skie ro -
wa li do Wiel ko pol skie go Pań stwo -
we go Wo je wódz kie go In spek to ra
Sa ni tar ne go, dy rek to ra Wo je wódz -
kiej Sta cji Sa ni tar no -Epi de mio lo gicz -
nej w Po zna niu – dra n. med. An -
drze ja Try bu sza pi smo, w któ rym wy -
ra ża ją sprze ciw wo bec od wo ła nia
An drze ja Rol le ze sta no wi ska dy rek -
to ra kro to szyń skie go sa ne pi du.

– Sza now ny Pa nie In spek to rze, ja ko
wło da rze Po wia tu Kro to szyń skie go oraz
miast i gmin z na sze go te re nu pra gnie my
wy ra zić swój sprze ciw wo bec fak tu od -
wo ła nia Pa na An drze ja Rol le ze sta no wi -
ska Pań stwo we go Po wia to we go In spek to -
ra Sa ni tar ne go w Kro to szy nie. Sprze ci -
wia my się tak że for mie i oko licz no ściom,
ja kie to wa rzy szy ły te mu od wo ła niu. Pan
An drzej Rol le, kie ru jąc przez 47 lat kro -
to szyń skim Sa ne pi dem, dał się po znać ja -
ko kom pe tent ny spe cja li sta z za kre su hi -
gie ny i epi de mio lo gii. Więk szość swe go
za wo do we go ży cia po świę cił roz wo jo wi
Po wia to wej Sta cji Sa ni tar no -Epi de mio lo -
gicz nej w Kro to szy nie. Za ini cjo wał m. in.
bu do wę no wej sie dzi by, a po tem licz ne
mo der ni za cje obiek tu. Wpro wa dził licz -
ne uspraw nie nia w dzia łal no ści Sta cji,
któ ra dzię ki te mu po sze rza ła za kres i ja -
kość pro wa dzo nych ba dań. To dzię ki Pa -
nu An drze jo wi Rol le kro to szyń ski Sa ne -
pid przez la ta cie szył się bar dzo do brą opi -

nią za rów no wśród miesz kań ców po wia -
tu, jak i u prze ło żo nych – w re gio nal nych
struk tu rach In spek cji Sa ni tar nej. Pan An -
drzej Rol le dał się więc po znać nie tyl ko
ja ko spraw ny or ga ni za tor i me na dżer, ale
też ja ko bez kon flik to wy i rze czo wy part -
ner sa mo rzą du lo kal ne go, lu bia ny przez
pra cow ni ków prze ło żo ny i po pro -
stu – do bry le karz i czło wiek. Po sia da bo -
wiem ce chy tak po trzeb ne na zaj mo wa -
nym do tej po ry sta no wi sku – zde cy do -
wa nie i wie dzę, ale też dys kre cję, pryn cy -
pial ność i od da nie miesz kań com po wia -
tu. Wspo mnia ne ce chy szcze gól nie uwi -
docz ni ły się w ostat nich, trud nych dla nas
wszyst kich dniach, kie dy Po wiat Kro to -
szyń ski oka zał się jed nym z pierw szych
w re gio nie ognisk ko ro na wi ru sa. Sta nę li -
śmy wów czas (i sto imy na dal) przed sze -
re giem pro ble mów, któ re wy ma ga ły na -
tych mia sto we go roz wią za nia. Pan A. Rol -
le ko or dy no wał spraw nie dzia łal ność
służb sa ni tar nych, współ pra cu jąc z lo kal -
ny mi służ ba mi po rząd ko wy mi i sa mo rzą -
da mi oraz wal cząc o pra wo osób za gro żo -
nych do szyb kiej i jak naj szer szej dia gno -
sty ki. Oce nia my tę po sta wę ja ko wzo ro -
wą! W tych oko licz no ściach po sta no wi li -
śmy więc wspól nie wy stą pić do Pa na In -
spek to ra, wy ra ża jąc swój sprze ciw wo bec
pod ję tej de cy zji i pro sząc o roz wa że nie
przy wró ce nia Pa na An drze ja Rol le na zaj -
mo wa ne sta no wi sko – czy ta my w pi śmie
na szych wło da rzy.

OPRAC. (AN KA) 
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INTERWENCJA

Zakażony czekał tydzień na przyjazd karetki

POWIAT 

Włodarze wyrazili sprzeciw!
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To masz Chu dy, bur mistrz Zdun, wy -
sto so wał pi smo do ko mi sa rza wy -
bor cze go w Ka li szu, w któ rym in for -
mu je, iż nie ma moż li wo ści bez -
piecz ne go zor ga ni zo wa nia ko mi sji
wy bor czych na te re nie gmi ny i prze -
pro wa dze nia wy bo rów pre zy denc -
kich. 

– Ja ko Bur mistrz Zdun oświad czam,
że w obec nej sy tu acji epi de mio lo gicz nej
w na szym kra ju nie mam moż li wo ści or -
ga ni zo wa nia i bez piecz ne go prze pro wa -
dze nia ja kich kol wiek wy bo rów, czy to lo -
kal nych, czy ogól no kra jo wych. Mo je
dzia ła nie spo wo do wa ne jest roz wo jem
sta nu epi de mii oraz nie zmien nej wo li
prze pro wa dze nia wy bo rów w dniu 10
ma ja. Wpro wa dzi li śmy ogra ni cze nia
w funk cjo no wa niu na sze go urzę du oraz
pod le głych jed no stek, by mi ni ma li zo wać
ry zy ko za ra że nia za rów no dla in te re san -
tów, jak i pra cow ni ków. Pod ję li śmy wie le

sta rań, by pra ca prze bie ga ła bez za kłó ceń.
W obec nej sy tu acji nie wi dzę moż li wo ści,
aby w pro fe sjo nal ny spo sób przy go to wać
i prze pro wa dzić wy bo ry. Mo że my mieć
pro ble my w skom ple to wa niu skła dów
ob wo do wych ko mi sji wy bor czych czy
prze pro wa dze niu szko leń dla człon ków

ko mi sji. Nie wie lu jest za in te re so wa nych
pra cą w ko mi sjach, co mo że utrud nić
tech nicz ną re ali za cję pro ce sów wy bor -
czych. Istot nym pro ble mem bę dzie rów -
nież ukon sty tu owa nie się ko mi sji. Uwa -
żam, że za chę ca nie Po la ków do fi zycz ne -
go udzia łu w wy bo rach, przy tak wiel kim
za gro że niu, któ re zde fi nio wa ne jest cho -
ciaż by przez ogra ni cze nia w swo bo dzie
po ru sza nia się, bu dzi jed no znacz ne wąt -
pli wo ści. Więk szość miesz kań ców na szej
gmi ny re stryk cyj nie sto su je się do za le -
ceń, ale wie lu spe cja li stów twier dzi, że
szczyt za ra żeń i za cho ro wań do pie ro
przed na mi. To wy wo łu je mo je oba wy
przed dłu go trwa łą epi de mią. Dla te go
w tro sce o ży cie i zdro wie miesz kań ców
zwra cam się do Pa na Ko mi sa rza z proś bą
o prze ana li zo wa nie ni niej sze go oświad -
cze nia i pod ję cie dzia łań zmie rza ją cych
do zmia ny ter mi nu wy bo rów – czy ta my
w pi śmie bur mi strza To ma sza Chu de go.

(NO VUS)

ZDUNY

Burmistrz apeluje o przełożenie wyborów prezydenckich!

W wy ni ku po ro zu mie nia mię dzy po -
wia tem a gmi na mi z na sze go te re nu
dla kro to szyń skie go szpi ta la zo sta -
ną za ku pio ne dwa re spi ra to ry.

– Mia sto i gmi na Kro to szyn, choć sa -
ma, jak wszyst kie pol skie sa mo rzą dy,
znaj du je się w trud nej sy tu acji fi nan so -
wej, wraz z gmi na mi po wia tu po sta no wi -
ła wy kro czyć po za przy pi sa ny jej pra wem
za kres usta wo wych obo wiąz ków i wspo -
móc kro to szyń ski szpi tal. W wy ni ku po -
ro zu mie nia mię dzy po wia tem a gmi na mi
zo sta ną za ku pio ne dwa re spi ra to ry – za -
ko mu ni ko wał Fran ci szek Mar sza łek, bur -
mistrz Kro to szy na. Pierw szy z nich sfi -
nan so wa ny bę dzie przez po wiat, dru -

gi – przez gmi ny. Sa mo rząd kro to szyń ski
prze zna czy na re spi ra tor 50 tys. zł, po -
dob ną kwo tę do pła cą po zo sta łe gmi ny. 

