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Kolejne pożary w lasach!
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Czytaj na str. 3
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� KULTURA

Wspierajmy polskie kina!

Czytaj na str. 6

� DODATEK
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Czytaj na str. 10-14

� HISTORIA

Rocznica uchwalenia

Konstytucji 3 Maja

Czytaj na str. 15
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Po li cjan ci za trzy ma li trzech męż -
czyzn po dej rza nych o po bi cie
i uszko dze nie cia ła 28-let nie go
miesz kań ca gmi ny Po go rze la oraz
na ru sze nie mi ru do mo we go. Do zda -
rze nia do szło w miesz ka niu po -
krzyw dzo ne go. Na past ni cy bi li go
i ko pa li po ca łym cie le. Za ten czyn
od po wie dzą przed wy mia rem spra -
wie dli wo ści. Gro zi im ka ra po zba wie -
nia wol no ści od 3 mie się cy do 5 lat.

Do zda rze nia do szło 18 kwiet nia
w jed nej z miej sco wo ści w gmi nie Po go -
rze la. Wów czas przed do mem 28-lat ka
do szło do sprzecz ki i szar pa ni ny po mię -
dzy dwo ma męż czy zna mi a póź niej szym
po krzyw dzo nym. Po tym zaj ściu je den ze
spraw ców za dzwo nił po ko le gów, któ rzy
przy je cha li do do mu 28-lat ka.

Na past ni cy sfor so wa li za mknię te
drzwi, a po wtar gnię ciu do miesz ka nia bi -
li i ko pa li po krzyw dzo ne go. W obro nie
męż czy zny sta nę ła mat ka, któ ra jed ne mu
z ban dy tów ze rwa ła ma secz kę ochron ną.
W wy ni ku na pa ści i po bi cia 28-la tek tra fił

do szpi ta la w Lesz nie, gdzie prze szedł
ope ra cję na rzą dów we wnętrz nych. Ob ra -
że nia, ja kich do znał, to m. in. pęk nię ta śle -
dzio na, ścian ka je li ta gru be go i krez ka je li -
ta. 

Go styń scy kry mi nal ni, któ rzy za ję li
się spra wą, we współ pra cy z po li cjan ta mi
z Ple sze wa, Kro to szy na i Koź mi na Wlkp.,
usta li li i za trzy ma li spraw ców prze stęp -
stwa – miesz kań ców po wia tu kro to szyń -
skie go w wie ku 27 i 30 lat oraz 27-let nie -
go miesz kań ca po wia tu ple szew skie go.

– Ca ła trój ka usły sza ła już za rzu ty
i zo sta ła prze słu cha na przez pro ku ra to ra.
Męż czyź ni przy zna li się do wi ny i zło ży li
wy ja śnie nia. Wo bec po dej rza nych pro ku -
ra tor za sto so wał środ ki za po bie gaw cze
w po sta ci po rę cze nia ma jąt ko we go i za ka -
zu zbli ża nia się do po krzyw dzo ne go.
Śled czy wy ja śnia ją jesz cze, ja ki udział
w po bi ciu miał czwar ty z męż czyzn, któ -
ry był na miej scu zda rze nia – in for mu je
pod ko mi sarz Se ba stian Mysz kie wicz, ofi -
cer pra so wy Ko men dy Po wia to wej Po li cji
w Go sty niu.

(NO VUS)

Z POLICJI

Odpowiedzą 
za brutalne pobicie

W la sach na sze go re gio nu obo wią zu -
je trze ci, naj wyż szy sto pień za gro że nia
po ża ro we go. Ry zy ko wy bu chu po ża ru
jest bar dzo du że, wy star czy naj mniej -
sza iskra, rzu co ny nie do pa łek pa pie -
ro sa. Po mi mo nie usta ją cych ape li

stra ża ków i le śni ków o za cho wa nie
szcze gól nych środ ków ostroż no ści
w dal szym cią gu do cho dzi do po ża -
rów w la sach. W więk szo ści spo wo do -
wa ne są one umyśl ny mi pod pa le nia -
mi oraz nie ostroż no ścią lu dzi.

Wie czo rem 28 kwiet nia do po ża ru
la su do szło w Cha chal ni (gmi na Zdu -
ny). Na ak cję za dys po no wa no po dwa
za stę py z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni -
czej w Kro to szy nie oraz z OSP Zdu ny.
Spa le niu ule gło 25 arów po szy cia le śne -
go oraz 25 arów su chej tra wy na nie -
użyt kach. 