– Zda jąc so bie spra wę z trud nej sy tu -
acji, zwią za nej z za opa trze niem w środ ki
ochro ny oso bi stej w kro to szyń skim szpi -
ta lu, pod ją łem de cy zję, aby gmi na tak że
w tej kwe stii wspar ła szpi tal pie niędz mi,
któ re zo sta ną prze zna czo ne na za kup
mię dzy in ny mi kom bi ne zo nów ochron -
nych, ma sek czy rę ka wi czek. Raz jesz cze
chciał bym bar dzo po dzię ko wać wszyst -
kim pra cow ni kom służ by zdro wia, któ -
rzy, na ra ża jąc wła sne ży cie, ra tu ją ży cie
in nych – oznaj mił w nie daw nym ko mu -
ni ka cie wło darz Kro to szy na.

(AN KA)

KROTOSZYN

Samorządy wspierają szpital
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1 kwiet nia ru szył na bór wnio sków
w Pro gra mie Ope ra cyj nym Pol ska
Cy fro wa na za kup nie zbęd ne go
do zdal nej na uki sprzę tu dla szkół.
Gmi na Koź min Wlkp. za wnio sko wa -
ła o mak sy mal ną kwo tę 70 000 zł.
Z po zy ska nych środ ków zo sta ną za -
ku pio ne lap to py.

W pro gra mie Pol ska Cy fro wa na ten
cel jest do dys po zy cji po nad 180 mi lio -
nów zło tych. Jak in for mu je Mi ni ster stwo
Fun du szy i Po li ty ki Re gio nal nej, przy spie -
szo na pro ce du ra oraz mi ni mum for mal -

no ści ma ją gwa ran to wać szyb kie otrzy ma -
nie re fun da cji.

– Wpro wa dzi li śmy zmia ny w pro gra -
mie Pol ska Cy fro wa i otrzy ma li śmy na nie
zgo dę Ko mi sji Eu ro pej skiej. Dzię ki mo dy -
fi ka cji za sad ko rzy sta nia z pro gra mu każ -
da gmi na mo że otrzy mać co naj mniej 40
ty się cy zło tych na za kup sprzę tu kom pu -
te ro we go dla szkół. Po słu ży on uczniom
i na uczy cie lom do zdal nej edu ka cji – po -
wie dzia ła Mał go rza ta Ja ro siń ska -Je dy nak,
mi ni ster fun du szy i po li ty ki re gio nal nej.

Pod czas za wie sze nia za jęć w szko łach
sprzęt kom pu te ro wy jest nie zbęd ny

do prze pro wa dza nia lek cji na od le głość.
Przy wspar ciu fun du szy unij nych rząd
chce wy po sa żyć w ta ki sprzęt jak naj wię -
cej szkół, któ re udo stęp nią go po trze bu ją -
cym uczniom i na uczy cie lom. Dla te go
gmi ny mu szą osza co wać swo je po trze by.
Mo gą to być lap to py, ta ble ty czy mo bil ny
do stęp do in ter ne tu. 

Za ku py moż na re ali zo wać już te raz,
a wy dat ki bę dą re fun do wa ne po roz pa -
trze niu wnio sku. Moż na też po cze kać
na przy zna nie do ta cji. Gmi na mu si zło -
żyć elek tro nicz ny wnio sek o re fun da cję
do Cen trum Pro jek tów Pol ska Cy fro wa.
Nie po trze ba wkła du wła sne go. Zło że nie
wnio sku to gwa ran cja wy pła ty. 

(NO VUS)

KOŹMIN WLKP.

Laptopy dla szkół do zdalnego nauczania

Dwie oso by tra fi ły do szpi ta la
po zde rze niu dwóch sa mo cho dów
oso bo wych na dro dze wo je wódz kiej
nu mer 438, po mię dzy miej sco wo -
ścia mi Ga łąz ki a Bo rzę cicz ki (gmi na
Koź min Wlkp.). Do wy pad ku do -
szło 27 mar ca.

Do dzia łań ra tow ni czych za dys po no -
wa no dwa za stę py z JRG w Kro to szy nie
oraz po jed nym z OSP Koź min Wlkp.
i OSP Bo rzę cicz ki, Ze spół Ra tow nic twa
Me dycz ne go oraz po li cję. Je den z sa mo - cho dów wy padł po za jezd nię i za trzy mał

się na po bli skim po lu, a dru gi stał na po -
bo czu dro gi.

– Gdy na miej sce do tar ła pierw sza
jed nost ka ochro ny prze ciw po ża ro wej, je -
den z uczest ni ków zda rze nia na dal znaj -
do wał się w po jeź dzie, z któ re go nie mógł
się wy do stać. Dru ga oso ba po szko do wa -
na prze by wa ła w ka ret ce po go to wia
pod opie ką ra tow ni ków me dycz nych.
Dro ga zo sta ła cał ko wi cie za blo ko wa na.
Po usu nię ciu drzwi bocz nych w po jeź -
dzie mar ki Da ewoo Ma tiz stra ża cy po mo -
gli po szko do wa ne mu opu ścić śro dek

trans por tu. De cy zją kie row ni ka ZRM
dwóch uczest ni ków wy pad ku prze trans -
por to wa no do szpi ta li w ce lu dal szej ob -
ser wa cji. Na stęp nie stra ża cy odłą czy li
aku mu la to ry w roz bi tych au tach, wy cie -
ku pły nów eks plo ata cyj nych nie stwier -
dzo no. Po za koń cze niu czyn no ści po li cyj -
nych z jezd ni usu nię to po zo sta ło ści
po wy pad ku – in for mu je asp. Ma te usz
Dy mar ski z Ko men dy Po wia to wej PSP
w Kro to szy nie.

– Jak wstęp nie usta lo no, 26-let ni
miesz ka niec po wia tu kro to szyń skie go, ja -

dąc sa mo cho dem mar ki Au di A6 w kie -
run ku Bo rzę ci czek, pod czas ma new ru
wy prze dza nia ude rzył w po jazd Da ewoo
Ma tiz, ja dą cy w tym sa mym kie run ku,
któ rym kie ro wał 56-let ni miesz ka niec
po wia tu go styń skie go. I on w tym sa mym
mo men cie wy ko ny wał ma newr wy prze -
dza nia ro we rzy sty. Kie row ca da ewoo zo -
stał prze wie zio ny do szpi ta la w Go sty niu,
a je go pa sa żer ka by ła ho spi ta li zo wa na
w Kro to szy nie. W wy ni ku roz bież no ści
ze znań funk cjo na riu sze usta li li świad -
ków te go zda rze nia. Po jaz dy za bez pie czo -
no. Spra wę wy ja śnia ją po li cjan ci z Koź mi -
na Wlkp. – mó wi Piotr Szcze pa niak, ofi -
cer pra so wy Ko men dy Po wia to wej Po li cji
w Kro to szy nie. (NO VUS)

Nie daw no ze sta no wi ska dy rek to ra
Po wia to wej Sta cji Sa ni tar no -Epi de -
mio lo gicz nej w Kro to szy nie od wo ła -
ny zo stał An drzej Rol le. Do spra wy
po sta no wił od nieść się Ja cek Za -
wod ny, rad ny Ra dy Po wia tu Kro to -
szyń skie go.

– Du żym za sko cze niem jest dla
mnie na głe od wo ła nie dy rek to ra Po wia -
to wej Sta cji Sa ni tar no -Epi de mio lo gicz nej
w Kro to szy nie w mo men cie, gdy ma my

bar dzo trud ną sy tu ację w ca łym kra ju.
Kie dy do wie dzia łem się o tym z me diów,
za nie po ko iło mnie to. Ja ko dy rek tor szko -

ły i rad ny Ra dy Po wia tu je stem w sa mym
cen trum prze ciw dzia ła nia wal ki z wi ru -
sem. Dla mnie istot na jest ta spra wa, po -
nie waż po dej mo wa łem de cy zje w związ -
ku z moż li wo ścią wy stą pie nia za ka że nia
w mo jej pla ców ce wśród uczniów i pra -
cow ni ków. W związ ku z tym zło ży łem
za py ta nie w tej spra wie do wo je wo dy
wiel ko pol skie go, pa na Łu ka sza Mi ko łaj -
czy ka – ko men tu je Ja cek Za wod ny.