Nie co wcze śniej, bo w no cy 28 kwiet -
nia, stra ża cy z JRG w Kro to szy nie i ze
zdu now skiej OSP bra li udział w ak cji ga -
sze nia po ża ru la su w miej sco wo ści Bia -
dasz ka (po wiat mi lic ki), gdzie wspól nie
z jed nost ka mi ochro ny prze ciw po ża ro wej
z po wia tu mi lic kie go do ra na zma ga li się
z ży wio łem, któ ry stra wił dwa hek ta ry
ściół ki le śnej. 

– Od po cząt ku ro ku w ca łej Pol sce la -
sy pło nę ły pra wie 3,7 tys. ra zy. Nie ste ty,
w 42 pro cen tach przy czy ną by ło pod pa le -
nie. 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. Stop po ża rom
traw – zie mia jest tyl ko jed na! – oznaj mia
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)

BEZPIECZEŃSTWO

Kolejne pożary w lasach

Roz po czął się ostat ni etap prze bu -
do wy uli cy Ko ściel nej w Koź mi nie
Wlkp. Mo der ni zo wa na jest na -

wierzch nia jezd ni. To pierw sza z za -
pla no wa nych na ten rok in we sty cji
gmin nych. 

Za kres prac obej mu je wy mia nę na -
wierzch ni z as fal to wej na kost kę bru ko -
wą, sty li zo wa ną na sta ro bruk, na ca łej
dłu go ści uli cy, tj. na oko ło 260 me trach.
Prze bu do wa ne zo sta ną tak że chod ni ki
i zjaz dy na po se sje. No we cią gi pie sze bę -
dą zbu do wa ne z du żych płyt chod ni ko -
wych, po łą czo nych z ele men ta mi gra ni -
to wy mi. Po re mon cie or ga ni za cja ru chu
na ul. Ko ściel nej nie zmie ni się, za cho -
wa ne zo sta ną tak że miej sca par kin go we.
Koszt in we sty cji to oko ło 480 tys. zł.
Prze bu do wa ma się za koń czyć do po ło -
wy czerw ca. 

(NO VUS)

KOŹMIN WLKP.

Przebudowa ulicy Kościelnej
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Do gmi ny Kro to szyn, tak jak do in -
nych, wpły nę ło ma ilem pi smo Pocz -
ty Pol skiej z proś bą o prze ka za nie jej
spi su miesz kań ców upraw nio nych
do gło so wa nia w zbli ża ją cych się wy -
bo rach pre zy denc kich. Bur mistrz
Fran ci szek Mar sza łek pod jął de cy zję
od mow ną.

– Po za się gnię ciu opi nii praw ni ków
oraz in spek to ra ochro ny da nych oso bo -
wych, uwzględ nia jąc pro te sty gru py
miesz kań ców gmi ny, któ rzy nie zga dza ją
się na prze ka za nie swo ich da nych, od mó -

wi łem udo stęp nie nia spi su i we zwa łem
Pocz tę Pol ską do wska za nia pod sta wy
praw nej wy sto so wa nej przez nią proś -
by – oświad czył bur mistrz Kro to szy na.

(AN KA)

WYBORY

Burmistrz odmawia
udostępnienia spisu
wyborców

Z po wo du pa nu ją cej w kra ju epi de -
mii tra dy cyj na Szta fe ta Szla kiem
Miejsc Pa mię ci Na ro do wej w gmi nie
Ko by lin zo sta ła od wo ła na. My ślą
prze wod nią XLI edy cji im pre zy mia ły
być sło wa „Ode bra no Wam ży cie, da -
je my Wam na szą pa mięć”. 

W tej sy tu acji de le ga cja sa mo rzą dow -
ców po sta no wi ła od wie dzić miej sca pa -
mię ci, by za pa lić w nich sym bo licz ne zni -
cze – w Smo li cach przy gła zie upa mięt -

nia ją cym śmierć Woj cie cha Chle bow -
skie go, w la sku sta ro ko by liń skim przy po -
mni ku upa mięt nia ją cym roz strze la nie
przez hi tle row ców S. Ty czyń skie go, J.
Klem cza ka, I. Ko ry tow skie go oraz na sta -
dio nie w Ko by li nie przy ta bli cy pa miąt -
ko wej, ufun do wa nej w hoł dzie spor tow -
com, któ rzy po le gli za wol ność oj czy zny
w trak cie II woj ny świa to wej – S. Świ der -
skie mu, J. Ja jo ro wi, L. Rosz ko wi, F. Cie -
siel skie mu. 

OPRAC. (NO VUS)

KOBYLIN

Samorządowcy odwiedzili
miejsca pamięci

Po trwa ją cych kil ka mie się cy pra -
cach przy go to waw czych, któ re po le -
ga ły na opra co wa niu i za twier dze -
niu pro jek tu ro bót geo lo gicz nych,

Koź miń skie Usłu gi Ko mu nal ne sp.
z o. o. roz po czę ły bu do wę stud ni
głę bi no wej dla uję cia wo dy w Wał -
ko wie.

Wy ło nio na w dro dze prze tar gu nie -
ogra ni czo ne go fir ma ma za pro jek to wać
i wy ko nać no wy od wiert o głę bo ko ści
oko ło 200 me trów, za po mo cą któ re go bę -
dzie moż na po bie rać wo dę z utwo rów
neo geń skich -mio ceń skich. Po wy ko na -
nym w 2018 ro ku w Bo rzę cicz kach zbior -
ni ku wo dy uzdat nio nej jest to ko lej ny
etap re gu lo wa nia go spo dar ki wod nej, pro -
wa dzo nej przez spół kę.

Rów no le gle trwa ją pra ce nad wy ko -
na niem do ku men ta cji od wier tu stud ni
na uję ciu wo dy przy ul. Wierz bo wej
w Koź mi nie Wlkp. Po wyż sze dzia ła nia
ma ją za pew nić nie prze rwa ną do sta wę
wo dy do wszyst kich od bior ców w okre -
sie co raz bar dziej od czu wal nej su szy hy -
dro lo gicz nej. W związ ku z ha ła sem
urzą dzeń wiert ni czych pod czas wy ko ny -
wa nia od wier tu stud ni miesz kań cy Wał -
ko wa i Bo rzę cic pro sze ni są o wy ro zu -
mia łość. 

OPRAC. (NO VUS)

GOSPODARKA WODNA

Odwierty w Wałkowie

Mi ni ster in fra struk tu ry za twier dził
pro gra my in we sty cji dla trzech no -
wych ob wod nic w wo je wódz twie
wiel ko pol skim o łącz nej dłu go ści po -
nad 25 km. Jed ną z nich jest ob wod -
ni ca Koź mi na Wiel ko pol skie go
w cią gu dro gi kra jo wej nr 15.

Ob wod ni ca Koź mi na Wlkp. po wsta -
nie ja ko no wy od ci nek dro gi kla sy GP
o dłu go ści 5,9 km. Dzię ki niej z mia sta zo -
sta nie wy pro wa dzo ny ruch tran zy to wy,
ja ki kon cen tru je się w cią gu dro gi kra jo -
wej nr 15. Po nad to po pra wi się bez pie -
czeń stwo miesz kań ców, od cią żo ny zo sta -
nie układ ko mu ni ka cyj ny i zwięk szy się
prze pu sto wość dróg. Zre ali zo wa nie tej in -
we sty cji wpły nie też na po pra wę wa run -
ków i bez pie czeń stwa prze jaz du dla ru -
chu da le ko bież ne go i re gio nal ne go
w ukła dzie rów no leż ni ko wym, w szcze -
gól no ści po mię dzy Ja ro ci nem a Trzeb ni -
cą, a tak że po mię dzy Po zna niem a Wro -
cła wiem. Na tym od cin ku dro ga kra jo wa
nr 15 bę dzie istot nym po łą cze niem ko ry -

ta rzy dróg eks pre so wych S5 i S11.
Ogło sze nie prze tar gu na wy bór wy -

ko naw cy ob wod ni cy Koź mi na Wlkp. za -
pla no wa no na dru gą po ło wę te go ro ku,
a ro bo ty bu dow la ne re ali zo wa ne bę dą
w la tach 2024-2026.

W ra mach pro gra mu w wo je wódz -
twie wiel ko pol skim po wsta nie łącz nie
osiem ob wod nic. Wśród nich ma się zna -
leźć tak że ob wod ni ca Kro to szy na, Zdun

i Ciesz ko wa w cią gu dro gi kra jo wej nr 15.
Obec nie są pro wa dzo ne pra ce przy go to -
waw cze. Pla no wa na da ta ogło sze nia prze -
tar gu to dru gi kwar tał 2023 r. Pod sta wo -
wym ce lem bu do wy ob wod ni cy Kro to -
szy na, Zdun i Ciesz ko wa jest wy pro wa -
dze nie ru chu tran zy to we go, ja ki kon cen -
tru je się w mia stach w cią gu dro gi kra jo -
wej nr 15.

(NO VUS)

INFRASTRUKTURA DROGOWA

Obwodnica dla Koźmina oficjalnie zatwierdzona
F

O
T
. 

w
w

w
.k

o
b
y
lin

.p
l

F
O

T
. 

Z
a
rz

ą
d
 K

U
K

 s
p
. 

z
 o

. 
o
. 