– Do dam, że nie znam oso bi ście pa -
na dy rek to ra ani nie je stem je go rzecz ni -

kiem, ale py tam, jak moż na za po bie gać
roz prze strze nia niu się SARS -CoV -2, sko -
ro w ta kim mo men cie od wo łu je się czło -
wie ka, któ ry od lat się tym zaj mu je? Nie
znam po wo dów od wo ła nia, ale czy nie
moż na z ta ką de cy zją po cze kać, aż sy tu -
acja epi de mio lo gicz na w kra ju się po pra -
wi? – py ta J. Za wod ny.

– Po nad to po zo sta wie nie miesz kań -
ców po wia tu i pra cow ni ków PSSE w Kro -
to szy nie bez oso by za rzą dza ją cej pla ców -
ką jest na ra że niem na nie bez pie czeń stwo
i do dat ko wy stres. W tych trud nych
chwi lach ocze ki wał bym wspar cia – pod -
kre śla rad ny Ra dy Po wia tu Kro to szyń -
skie go.

(AN KA)

SANEPID

Echa odwołania dyrektora PSSE

WYPADEK

Zderzenie osobówek na drodze wojewódzkiej
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Na po cząt ku kwiet nia co ro ku w na -
szym kra ju upa mięt nia się ty sią ce
po mor do wa nych Po la ków w 1940
ro ku przez od dzia ły NKWD w oko li -
cach Ka ty nia. Był to nie zwy kle bo le -
sny okres w na szej hi sto rii, o któ rym
nie moż na za po mnieć.

Do zbrod ni w Ka ty niu do szło wio -
sną 1940 ro ku. Do ko na ła te go po li cja po li -
tycz na NKWD ów cze sne go Związ ku Ra -
dziec kie go po przez eg ze ku cje strza łem
w tył gło wy. De cy zję o eks ter mi na cji „wro -
gów wła dzy so wiec kiej” pod ję to 5 mar ca,
na to miast pierw szy trans port jeń ców
w ce lu ich li kwi da cji wy ru szył 3 kwiet nia
z obo zu w Ko ziel sku do Ka ty nia.

Miej sca mi kaź ni Po la ków by ły miej -
sco wo ści: Ka tyń – od 3 kwiet nia do 12
ma ja roz strze la no tam ok. 4400 jeń ców
z obo zu w Ko ziel sku, Char ków – od 5
kwiet nia do 12 ma ja za mor do wa no tam
ok. 3800 jeń ców z obo zu w Sta ro biel sku,
Ka li nin (Twer) – od 4 kwiet nia do 16 ma -
ja prze pro wa dzo no tam eg ze ku cje
na ok. 6300 więź niach obo zu w Ostasz -
ko wie (głów nie po li cjan tach i funk cjo na -
riu szach KOP), Ki jów, Char ków oraz
Cher soń – wy mor do wa no tam 3435 jeń -
ców z tzw. li sty ukra iń skiej, wię zio nych
we Lwo wie, Łuc ku, Rów nem, Tar no po lu,

Sta ni sła wo wie i Dro ho by czu. Cia ła ukry -
to w róż nych miej scach, w tym w By kow -
ni. W Miń sku prze pro wa dzo no eks ter mi -
na cję 3870 więź niów z tzw. li sty bia ło ru -
skiej, któ rych prze trzy my wa no w Bia łym -
sto ku, Brze ściu, Piń sku, Ba ra no wi czach
i Wi lej kach. Zwło ki po mor do wa nych
ukry to praw do po dob nie w Ku ro pa tach.
Z obo zów w Ko ziel sku, Sta ro biel sku
i Ostasz ko wie oca la ło łącz nie 395 pol -
skich ofi ce rów, któ rych wy wie zio no
do obo zu w Juch no wie, a po tem do obo -
zu NKWD w Gria zow cu.

Ofia ra mi zbrod ni ka tyń skiej by li
rów nież kro to szy nia nie, mię dzy in ny mi
żoł nie rze ba ta lio nu za pa so we go 56 Puł ku
Pie cho ty Wiel ko pol skiej, któ ry utwo rzo -
no z nad wy żek mo bi li za cyj nych i w si le
oko ło 1500 żoł nie rzy wy sła no do Ośrod -

ka Za pa so we go 25 Dy wi zji Pie cho ty
w Kiel cach. Li sta ofiar so wiec kich opraw -
ców (nie peł na), któ re zwią za ne by ły z Zie -
mią Kro to szyń ską, zo sta ła wy ry ta
na Krzy żu Ka tyń skim, znaj du ją cym się
w kwa te rze woj sko wej na kro to szyń skim
cmen ta rzu pa ra fial nym. Spo rzą dzi li ją
He le na Ka sper ska oraz An to ni Kor sak,
we współ pra cy z Li dią Ław ni czak i ro dzi -
na mi po mor do wa nych.

Przez wie le lat wła dze Związ ku Ra -
dziec kie go nie przy zna wa ły się do tej
zbrod ni. Do pie ro w 1990 ro ku zo sta ły
otwar te ra dziec kie ar chi wa i wte dy ofi -
cjal nie po twier dzo no wy da nie roz ka zu
za mor do wa nia pol skich ofi ce rów przez
Biu ro Po li tycz ne Ko mu ni stycz nej Par tii
Związ ku Ra dziec kie go, na cze le któ rej
stał Jó zef Sta lin. (NO VUS)

PAMIĘTAMY

80. rocznica zbrodni katyńskiej

W ra mach pre lek cji on li ne Piotr Mi -
ko łaj czyk, dy rek tor Mu zeum Re gio -
nal ne go im. Hie ro ni ma Ław ni cza ka
w Kro to szy nie, przy bli żył hi sto rię
wol no mu lar stwa w na szym re gio -
nie. Te ma ty ka ta czę sto jest owia na
le gen da mi i ta jem ni ca mi. Mu zeum
po sia da sze reg cen nych eks po na -
tów, zwią za nych z nie miec ką lo żą
wol no mu lar ską, któ ra dzia ła ła
w Kro to szy nie przez po nad sto lat.

– Lo że ma soń skie by ły pod sta wo wy -
mi jed nost ka mi or ga ni za cyj ny mi sto wa -
rzy szeń wol no mu lar skich. Na zy wa no je
obe dien cja mi. Lo żą zwa no tak że bu dy -
nek, w któ rym spo ty ka li się ma so ni.
Na ich cze le za wsze stał mistrz i gru pa za -
rzą dza ją ca, zwa na cza sa mi ofi cje la mi. Że -
by za ło żyć lo żę, po trzeb ne by ły zgo dy
obe dien cji i 7 mi strzów. Po miesz cze nie,
w któ rym się spo ty ka no, mia ło kształt
pro sto ką ta, zo rien to wa ne by ło na głów ne
kie run ki świa ta. Naj waż niej szym we dług
ma so nów był wschód. Lo że dzia ła ją
w róż nych ob rząd kach i ry tach. Te z An -
glii cał ko wi cie się róż nią od tych, ja kie
zna my np. w Niem czech. Łą czy je jed -
no – ry tu ały od by wa ją się w świą ty ni, ale
nie sa kral nej, a świec kiej. Pro wa dzo ne są
tam pra ce fi lo zo ficz ne, rza dziej okul ty -

stycz ne, z któ ry mi są bar dzo czę sto wią -
za ni. Ma so ni by li rów nież fi lan tro pa mi,
po nie waż ma so nem bied na oso ba nie zo -
sta wa ła. To by ła eli ta – opo wia da Piotr
Mi ko łaj czyk.

Po zy ska ne eks po na ty, zwią za ne
z kro to szyń ską ma so ne rią, po cho dzą
z po cząt ku XX wie ku. Jed nym z nich jest
la ska Ern sta Ma en te la – dy rek to ra ban ku
nie miec kie go w Kro to szy nie i mi strza
miej sco wej lo ży. Wy ko na na zo sta ła
z drew na i wień czy ją gło wi ca z ko ści sło -
nio wej w for mie czasz ki z czar ny mi ro ga -
mi oraz sym bo li ką ma soń ską. Ca łość uzu -
peł nia srebr na ob rącz ka z imie niem i na -
zwi skiem wła ści cie la.

In ny eks po nat to la ska Pau la Lech -
man na – wła ści cie la ziem skie go i człon ka
Ko mi te tu Urzęd ni ków Lo ży. Tak że wy -

ko na na jest z drew na, a jej srebr na gło wi -
ca sy gno wa na jest imie niem i na zwi skiem
wła ści cie la oraz li te rą K.