Na Bieżąco4 WTOREK, 5 maja 2020

STAROSTWO

Nowy sprzęt do pracy zdalnej

Od kil ku na stu dni Sta ro stwo Po wia -
to we w Kro to szy nie dys po nu je no -
wym sprzę tem, dzię ki któ re mu moż -
li we jest or ga ni zo wa nie spo tkań
i kon fe ren cji w try bie zdal nym. 

Ja ko pierw si prze te sto wa li go człon -
ko wie Za rzą du Po wia tu Kro to szyń skie -
go. Na stęp nie prze pro wa dzo no wi de -
okon fe ren cję z bur mi strza mi i wój tem
na te mat sy tu acji epi de micz nej na na -
szym te re nie. 

Pró ba ge ne ral na mia ła miej sce 29
kwiet nia, kie dy to od by ły się aż czte ry
zdal ne spo tka nia, w tym z wło da rza mi
po szcze gól nych gmin oraz z rad ny mi Ra -
dy Po wia tu Kro to szyń skie go. W jed nym
mo men cie po łą czo nych by ło pra wie 30
osób. Sprzęt po zwa la na jed no cze sne po -
łą cze nie na wet 50 roz mów ców. Każ dy
z nich na ekra nie swo je go kom pu te ra wi -
dzi in ne oso by, wy świe tla ją się tak że ak tu -
al ne te ma ty roz mów. W przy pad ku se sji
Ra dy Po wia tu Kro to szyń skie go mo że to
być na przy kład po rzą dek ob rad czy ty tu -
ły oma wia nych uchwał. 

Za ku pio ny sprzęt po zwa la na za cho -
wa nie wszel kich za sad bez pie czeń stwa
zwią za nych z obec ną sy tu acją epi de micz -
ną i obo wią zu ją cy mi ob ostrze nia mi.
Dzię ki te mu za rów no rad ni, jak i kie row -

nic two sta ro stwa mo gą pra co wać i po dej -
mo wać nie zbęd ne de cy zje, nie na ra ża jąc
się na ewen tu al ne za ka że nie ko ro na wi ru -
sem.

Sprzęt zo stał za ku pio ny mi mo sprze -
ci wu czę ści rad nych po wia to wych, a kon -
kret nie tych z Klu bu Pra wa i Spra wie dli -
wo ści. Jak stwier dzi li wcze śniej, wy da -
nie 45 ty się cy zło tych na ta ki za kup jest
nie wła ści we. W po ło wie kwiet nia wy sto -
so wa li w tej spra wie wnio sek do Za rzą du
Po wia tu Kro to szyń skie go, ar gu men tu jąc,
iż roz sąd niej by ło by prze ka zać te środ ki
na za kup sprzę tu ra tu ją ce go zdro wie i ży -
cie miesz kań ców po wia tu. We dług rad -
nych PiS -u pro gram e -se sja umoż li wia
w wy star cza ją cym stop niu zdal ny tryb
ob ra do wa nia i gło so wa nia. 

– W cza sie epi de mii, któ rą ma my
w Pol sce, a zwłasz cza dra ma tycz nej sy tu -
acji w po wie cie kro to szyń skim, wy da wa -
nie tak wy so kiej kwo ty uzna je my za bez -
za sad ne, a wręcz nie go spo dar ne (...) Jest
to lek ce wa że nie tych, któ rzy wy rę cza ją sa -
mo rząd w dzia ła niach na rzecz zdro wia
i bez pie czeń stwa miesz kań ców po wia tu.
Wy ra ża my sta now czy pro test i sprze ciw
wo bec ta kie go „go spo da ro wa nia” fi nan sa -
mi pu blicz ny mi – na pi sa li w swo im
wnio sku rad ni z Klu bu PiS. 

(NO VUS)

Jak po in for mo wał por tal Wir tu al na
Pol ska, 28 kwiet nia do sie dzi by Pra -
wa i Spra wie dli wo ści na ul. No wo -
grodz kiej 84/86 w War sza wie tra fi ła
prze sył ka z Kro to szy na. Wzbu dzi ła
ona po dej rze nie ochro ny, dla te go za -
alar mo wa ne zo sta ły straż po żar na,
po li cja oraz Agen cja Bez pie czeń -
stwa We wnętrz ne go.

Prze sył ka zo sta ła do star czo na we
wto rek, 28 kwiet nia. Pra cow nik ochro ny
bu dyn ku, któ ry roz dzie lał prze sył ki
do po szcze gól nych biur, zwró cił uwa gę
na pu deł ko i po wia do mił służ by. – Pacz ka
zo sta ła do star czo na przez fir mę ku rier -
ską. W pu deł ku znaj do wa ła się fo lia bą -
bel ko wa, w któ rą owi nię te by ły dwie bu -
tel ki szkla ne ko lo ru brą zo we go o po jem -
no ści oko ło 0,5 li tra z nie zna ną cie czą.
Nadaw cą prze sył ki – we dług kar ty
nadaw czej – był miesz ka niec Kro to szy -

na. Na pa kun ku był do pi sek „płyn do my -
cia” – po dał por tal Wir tu al na Pol ska. 

Nie ofi cjal nie mó wi się, że ta jem ni cza
prze sył ka mo gła zo stać za adre so wa na
do pre ze sa Ja ro sła wa Ka czyń skie go.
W mo men cie przy by cia na miej sce po li cji
i stra ża ków szef par tii miał prze by wać
w swo im biu rze, któ re znaj du je się w bu -
dyn ku przy ul. No wo grodz kiej. We dług
in for ma cji uzy ska nych przez Wir tu al ną
Pol skę wy sła no ją jed nak na ad res biu ra
PiS, a nie do sze fa par tii. 

Na miej sce we zwa no po li cję, straż po -
żar ną oraz sa ne pid. W ak cji bra li udział
stra ża cy z jed nost ki ra tow nic twa che -
micz ne go Pań stwo wej Stra ży Po żar nej,
a tak że pies tro pią cy. Syl we ster Mar czak,
rzecz nik Ko men dy Sto łecz nej Po li cji, po -
wie dział, że czyn no ści w tej spra wie na dal
są pro wa dzo ne. Nie wy klu czo no, że prze -
sył kę wy sła no ce lo wo z Kro to szy na, by
zmy lić mun du ro wych. 

– Po dej rza ną prze sył kę zba da no
pod wzglę dem pi ro tech nicz nym i che -
micz nym. Na szczę ście oka za ła się nie -
groź na. Pacz ka zo sta ła spa ko wa na zgod -
nie z pro ce du ra mi bez pie czeń stwa i prze -
ka za na do la bo ra to rium ABW – wy po -
wie dział się dla TVP In fo Krzysz tof Ba -
tor ski, rzecz nik pra so wy ko men dan ta
głów ne go Pań stwo wej Stra ży Po żar nej.

(NO VUS)

ŹRÓ DŁO: WP. PL

Z KRAJU

Podejrzana paczka z Krotoszyna w siedzibie PiS
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W związku ze złożonym przez
radnych powiatowych Prawa i
Sprawiedliwości wnioskiem o
odwołanie dyrektora SPZOZ w
Krotoszynie Krzysztof Kurowski
postanowił wydać oświadczenie.
Odpowiada w nim na oskarżenia
wysuwane w jego kierunku.

– Pod wnio skiem kłam li wie oskar ża -
ją cym dy rek to ra na czel ne go, a w kon -
se kwen cji – per so nel SPZOZ w Kro -
to szy nie, pod pi sa li się rad ni Ra dy Po -
wia tu Kro to szyń skie go z Pra wa
i Spra wie dli wo ści: Ja ro sław Ku biak,
Ma rian Wło sik, Grze gorz Król, An -
drzej Skrzyp czak. In for mu je my, że
w szpi ta lu le czo no cho rych, któ rych
przyj mo wa no zgod nie z za le ca nia mi
Mi ni ster stwa Zdro wia oraz Głów ne -
go In spek to ra Sa ni tar ne go, prze strze -
ga jąc ak tu al nych wów czas wy tycz -
nych, do ty czą cych wal ki z ko ro na wi -
ru sem SARS -CoV -2 – czy ta my
w oświad cze niu dy rek to ra kro to szyń -
skie go szpi ta la. – Wszy scy cho rzy,
u któ rych wy kry to w no cy z 30 na 31
mar ca obec ność ko ro na wi ru sa, by li
przy ję ci kil ka dni wcze śniej z po wo -
du in nych cho rób, naj czę ściej prze -
wle kłych i współ ist nie ją cych z ko lej -
ny mi scho rze nia mi. Część z nich by -
ła ho spi ta li zo wa na w na szym szpi ta -
lu nie po raz pierw szy. To by li zna ni
pa cjen ci. Nic nie wska zy wa ło na to,
że ma my do czy nie nia z pa cjen ta mi
za ka żo ny mi. U cho rych prze by wa ją -
cych na Od dzia le We wnętrz nym za -
ka że nie ko ro na wi ru sem prze bie ga ło
bez ob ja wo wo, do mo men tu wy stą -
pie nia go rącz ki u 8 pa cjen tów, któ ra
to mo gła być rów nież trak to wa na ja -
ko ob jaw cho rób, na któ re cier pie li.
Wy ko na nie pierw szych te stów
na obec ność ko ro na wi ru sa (30 mar -
ca) po twier dzi ło jed nak obec ność tej
cho ro by.
K. Ku row ski twier dzi, że szpi tal
w Kro to szy nie przed wy da rze nia mi
z 30 mar ca po dej mo wał sze reg dzia -
łań, jesz cze przed wpro wa dze niem
rzą do wych pro ce dur, ma ją cych na ce -
lu ogra ni cze nie roz prze strze nia nia
się epi de mii. – Pro ce du rę „Ścież ka
przy ję cia pa cjen ta z po dej rze niem za -
ka że nia ko ro na wi ru sem CO VID -19”
szpi tal przy jął 21 lu te go 2020. By ło
to na 4 dni przed tym, jak do na sze go
szpi ta la tra fi ła pierw sza pa cjent ka
z po dej rze niem za ka że nia ko ro na wi -
ru sem, któ ra po nad 80 go dzin cze ka -
ła na wy nik po bra ne go przez nas,
a wy ko ny wa ne go przez Pań stwo wy
Za kład Hi gie ny w War sza wie te stu