Mu zeum po zy ska ło rów nież ry tu al -
ny tłok pie częt ny, uży wa ny w ob rzę do wo -
ści ma soń skiej. Jest wy ko na ny z mo sią dzu
i ko ści sło nio wej, ma for mę sple cio nych
dło ni i sy gno wa ny jest skró tem na zwy lo -
ży: „J. T. d P.”. Od cisk pie czę ci przed sta -
wia oko opatrz no ści. Czwar ty eks po nat
to szkla ny kie lich ob rzę do wy, uży wa ny
w ry tu ałach lo ży, zdo bio ny sym bo li ką
ma soń ską i sy gno wa ny na zwi skiem wła -
ści cie la – bra ta Neu man na, człon ka lo ży.

Hi sto ria lo ży ma soń skiej w Kro to szy -
nie jest nie ja sna i nie ma na ten te mat ob -
szer nej bi blio gra fii. We dług in for ma cji
przed sta wio nych przez por tal www.wol -
no mu lar stwo.in fo.pl w ofi cjal nej hi sto rii
mia sta próż no szu kać in for ma cji o dzia ła -
ją cej tu taj przez po nad 100 lat lo ży ma -
soń skiej. Da ta po wsta nia kro to szyń skiej
lo ży jest trud na do zwe ry fi ko wa nia. We -
dług The ma na i Po lic ka by ło to w 1764
ro ku, na to miast we dług Bro ke ra i Da le na
or ga ni za cję po wo ła no w 1826. Więk sza
część ba da czy skła nia się ku tej dru giej da -
cie, kie dy to mia sto znaj do wa ło się już
pod pa no wa niem pru skie go za bor cy,
a znacz ną część je go miesz kań ców sta no -
wi ła lud ność ży dow ska i nie miec ka. Nie -

po ro zu mie nie to mo że być jed nak re zul -
ta tem zmia ny na zwy kro to szyń skiej lo ży
wła śnie w ro ku 1826. Pier wot ną „Świą ty -
nię Mi ło ści Bra ter skiej” za stą pio no na zwą
„Zum Tem pel der Pflicht treue
(„Pod Świą ty nią Wier no ści Obo wiąz ko -
wi”).

Kro to szyń ska lo ża po wsta ła
pod zwierzch no ścią Gros se Na tio nal -
-Mut ter lo ge „zu drei We lt ku geln” w Ber li -
nie i pra ce swo je pro wa dzi ła w dwóch ję -
zy kach – pol skim i nie miec kim. Gdy
zmie ni ła się na zwa lo ży, Mi strzem Ka te -
dry był ks. Thurn und Ta xi. W 1851 ro ku
na stą pi ło „uśpie nie” lo ży, któ re trwa ło
krót ko – do 1860. W dru giej po ło -
wie XIX wie ku lo ża ule ga ła stop nio wej
ger ma ni za cji i pod ko niec stu le cia zrze -
sza ła już przede wszyst kim Niem ców.
W 1905 miej sco wi wol no mu la rze prze ję -
li bu dy nek daw ne go sta ro stwa po wia to -
we go przy Fürsten stras se (dziś Przed szko -
le nr 1 Miś Usza tek przy ul. Pia stow skiej),
gdzie zlo ka li zo wa li swo ją sie dzi bę. 

Kro to szyń ska lo ża na po cząt -
ku XX wie ku li czy ła kil ku dzie się ciu
człon ków. W 1904 by ło ich 40, pięć lat
póź niej 49, w 1912 po now nie 40,
a w 1918 aż 51. We dług Lu dwi ka Has sa
kro to szyń ska lo ża prze sta ła ist nieć mię -
dzy ro kiem 1920 a 1922, co mia ło mieć
zwią zek z opusz cze niem przez jej człon -
ków pol skie go już mia sta i prze nie sie -
niem się do Nie miec. Na pew no w tym
cza sie za uwa żal ny jest znacz ny od pływ

człon ków or ga ni za cji, jed nak in ny ba -
dacz, Le on Chajn, wska zu je, że miej sco -
wa lo ża ist nia ła do 1932. W 1930 li czy ła
już tyl ko 26 człon ków, a dwa la ta póź -
niej 24. W 1932 Mi strzem Ka te dry był
wspo mnia ny wy żej Er nest Ma en tel,
a w skład Ko mi te tu Urzęd ni ków wcho -
dzi li: tech nik Wil helm Stock, fo to graf Al -
fred Scho en, dy rek tor mle czar ni Karl
Owig, wła ści ciel ziem ski Ar thur Ast,
wzmian ko wa ny już Paul Lach mann, na -
uczy ciel Barn hard Suc ker, wła ści ciel
ogrod nic twa Ed mund Ro gal, wła ści ciel
ka flar ni Paul Adasch, mistrz ma lar ski
Bru no Arlt, wła ści ciel tar ta ku Her mann
Wil lig i Kurt Schol ty. Szcząt ko wą tyl ko
dzia łal ność kro to szyń scy ma so ni pro wa -
dzi li jesz cze do li sto pa da 1938, a sie dzi bę
osta tecz nie ode bra no im w kwiet niu ro -
ku na stęp ne go.

Po dzia łal no ści kro to szyń skiej lo ży
ma soń skiej do dziś za cho wa ło się kil ka
eks po na tów w mu zeum. Prócz tych po zy -
ska nych nie daw no są to: fi li żan ka, za lep -
ka li sto wa, al bum utwo rów mu zycz nych
oraz zdję cie z ba lu ma sko we go. Po nad to
nie licz ne do ku men ty na te mat miej sco -
wej lo ży znaj du ją się w Zbio rze Ma so ni -
ków w Cią że niu. Po zo sta ło ścią po dzia łal -
no ści wol no mu la rzy jest też kil ka wil li
człon ków lo ży, gmach ich ostat niej sie dzi -
by oraz ko ściół ewan ge lic ki (dziś pw. Św.
An drze ja Bo bo li), nad któ re go oł ta rzem
znaj du je się oko opatrz no ści.

(NO VUS)

PRELEKCJA

Krotoszyn miał swoją lożę masońską
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PANDEMIA – COTYGODNIOWY RAPORT

Coraz trudniejsza sytuacja
w powiecie krotoszyńskim! 

Jesz cze w po nie dzia łek, 30 mar ca, oka za ło
się, że 11 oso bą z na sze go po wia tu za ra żo ną ko -
ro na wi ru sem jest dziec ko. Je go stan okre ślo no
ja ko do bry. Mia ło kon takt z oso bą za ra żo ną. 

31 mar ca Wiel ko pol ski Urząd Wo je wódz ki
w Po zna niu po in for mo wał o ko lej nych ośmiu
przy pad kach za ka że nia ko ro na wi ru sem w po -
wie cie kro to szyń skim! Wszy scy to oso by w star -
szym wie ku – pa cjen ci od dzia łu we wnętrz ne go
Szpi ta la Po wia to we go w Kro to szy nie. Od dział
zo stał za mknię ty i od izo lo wa ny. Wszyst kie te
oso by mia ły kon takt z za ka żo nym / za ka żo ny mi.

– Je ste śmy w sta łym kon tak cie z sa ne pi -
dem. Sy tu acja jest dy na micz na, wpro wa dzo ne
zo sta ły pro ce du ry, ja kie prze wi dzia ne są w ta -
kich przy pad kach – in for mo wał wów czas Sła -
wo mir Pa łasz, rzecz nik pra so wy SPZOZ w Kro -
to szy nie.

Z ko lei Po wia to wy Ze spół Za rzą dza nia Kry -
zy so we go w Kro to szy nie po dał, iż zmar ła dru ga
oso ba z na sze go po wia tu, u któ rej stwier dzo no
ko ro na wi ru sa. – Z przy kro ścią in for mu je my,
że star sza pa cjent ka, prze wle kle cho ra, u któ rej
wy kry to ko ro na wi ru sa, zmar ła. Ro dzi nie zmar -
łej skła da my wy ra zy współ czu cia – za ko mu ni -
ko wał S. Pa łasz, rzecz nik pra so wy SPZOZ
w Kro to szy nie.

Ostat nie go dnia mar ca rząd wpro wa dził ko -
lej ne, jesz cze ostrzej sze ob ostrze nia, ma ją ce
na ce lu ogra ni cze nie roz prze strze nia nia się ko ro -
na wi ru sa. W skle pach i punk tach usłu go -
wych – trzy oso by na ka sę lub sta no wi sko do pła -
ce nia. Do każ de go skle pu (za rów no ma łe go, jak
i wiel ko po wierzch nio we go), a tak że do każ de go
lo ka lu usłu go we go mo że wejść mak sy mal nie ty -
le osób, ile wy no si ilo czyn licz by wszyst kich kas
i licz by 3. Za tem je śli w skle pie jest 5 kas, to
w jed nym mo men cie na je go te re nie mo że prze -
by wać 15 klien tów. Tar go wi sko – trzech klien -
tów na je den punkt han dlo wy. Pla ców ki pocz to -
we – dwie oso by na jed no okien ko pocz to we.
Na te re nie pocz ty mo że prze by wać w jed nym
mo men cie ty le osób, ile wy no si licz ba okie nek
pocz to wych po mno żo na przez 2.