na obec ność ko ro na wi ru sa. Za sto so -
wa li śmy wów czas po raz pierw szy tę
pro ce du rę. Do dzi siaj nie wie my, dla -
cze go wy nik te stu ba da ne go w War -
sza wie 27 lu te go zo stał nam przy sła -
ny z ta kim opóź nie niem. Trze ba tu -
taj za zna czyć, że do pie ro ty dzień
po przy ję ciu na szej pro ce du ry, tj. 27
lu te go, uka za ła się ogól no pol ska pro -
ce du ra – In for ma cja Głów ne go In -
spek to ra Sa ni tar ne go dla szpi ta li
w związ ku z dy na micz nie roz wi ja ją -
cą się sy tu acją epi de mio lo gicz ną
zwią za ną z sze rze niem się no we go
ko ro na wi ru sa SARS -CoV -2 – ob ja -
śnia K. Ku row ski.
Dy rek tor SPZOZ in for mu je, że ko or -
dy na cją dzia łań do ty czą cych wpro -
wa dza nia i ak tu ali zo wa nia pro ce dur
zaj mu je się po wo ła ny w szpi ta lu ze -
spół ds. mo ni to ro wa nia sy tu acji epi -
de mio lo gicz nej do ty czą cej ko ro na wi -
ru sa. – To dzię ki ist nie ją cym u nas
pro ce du rom i ich sto so wa niu 14
mar ca, gdy przy ję li śmy na SOR -ze
pa cjen ta, po dej rze wa ne go o za ka że -
nie ko ro na wi ru sem, któ re go ro dzi na
nie po wia do mi ła na szych służb w po -
rę o kon tak cie tej oso by ze swo im sy -
nem, któ ry przy je chał z Bel gii (rów -
nież stwier dzo no u nie go obec ność
ko ro na wi ru sa), nasz per so nel „ura to -
wał szpi tal” przed moż li wo ścią roz -
prze strze nie nia się wi ru sa. W efek cie
te go nie od po wie dzial ne go za cho wa -
nia pa cjen ta i je go ro dzi ny łącz nie 7
pra cow ni ków Szpi tal ne go Od dzia łu
Ra tun ko we go oraz Ze spo łu Ra tow -
nic twa Me dycz ne go mu sia ło zo stać
ob ję tych kwa ran tan ną – stwier dza