W week en dy wiel ko po wierzch nio we skle -
py bu dow la ne są za mknię te. Z ko lei wszyst kie
skle py mu szą do sto so wać się do no wych,
ostrzej szych za sad bez pie czeń stwa. Od 2 kwiet -
nia wszy scy klien ci ma ją ro bić za ku py w jed no -
ra zo wych rę ka wicz kach. Z ko lei w go dzi -
nach 10.00-12.00 skle py i punk ty usłu go we
mo gą przyj mo wać i ob słu gi wać je dy nie oso by
po wy żej 65. ro ku ży cia.

Ho te le i in ne miej sca noc le go we (dzia ła ją ce
na za sa dzie wy naj mu krót ko ter mi no we go) zo -
sta ły za mknię te. Mo gą one funk cjo no wać tyl ko
i wy łącz nie wte dy, gdy prze by wa ją w nich oso by
w kwa ran tan nie lub izo la cji, a tak że gdy prze by -
wa w nich per so nel me dycz ny. Go ście, któ rzy
prze by wa ją w tych obiek tach w mo men cie wej -
ścia w ży cie no wych prze pi sów, mu sie li się wy -
kwa te ro wać do 2 kwiet nia. Nie do ty czy ło to
osób, któ re są w de le ga cji i ko rzy sta ją z usług
noc le go wych w ra mach wy ko ny wa nia obo wiąz -
ków służ bo wych.

Roz sze rzy ła się li sta osób, któ re bę dą pod le -
ga ły obo wiąz ko wej kwa ran tan nie do mo wej. Bę -
dą nią ob ję ci wszy scy, któ rzy miesz ka ją z oso bą
kie ro wa ną na kwa ran tan nę.

Za mknię te zo sta ły bez wy jąt ku wszyst kie
za kła dy fry zjer skie, ko sme tycz ne, sa lo ny ta tu -
ażu i pier cin gu. Tych usług nie moż na re ali zo -
wać rów nież po za sa lo na mi – np. wi zy ty w do -
mach nie wcho dzą w grę. Za wie szo ne zo sta ło
tak że wy ko ny wa nie za bie gów re ha bi li ta cyj nych
i ma sa ży – za rów no w pla ców kach pu blicz -
nych, jak i pry wat nych. Wy jąt kiem są sy tu acje,
w któ rych re ha bi li ta cja jest bez względ nie wy -
ma ga na sta nem zdro wia pa cjen ta.

Dzie ci i mło dzież, któ re nie ukoń czy ły 18.
ro ku ży cia, nie mo gą wyjść z do mu bez opie ki.
Tyl ko obec ność ro dzi ca, opie ku na praw ne go
lub ko goś do ro słe go uspra wie dli wia ich obec -
ność na uli cy.

W mo cy na dal po zo sta ły ogra ni cze nia
w prze miesz cza niu się wszyst kich osób. W dal -
szym cią gu nie moż na wy cho dzić z do mu z wy -
jąt kiem do jaz du do pra cy, wo lon ta ria tu

na rzecz wal ki z CO VID -19 oraz za ła twia nia
spraw nie zbęd nych do ży cia co dzien ne go (za ku -
py, wy ku pie nie le karstw, wi zy ta u le ka rza, opie -
ka nad bli ski mi, wy pro wa dza nie psa).

Wpro wa dzo no też za kaz prze by wa nia
na pla żach i te re nach zie lo nych, peł nią cych
funk cje pu blicz ne. Za kaz do ty czy więc par ków,
zie leń ców, pro me nad, bul wa rów, ogro dów bo -
ta nicz nych i zoo lo gicz nych czy ogród ków jor da -
now skich. Ogra ni czo no moż li wość ko rzy sta nia
z ro we rów miej skich.

Obo wiąz ko we jest utrzy ma nie co naj -
mniej 2-me tro wej od le gło ści mię dzy pie szy mi.
Do ty czy to tak że ro dzin i bli skich. Wy łą cze ni
z te go bę dą ro dzi ce z dzieć mi wy ma ga ją cy mi
opie ki (do 13. ro ku ży cia), a tak że oso by nie peł -
no spraw ne lub nie mo gą ce się sa mo dziel nie po -
ru szać i ich opie ku no wie.

In sty tu cje pu blicz ne swo je obo wiąz ki wy -
ko nu ją zdal nie. Wy ją tek mo gą sta no wić je dy nie
czyn no ści, w któ rych pra ca zdal na nie gwa ran -
tu je moż li wo ści re ali za cji ich klu czo wych obo -
wiąz ków.

W zbio ro wym trans por cie pu blicz nym
obo wią zu je już za sa da „ty le pa sa że rów, ile po ło -
wa miejsc sie dzą cych w po jeź dzie”. Ten wy móg
roz sze rzo no tak że na po jaz dy, któ re ma ją wię -
cej niż 9 miejsc sie dzą cych, w tym trans port
nie pu blicz ny – np. do wo żą cych do pra cy
w zor ga ni zo wa ny spo sób – czy pry wat nych
prze woź ni ków. Je śli więc w bu sie jest 20
miejsc, to mo że do nie go jed no ra zo wo wejść
mak sy mal nie 10 osób.

Sta no wi ska pra cy po szcze gól nych osób mu -
szą być od da lo ne od sie bie o co naj mniej 1,5
me tra. Pra cow ni cy ma ją obo wią zek uży wa nia
rę ka wi czek lub mu szą mieć do stęp do pły nów
de zyn fe ku ją cych. Pra co daw ca mu si za pew nić te
środ ki bez pie czeń stwa.

W śro dę wie czo rem Wiel ko pol ski Urząd
Wo je wódz ki po in for mo wał o 11 no wych przy -
pad kach za ka żeń ko ro na wi ru sem w Wiel ko pol -
sce, po twier dzo nych po zy tyw nym wy ni kiem
te stów la bo ra to ryj nych. Wśród nich zna la zły się

trzy oso by z po wia tu kro to szyń skie go – dwaj
mło dzi męż czyź ni oraz ko bie ta w śred nim wie -
ku. Wszy scy w sta nie do brym prze by wa li w do -
mach. Wszy scy mie li kon takt z oso bą za ka żo ną. 

W Zdu nach (wzo rem Ko by li na) na wnio -
sek miej sco wych rad nych za ku pio no dwa ty sią -
ce ma se czek ochron nych dla miesz kań ców. Do -
star cza ją je stra ża cy z miej sco wej OSP, któ rzy
zo sta li wy ty po wa ni do po mo cy w za kre sie wal -
ki z ko ro na wi ru sem przez ko men dan ta Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej w Kro to szy nie.

– Ma secz ki nie uchro nią przed wi ru sem.
Je dy nym sku tecz nym środ kiem do wal ki z epi -
de mią jest au to izo la cja. Nie wy chodź cie z do -
mu bez po trze by. Uni kaj cie spo tkań na wet z są -
sia da mi. Ma secz ki jed nak, jak po ka zu ją do -
świad cze nia z in nych kra jów, mo gą ogra ni czać
roz prze strze nia nie się wi ru sa. Są to ma secz ki
wy ko na ne z ba weł ny, wie lo krot ne go użyt -
ku – na pi sał w swo im oświad cze niu To masz
Chu dy, bur mistrz Zdun.

Nie dłu go po tem po dob nie po stą pio no
w Sul mie rzy cach, gdzie wła dze po sta no wi ły za -
opa trzyć wszyst kich miesz kań ców w ma secz ki
ochron ne. – Ma secz ki do star cza ne bę dą przez
pra cow ni ków Za kła du Usług Ko mu nal nych
w Sul mie rzy cach. Za le ca się, aby w miej scach
pu blicz nych za sła niać twarz al bo wła sno ręcz -
nie zro bio ną ma secz ką, al bo sza li kiem. Za tem
przy go to wa li śmy ma secz ki z ba weł ny dla
miesz kań ców ca łe go mia sta. Ma secz ki nie ma ją
ate stów, mo gą też być wie lo krot nie uży wa -
ne – trze ba je prać i pra so wać po każ dym uży -
ciu – za ko mu ni ko wał Da riusz Dę bic ki, bur -
mistrz Sul mie rzyc.