szef kro to szyń skie go szpi ta la.
Przy po mi na tak że, iż jed nym z pro fi -
lak tycz nych dzia łań by ło wpro wa dze -
nie za ka zu od wie dzin cho rych ze
wzglę du na zwięk szo ne za gro że nie
epi de mio lo gicz ne i za cho ro wa nia
na gry pę oraz in ne cho ro by gry po po -
dob ne. W kro to szyń skim szpi ta lu
na po szcze gól nych od dzia łach za kaz
ta ki wpro wa dza no już od 11 lu te -
go. – Czy li na dłu go przed tem, za -
nim wy kry to w Pol sce pierw szy przy -
pa dek za cho ro wa nia na ko ro na wi ru -
sa – oznaj mia K. Ku row ski. – Dla po -
rów na nia – wła dze wo je wódz kie za -
kaz od wie dzin w wiel ko pol skich
szpi ta lach wpro wa dzi ły mie siąc póź -
niej – 10 mar ca. Za wie si li śmy rów -
nież przy ję cia pla no we na od dzia ły,
wpro wa dzi li śmy za kaz prze by wa nia
oso by to wa rzy szą cej z cho rym (z wy -
zna czo ny mi wy jąt ka mi), wpro wa dzi -
li śmy te le po ra dy me dycz ne w po rad -
niach spe cja li stycz nych, ogra ni czy li -
śmy wy ko ny wa nie ba dań dia gno -
stycz nych dla pa cjen tów am bu la to -
ryj nych (RTG, USG, TK, ba da nia
mam mo gra ficz ne). Wszyst ko po to,
by zmi ni ma li zo wać ry zy ko za ka że -
nia.
– Nie chcie li by śmy, że by sy tu ację do -
ty czą cą wnio sku pa nów rad nych
moż na by ło skwi to wać ty tu łem z pu -
bli ka cji pra so wej, ja ka uka za ła się kil -
ka ty go dni te mu w jed nym z lo kal -
nych ty go dni ków, a do ty czy ła wów -
czas nie uza sad nio nych za strze żeń
rad ne go Ja ro sła wia Ku bia ka do dzia -
łal no ści na szych Ze spo łów Ra tow nic -
twa Me dycz ne go – czy ta my da lej
w oświad cze niu. – Ty tuł ar ty ku łu
brzmiał: „By kry ty ko wać, trze ba wie -
dzieć”. Pa no wie rad ni twier dzą, że
w szpi ta lu nie za dzia ła ły pro ce du ry.
Chcie li by śmy jed nak wie dzieć, o ja -
kich kon kret nie pro ce du rach mó wią.
Jak one się na zy wa ją, cze go do ty czą,
kie dy zo sta ły przy ję te i kto je wy dał?
Po za tym pa no wie rad ni pi szą w swo -
im wnio sku, że szpi tal „był jed nym ze
zna czą cych źró deł za ka że nia”. Wnio -
sku je my więc, że pa no wie rad ni wie -
dzą rów nież o in nych źró dłach za ka -
że nia? Dla cze go ich nie wy mie nia ją?
A co, je śli to in ne źró dła za ka że nia
zna czą co wpły nę ły na sy tu ację, ja ka
mia ła miej sce w szpi ta lu? A mo że to
w szpi ta lu skrzy żo wa ły się dro gi roz -
cho dze nia się wi ru sa w na szym po -
wie cie? Mo że war to nad ta ką ewen -
tu al no ścią me ry to rycz nie się za sta no -
wić, a nie wy da wać po chop ne i hi po -
te tycz ne są dy. A mo że wnio sek pa -
nów rad nych ma na ce lu od wró ce nie

uwa gi miesz kań ców po wia tu od tych
in nych źró deł zna czą ce go za ka że nia
po za szpi ta lem?
K. Ku row ski pod kre śla, że li czą się
fak ty, a nie do my sły. Dla te go – jak
oświad cza – trwa obec nie we wnętrz -
ne do cho dze nie epi de mio lo gicz ne,
któ re ma na ce lu wy ja śnie nie wszel -
kich oko licz no ści do ty czą cych sy tu -
acji w kro to szyń skim szpi ta -
lu. – Zbie ra my in for ma cje, ana li zu je -
my po szcze gól ne wy da rze nia – tłu -
ma czy dy rek tor SPZOZ. – Na osta -
tecz ne wy ni ki te go do cho dze nia trze -
ba bę dzie jed nak jesz cze po cze kać,
gdyż część osób z ze spo łu ba da ją ce go
za ka że nia znaj du je się na kwa ran tan -
nie, nie jest więc czyn na za wo do wo.
We dług wstęp nych usta leń mo że my
na to miast po in for mo wać, że dwo je
na szych pa cjen tów przed 30 mar ca
prze by wa ło w Wie lo spe cja li stycz -
nym Szpi ta lu Miej skim im. Jó ze fa
Stru sia z Za kła dem Opie kuń czo -
-Lecz ni czym w Po zna niu, gdzie znaj -
du je się Od dział Za kaź ny i zo sta ło
skie ro wa nych na dal szą ob ser wa -
cję – le cze nie ze szpi ta la za kaź ne go
(o wyż szym stop niu re fe ren cyj no ści)
do Szpi ta la Po wia to we go w Kro to -
szy nie. W obu tych przy pad kach wy -
ni ki na obec ność ko ro na wi ru sa oka -
za ły się osta tecz nie po zy tyw ne. 25
mar ca na Szpi tal ny Od dział Ra tun -
ko wy w Kro to szy nie zo sta ła przy ję ta
pa cjent ka z ob ja wa mi za gra ża ją cy mi
jej ży ciu. Po ba da niach zo sta ła na szą
ka ret ką po go to wia ra tun ko we go
skie ro wa na na od dział spe cja li stycz -
ny w Ka li szu, gdzie od mó wio no jed -
nak jej przy ję cia. Am bu lans z Kro to -
szy na za wiózł ją na Od dział Za kaź ny
do Po zna nia. Tam zo sta ła przy ję ta,
wy ko na no jej test na obec ność ko ro -
na wi ru sa (wy nik ujem ny) i 27 mar ca
prze ka za no z po wro tem do Kro to -
szy na. 31 mar ca wy nik na obec ność
ko ro na wi ru sa oka zał się u tej pa cjent -
ki do dat ni, cho rą trans por to wa no
z po wro tem do szpi ta la w Po zna -
niu. I dru gi przy pa dek: 27 mar ca
na Od dział We wnętrz ny szpi ta la
w Kro to szy nie tra fił pa cjent, któ -
ry – jak się oka za ło po kil ku go dzi -
nach po by tu – miał kon takt z oso bą,
na któ rą sa ne pid w tym dniu na ło żył
kwa ran tan nę. Le karz dy żur na Od -
dzia łu We wnętrz ne go kon tak to wa ła
się z sa ne pi dem, któ ry za le cił izo la cję
pa cjen ta oraz kon takt z od dzia łem
za kaź nym co do dal sze go po stę po wa -
nia. Po moc uzy ska ła do pie ro w trze -
cim od dzia le za kaź nym, z któ rym się
kon tak to wa ła te le fo nicz nie. Od dział