Z ko lei w Kro to szy nie Jed nym z przed się -
wzięć wza jem nej sa mo po mo cy miesz kań ców
Kro to szy na jest ak cja „Ma secz ki szy je Kro to szyn
i oko li ce”. Ini cja tor ką i głów ną ko or dy na tor ką
jest pa ni Agniesz ka ze Smo sze wa wraz z gru pą
pań wo lon ta riu szek, któ re roz po czę ły szy cie ma -
se czek i ca ły czas są ser cem i mó zgiem ca ło ści.

– Z cza sem w wir dzia ła nia włą czył się Dział
Wspie ra nia Ro dzi ny i ds. Uza leż nień Miej sko -
-Gmin ne go Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej w Kro -
to szy nie. Wspól ny mi si ła mi uda ło się za pro sić
do współ dzia ła nia pa nie se nior ki z Uni wer sy te -
tu Trze cie go Wie ku, har ce rzy kro to szyń skie go
Huf ca ZHP i ich ro dzi ców oraz wie le pań, któ re
z wła snej ini cja ty wy za czę ły szyć ma secz ki. Du -
żym wspar ciem or ga ni za cyj nym dla ak cji szy cia
ma se czek są oso by or ga ni zu ją ce trans port ma te -
ria łu do szy ją cych pań. To wo lon ta riu sze, któ rzy
wła sny mi środ ka mi trans por tu, czę sto bez
zwro tu kosz tów, sta no wią nie zwy kle waż ne
ognio wo lo gi stycz ne. Wspo mnieć na le ży tak że
o oso bach dba ją cych o prze pływ in for ma cji,

Pan de mia ko ro na wi ru sa w na szym kra ju na ra sta. Na tę chwi lę (stan na po nie dzia łek, 6 kwiet nia, godz. 12.00) licz -
ba za ka żo nych osób prze kro czy ła 4 ty sią ce. Po nad 143 tys. oby wa te li prze by wa w kwa ran tan nie. Od no to wa no 98
ofiar śmier tel nych, w tym 15 z Wiel ko pol ski. Sy tu acja jest dra ma tycz na rów nież w służ bie zdro wia, po nie waż we dług
da nych Mi ni ster stwa Zdro wia co szó sty za ka żo ny to pra cow nik per so ne lu me dycz ne go. Pol ski rząd wpro wa dza co raz
wię cej ogra ni czeń, że by za sto po wać przy rost za cho ro wań. Jed ną z ostat nich de cy zji jest wpro wa dze nie za ka zu wstę -
pu do la sów. Pre mier Ma te usz Mo ra wiec ki po in for mo wał, że szczyt za cho ro wań mo że na dejść w okre sie ma ja
i czerw ca. 
Sy tu acja w po wie cie kro to szyń skim sta je się nie mal z go dzi ny na go dzi nę co raz bar dziej dra ma tycz na. O ile po przed -
ni ty dzień na na szym te re nie był w mia rę spo koj ny, o ty le w mi nio nym ty go dniu dzia ło się bar dzo wie le. Wszak
przed ty go dniem pi sa li śmy o 10 oso bach za ka żo nych z po wia tu kro to szyń skie go, a obec nie jest ich już 84!!! Nie ste -
ty, sześć osób zmar ło. 
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stro nę in ter ne to wą, roz li cze nia, pro mo cję – po -
wie dział Krzysz tof Ma ni sta. 

Ak cja, któ ra roz po czę ła się od szy cia ma se -
czek, szyb ko prze ro dzi ła się w sze ro ki ruch sa -
mo po mo co wy. Włą czy ły się do współ pra cy ra dy
osie dli czy fir my spro wa dza ją ce ma te ria ły, przy -
go to wu ją ce wy kro je, słu żą ce trans por tem, spon -
so ru ją ce żyw ność dla szpi ta la, ku pu ją ce spe cja li -
stycz ne ma secz ki, środ ki czy sto ści, wo dę. – Du -
ży udział we współ pra cy ze szpi ta lem ma ją kro -
to szyń scy ki bi ce Le cha – do dał K. Ma ni sta.

– Z wiel kim uzna niem przy ją łem in for ma -
cję o re ali zo wa nym wła śnie po my śle szy cia ba -
weł nia nych ma se czek przez miesz kań ców na -
szej gmi ny. W zwal cza niu epi de mii li czy się
każ da po moc. Aby uczy nić ją jesz cze bar dziej
sku tecz ną, po sta no wi łem wspo móc to przed -
się wzię cie fi nan so wo. Gmi na za ku pi ła część
ma te ria łu, z któ re go ma secz ki zo sta ną uszy te.
Dzię ku ję po my sło daw com tej ak cji i wszyst -
kim jej uczest ni kom. Wszy scy zda je my so bie
spra wę, że ta ka bez cen na po moc to przy kład
na tu ral nej w trud nych cza sach spo łecz nej so li -
dar no ści – sko men to wał bur mistrz Fran ci szek
Mar sza łek.

W czwar tek na de szła in for ma cja o ko lej -
nych 12 przy pad kach za ka że nia ko ro na wi ru sem
w po wie cie kro to szyń skim! 11 osób to miesz kań -
cy na sze go po wia tu, a jed na jest z po wia tu go -
styń skie go. Wszy scy mie li kon takt z oso bą (oso -
ba mi) za ka żo ną. – Z ba dań, któ re zo sta ły po bra -
ne 31 mar ca, a do ty czy ły dia gno sty ki osób prze -
by wa ją cych obec nie na Od dzia le We wnętrz nym
Szpi ta la Po wia to we go w Kro to szy nie w kwa ran -
tan nie, otrzy ma li śmy 12 wy ni ków po zy tyw -
nych, 11 wy ni ków ujem nych. Wśród cho rych
ma my 6 przy pad ków po zy tyw nych – ma ją być
dzi siaj trans por to wa ni do od dzia łów za kaź -
nych, 6 przy pad ków ujem nych – 4 oso by zo sta -
ną wy pi sa ne do do mów, 2 oso by wy ma gać bę dą
dal szej ho spi ta li za cji. Wśród per so ne lu: 5 przy -
pad ków po zy tyw nych – 4 pie lę gniar ki i 1 sa lo -
wa – uda dzą się na izo la cję do mo wą. 5 przy pad -
ków da ło wy nik ujem ny. Je den pa cjent z wy ni -
kiem do dat nim zmarł 31 mar ca, za nim otrzy ma -
li śmy wy ni ki ba da nia – mó wił S. Pa łasz, rzecz nik
SPZOZ w Kro to szy nie. 

Te go dnia zmar ła trze cia oso ba za ka żo na ko -
ro na wi ru sem w po wie cie kro to szyń skim. Po po -
łu dniu do wie dzie li śmy się o ko lej nych czte rech
oso bach z na sze go te re nu za ra żo nych ko ro na wi -
ru sem. 

W pią tek ra no oka za ło się, że są już czte ry
przy pad ki śmier tel ne, w tym jed na oso ba zmar -
ła w Ple sze wie. O godz. 10.00 Wiel ko pol ski
Urząd Wo je wódz ki po in for mo wał o ko lej -
nych 10 przy pad kach za ka że nia ko ro na wi ru -
sem, po twier dzo nych po zy tyw nym wy ni kiem
te stów la bo ra to ryj nych. Wśród tych osób aż
pięć to miesz kań cy po wia tu kro to szyń skie go.

Sa mo dziel ny Pu blicz ny Za kład Opie ki
Zdro wot nej w Kro to szy nie po in for mo wał
o trwa ją cym do cho dze niu epi de mio lo gicz nym,
ma ją cym na ce lu wy ja śnie nie wszyst kich oko -
licz no ści zwią za nych z za ka że niem ko ro na wi -
ru sem pa cjen tów i per so ne lu. – Współ pra cu jąc
na bie żą co z Pań stwo wym Po wia to wym In -
spek to ra tem Sa ni tar nym w Kro to szy nie, po dej -
mu je my wszel kie moż li we dzia ła nia, ma ją ce
na ce lu ogra ni czyć roz prze strze nia nie się epi de -
mii – oznajmił Sła wo mir Pa łasz, rzecz nik pra so -

wy SPZOZ w Kro to szy nie. Z te go po wo du cza -
so wo za wie szo no dzia łal ność Od dzia łu Ane ste -
zjo lo gii i In ten syw nej Te ra pii, Od dzia łu Chi rur -
gicz ne go z Pod od dzia łem Ura zów Na rzą dów
Ru chu i Or to pe dii Od dzia łu Chi rur gicz ne go,
Od dzia łu We wnętrz ne go z Pod od dzia łem Kar -
dio lo gicz nym Od dzia łu We wnętrz ne go oraz
Za kła du Opie ki Pa lia tyw nej i Za kła du Opie -
kuń czo -Lecz ni cze go.

Póź nym po po łu dniem Wiel ko pol ski Urząd
Wo je wódz ki w Po zna niu po in for mo wał o ko lej -
nych pię ciu miesz kań cach na sze go po wia tu za -
ra żo nych ko ro na wi ru sem. Ich stan okre ślo no ja -
ko do bry, wszy scy prze by wa li w do mach. Każ -
dy z nich miał kon takt z oso bą za ka żo ną ko ro -
na wi ru sem.

So bo ta przy nio sła wie ści o na stęp nych 12 za -
ra żo nych oso bach z po wia tu kro to szyń skie -
go. – W tym trud nym mo men cie mo gę za pew -
nić, że wszy scy pa cjen ci cza so wo za mknię tych
od dzia łów szpi tal nych zo sta li ob ję ci na le ży tą
opie ką, a ci, któ rych zdro wie te go wy ma ga ło,
znaj du ją się w spe cja li stycz nych pla ców kach me -
dycz nych. Szpi tal ści śle sto su je za le ce nia Sa ne pi -
du, wspo ma ga ją nas służ by Pa na Wo je wo dy.
Każ da z osób z per so ne lu po stę pu je zgod nie z za -
le ce nia mi służb sa ni tar nych, ma na sze wspar cie
or ga ni za cyj ne. Cięż ki to czas dla pra cow ni ków
SPZOZ Kro to szyn – nie tyl ko bez po śred nio
zwią za nych z sy tu acją epi de mio lo gicz ną, ale
i tych, któ rzy zor ga ni zo wa li i or ga ni zu ją ca łe za -
bez pie cze nie lo gi stycz ne, któ rzy wy peł nia ją te raz
swo je obo wiąz ki nie ba cząc na si ły i czas. Dzię ku -
ję za ten wy si łek wszyst kim tym oso bom – le ka -
rzom, pie lę gniar kom, opie ku nom me dycz nym,
ra tow ni kom me dycz nym, oso bom pra cu ją cym
w pra cow niach dia gno stycz nych oraz w la bo ra -
to rium, se kre tar kom me dycz nym i re je stra tor -
kom, kie row com, pra cow ni kom dzia łu tech nicz -
ne go, sprzą tacz kom, pra cow ni kom ad mi ni stra -
cji i wszyst kim po zo sta łym osobom za trud nio -
nym w SPZOZ w Kro to szy nie. (…) Ape lu ję
po raz ko lej ny o prze strze ga nie re guł wy ni ka ją -
cych z wpro wa dze nia sta nu epi de mii! Go rą co
dzię ku ję wszyst kim, któ rzy za an ga żo wa ni są
w wal kę z ko ro na wi ru sem – po li cji, sta ży, pra -
cow ni kom za rzą dza nia kry zy so we go, a tak że
licz nym dar czyń com i oso bom wspie ra ją cym
szpi tal i in ne pla ców ki – za ko mu ni ko wał w so bo -
tę sta ro sta Sta ni sław Szczot ka.

W so bo tę zmar ła pią ta oso ba za ka żo na ko -
ro na wi ru sem. Z in for ma cji po da nej przez sta ro -
stę wy ni ka ło, że dwie oso by zmar ły na ko ro na -
wi rus, a trzy – też za ra żo ne – z po wo du in nych
scho rzeń.

W nie dzie lę Wiel ko pol ska Po li cja po in for -
mo wa ła o za mknię ciu Ko men dy Po wia to wej
Po li cji w Kro to szy nie. Na cho ro bę CO VID -19
za cho ro wa ło sied miu funk cjo na riu szy! – Uru -
cha mia my spe cjal ną pro ce du rę kry zy so wą. Ca -
ły obiekt zo sta nie wy łą czo ny z użyt ku. Wszy -
scy po li cjan ci tej jed nost ki, a jest ich 127, zo sta -
ną pod da ni kwa ran tan nie. Obo wiąz ki pa tro lo -
wa nia te go te re nu przej mie Ko men dant Po -
wia to wy Po li cji z Ostro wa Wiel ko pol skie go.
Z Po zna nia wy śle my tam na wspar cie po li cjan -
tów z Od dzia łu Pre wen cji Po li cji. Dla miesz -
kań ców w pil nych spra wach czyn ny jest te le -
fon alar mo wy 112. Po łą cze nia bę dą prze kie ro -
wy wa ne do Ofi ce ra Dy żur ne go Po li cji
w Ostro wie Wiel ko pol skim – po da no w ko -
mu ni ka cie na pro fi lu fa ce bo oko wym Wiel ko -
pol skiej Po li cji. Co istot ne, ko mi sa riat w Koź -
mi nie Wlkp. oraz po ste run ki w Zdu nach i Ko -
by li nie pra cu ją bez zmian. 

Nie co wcze śniej by ło wia do mo o jed nym
po li cjan cie z Kro to szy na za ka żo nym ko ro na wi -
ru sem, któ ry od 27 mar ca prze by wał na wol -
nym. To pierw szy w Wiel ko pol sce funk cjo na -
riusz po li cji za ka żo ny ko ro na wi ru sem. Jak po -
wie dział dla Ra dia Po znań An drzej Bo ro wiak,
rzecz nik pra so wy Wiel ko pol skiej Po li cji, funk -
cjo na riusz zgło sił się do le ka rza, bo źle się po -
czuł, miał ob ja wy in fek cji.

W związ ku z dy na micz ną sy tu acją w po -
wie cie kro to szyń skim wo je wo da wiel ko pol ski
za pla no wał na po nie dzia łek po sie dze nie szta bu
kry zy so we go. – Sza now ni Pań stwo, wiem
o trud nej sy tu acji w po wie cie kro to szyń skim.
Za pew niam, że ze stro ny Wiel ko pol skie go
Urzę du Wo je wódz kie go w Po zna niu udzie la na
jest wszel ka po moc. Pro szę o ry go ry stycz ne sto -
so wa nie się do za ka zów oraz współ pra cę ze
służ ba mi. Kro to szyn nie zo sta nie z ko ro na wi -
ru sem sam. W związ ku z tym zwo ła łem na po -
nie dzia łek na godz. 10.00 po sie dze nie szta bu
kry zy so we go, w któ rym udział we zmą sta ro sta
kro to szyń ski i bur mistrz Kro to szy na, przed sta -
wi cie le służb i in spek cji sa ni tar nej. Prze wi du je -
my róż ne sce na riu sze. Ocze ki wa li by śmy więk -
sze go za an ga żo wa nia władz, szcze gól nie bur mi -
strza Fran cisz ka Mar szał ka. Dbaj my o hi gie nę
oso bi stą i sto suj my się do wy tycz nych sa ne pi -
du. Pe wien je stem, że przyj dzie czas na wnio ski
i wy cią gnię cie kon se kwen cji – po in for mo wał
w nie dzie lę wo je wo da Łu kasz Mi ko łaj czyk.

Póź nym po po łu dniem te go sa me go dnia
Wiel ko pol ski Urząd Wo je wódz ki po dał in for -
ma cje o ko lej nych 29 przy pad kach za ka że nia
w na szym wo je wódz twie. Aż 25 osób to miesz -

kań cy po wia tu kro to szyń skie go!!! Za ka że ni
to 68-let nia ko bie ta, 39-let ni męż czy zna, 66-
let nia ko bie ta, 43-let ni męż czy zna, 33-let ni
męż czy zna, 49-let ni męż czy zna, 29-let nia ko -
bie ta, 51-let ni męż czy zna i 47-let ni męż czy zna
(te oso by prze by wa ją w kwa ran tan nie) oraz 65-
let ni męż czy zna, 70-let nia ko bie ta, 94-let nia
ko bie ta, 70-let nia ko bie ta, 87-let ni męż czy -
zna, 90-let nia ko bie ta, 85-let nia ko bie ta, 39-let -
ni męż czy zna, 87-let ni męż czy zna, 65-let ni
męż czy zna, 74-let nia ko bie ta, 40-let nia ko bie -
ta, 82-let ni męż czy zna, 65-let nia ko bie ta, 69-
let ni męż czy zna, 83-let ni męż czy zna (te oso by
prze by wa ją w kro to szyń skim szpi ta lu).

Wie czo rem Ra dio Po znań po da ło, że trwa
ewa ku acja pa cjen tów Za kła du Opie ki Pa lia tyw -
nej i Za kła du Opie kuń czo -Lecz ni cze go w Kro -
to szy nie. Wcze śniej za ka że nie ko ro na wi ru sem
stwier dzo no wśród cho rych i per so ne lu. Za kład
Opie ki Pa lia tyw nej i Za kład Opie kuń czo -Lecz -
ni czy od piąt ku są w kwa ran tan nie. Pla ców ki są
za mknię te po tym, jak u kil ku na stu pa cjen tów
i kil ku osób z per so ne lu po twier dzo no za ka że -
nie wi ru sem SARS -CoV -2. Wszy scy za ra że ni
pa cjen ci by li ewa ku owa ni i trans por to wa ni spe -
cjal ny mi ka ret ka mi na od dział za kaź ny w Po -
zna niu.

W po nie dzia łek ra no Mi ni ster stwo Zdro -
wia po in for mo wa ło o ko lej nych 12 oso bach
z Wiel ko pol ski, któ re są za ka żo ne ko ro na wi ru -
sem. Dwie z nich są miesz kań ca mi po wia tu
kro to szyń skie go – 50-let nia ko bie ta i 50-let ni
męż czy zna. Obo je prze by wa ją w do mu. Po nad -
to zmar ła 40-let nia ko bie ta, któ ra – za ka żo na
ko ro na wi ru sem – by ła ho spi ta li zo wa na w Kro -
to szy nie.

Wczo raj ra no od by ła się wi de okon fe ren cja
władz po wia tu i gmi ny Kro to szyn z wo je wo dą
Łu ka szem Mi ko łaj czy kiem. Jak się oka za ło, nie
zde cy do wa no ani o za mknię ciu po wia tu, ani
o za mknię ciu mia sta. – Za pew niam, że ani
Kro to szyn ja ko mia sto, ani po wiat kro to szyń ski
nie bę dą za mknię te! Wszyst ko funk cjo nu je
nor mal nie! Nie trze ba wy jeż dżać, ro bić do dat -
ko wych za ku pów itd. – na pi sał w oświad cze -
niu sta ro sta Sta ni sław Szczot ka po pierw szej wi -
de okon fe ren cji z wo je wo dą Łu ka szem Mi ko łaj -
czy kiem. Sta ro sta oznaj mił, iż za pa dły kon kret -
ne usta le nia i są one wdra ża ne w ży cie, ale szcze -
gó ły po zna my do pie ro po ko lej nym te le spot ka -
niu, któ re za pla no wa no na go dzi nę 16.00
(a więc już po wy sła niu te go wy da nia GLK
do dru kar ni).

Bur mistrz Kro to szy na po twier dził za pew -
nia nia sta ro sty.– (…) Kro to szyn, w któ rym
stwier dzo no naj wię cej przy pad ków za ka że nia
ko ro na wi ru sem w wo je wódz twie wiel ko pol -
skim, nie zo sta je za mknię ty. Obo wią zu ją za sa -
dy prze miesz cza nia się za war te w do tych cza so -
wych roz po rzą dze niach. Raz jesz cze ape lu ję
o jak naj da lej idą ce ogra ni cze nie prze miesz cza -
nia się i po zo sta wa nie w do mach. Jest to naj sku -
tecz niej szy w tej chwi li spo sób wal ki z epi de -
mią. Za sa dy prze miesz cza nia się nie zmie nia ją,
ale ich prze strze ga nie bę dzie pod le ga ło jesz cze
ści ślej szej kon tro li niż do tych czas. Raz jesz cze
też ape lu ję o za ła twia nie nie zbęd nych spraw
urzę do wych wy łącz nie dro gą te le fo nicz ną lub
elek tro nicz ną – za ko mu ni ko wał bur mistrz
Fran ci szek Mar sza łek.

AN DRZEJ KA MIŃ SKI / MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI
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29 mar ca do szło do ko lej ne go po ża -
ru sa dzy, tym ra zem w miej sco wo ści
Ko na rzew. Dzię ki spraw nej ak cji
stra ża ków uda ło się ura to wać bu dy -
nek miesz kal ny.

Do zda rze nia za dys po no wa no trzy
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 z Ko na rze wa, ze Zdun
i Basz ko wa. Jak się oka za ło, pa li ła się sa dza
w prze wo dzie ko mi no wym bu dyn ku
miesz kal ne go. W wy ni ku od dzia ły wa nia
wy so kiej tem pe ra tu ry do szło do pęk nię -
cia ścian ko mi na, dla te go dym prze do sta -
wał się do po miesz czeń miesz kal nych. 

Miesz kań cy sa mo dziel nie opu ści li
za gro żo ny bu dy nek i nikt nie od niósł żad -
nych ob ra żeń. – Stra ża cy po wy ga sze niu
ognia w ko min ku uzy ska li do stęp na dach
bu dyn ku w ce lu stłu mie nia pa lą cej się sa -
dzy. Rów no cze śnie z pro wa dzo ny mi
dzia ła nia mi ga śni czy mi wy zna czo na ro ta
przy uży ciu urzą dzeń po mia ro wych mo -
ni to ro wa ła wnę trze obiek tu miesz kal ne -
go pod ką tem do dat ko wych za gro żeń,
wy ni ka ją cych z pęk nię cia prze wo du ko -
mi no we go. W opar ciu o wska za nia urzą -
dzeń pod ję to de cy zję o czę ścio wej roz -
biór ce pod bit ki da cho wej w ce lu uwi -
docz nie nia drew nia nej kon struk cji da -
chu. Traf na de cy zja o wy ko na niu prac
roz biór ko wych przy czy ni ła się do szyb -
kie go ogra ni cze nia roz prze strze nia nia się
ognia oraz mi ni ma li za cji strat po ża ro -
wych, po nie waż – jak się oka za ło – pa li ła
się kro kiew da cho wa, prze bie ga ją ca
przy ko mi nie. Ra tow ni cy przy po mo cy
ga śnic prosz ko wych uga si li pa lą cy się
frag ment drew nia nej kon struk cji, lecz
cał ko wi ta li kwi da cja za gro że nia po ża ro -
we go by ła moż li wa do pie ro po usu nię ciu
frag men tu po kry cia da cho we go i wy cię -
ciu nad pa lo nych ele men tów kon struk cyj -
nych. W dal szej czę ści dzia łań, z uwa gi
na brak wy czyst ki ko mi no wej, stra ża cy
wy ko na li otwór w prze wo dzie ko mi no -
wym i usu nę li nad pa lo ną sa dzę na ze -

wnątrz oraz do ga si li za rze wia ognia.
Po za koń cze niu dzia łań ga śni czych po -
wsta łe uszko dze nia po wierzch ni da cho -
wej za bez pie czo no plan de ką udo stęp nio -
ną przez wła ści cie la, umoż li wia jąc miesz -
kań com po wrót do do mu – 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.

Od wie lu lat stra ża cy w okre sie zi mo -
wym pro wa dzą kam pa nię in for ma cyj ną,
po ru sza jąc rów nież za gad nie nia zwią za ne
z po ża ra mi sa dzy w prze wo dach ko mi no -
wym. W każ dej in for ma cji znaj du je się
wzmian ka o za gro że niach wy ni ka ją cych
z po ża rów w ko mi nach.

– Każ do ra zo wo po wta rza my użyt -
kow ni kom bu dyn ków opa la nych pie ca -
mi na pa li wo sta łe, że pa lą ca się w wy so -
kich tem pe ra tu rach sa dza mo że spo wo -
do wać pęk nię cia i nie szczel no ści w prze -
wo dzie ko mi no wym. W kon se kwen cji
ogień wy do by wa ją cy się ze szcze lin ko mi -
na mo że do pro wa dzić do za pa le nia się
ma te ria łów ota cza ją cych prze wód ko mi -
no wy. Przez pęk nię cia do po miesz czeń
miesz kal nych mo że do sta wać się tak że
dym oraz tle nek wę gla. Nie dziel ny po żar
sa dzy miał wła śnie ta ki prze bieg. Okres
grzew czy po wo li się koń czy. Ma my ka -
len da rzo wą wio snę. Nie ste ty, w dal szym
cią gu ni skie tem pe ra tu ry zmu sza ją użyt -
kow ni ków do ogrze wa nia miesz kań. Pa -
mię taj my o re gu lar nym czysz cze niu
i kon tro li prze wo dów ko mi no wych. Ko -
mi niarz czy stra żak? Wy bór na le ży
do Cie bie! – ape lu ją stra ża cy.

(NO VUS)

KONARZEW

Kolejny pożar sadzy
F

O
T
. 

P
S

P
 K

ro
to

s
z
y
n