Za kaź ny w Po zna niu za le cił przy wie -
zie nie pa cjen ta. Ka ret ka z cho rym
wy je cha ła z Kro to szy na o pół no cy.
Dwie go dzi ny póź niej le karz dy żur na
na sze go Od dzia łu We wnętrz ne go
otrzy ma ła in for ma cję od le ka rza z Po -
zna nia, że pa cjent nie zo sta nie jed nak
przy ję ty do szpi ta la w Po zna niu, ode -
sła no go do Kro to szy na z za le ce niem
wy ko na nia te stów na obec ność ko ro -
na wi ru sa za 7 dni oraz izo la cji cho re -
go w wa run kach szpi tal nych w Kro -
to szy nie. Wy nik te stu na obec ność
ko ro na wi ru sa po bra ne go 31 mar ca
oka zał się do dat ni. Cho ry zo stał po -
wtór nie prze trans por to wa ny do Od -
dzia łu Za kaź ne go w Po zna niu. Być
mo że – gdy by w tych dwóch przy -
pad kach po stę po wa nie po za Kro to -
szy nem by ło in ne – mo gli by śmy
wcze śniej za re ago wać i zmi ni ma li zo -
wać skut ki za ka że nia na od dzia le lub
po pro stu ich unik nąć. To tyl ko je den
z na szych pierw szych, wstęp nych
wnio sków do ty czą cych sy tu acji
w szpi ta lu – in for mu je K. Ku row ski.
Przy zna je też, iż na szcze gó ło we ana -
li zy ca ło ścio wej sy tu acji przyj dzie
czas i na pew no szpi tal bę dzie o nich
in for mo wać. – Wy ra ża my na dzie ję,
że osob ne, nie za leż ne do cho dze nie
epi de mio lo gicz ne prze pro wa dzi
w tej spra wie rów nież sa ne pid. Pro -
po nu je my wszyst kim, a w szcze gól -
no ści pa nom rad nym pod pi sa nym
pod wnio skiem zro bić szer sze ro ze -
zna nie sy tu acji epi de micz nej, do ty -
czą ce za gro żeń pły ną cych z epi de mii
CO VID -19 w Pol sce i na świe cie.
Wów czas pa no wie rad ni zo ba czą,
i mo że zro zu mie ją, że to, co pra wie
mie siąc te mu bar dzo bo le śnie do -
tknę ło cho rych i per so nel na sze go
szpi ta la, ma rów nież miej sce obec nie
w wie lu pol skich szpi ta lach i do mach
opie ki spo łecz nej, gdzie prze by wa ją
oso by star sze i prze wle kle cho re, czy -
li ta kie, ja kich za cho ro wa nia ujaw -
nio no w Kro to szy nie – wy ja śnia K.
Ku row ski. 
Dy rek tor szpi ta la in for mu je, że 23
kwiet nia na wnio sek Pro ku ra tu ry
Okrę go wej w Ostro wie Wlkp. prze -
ka za no wszyst kie do ku men ty do ty -
czą ce opra co wa nia pro ce dur i za sad
po stę po wa nia z pa cjen ta mi po dej rza -
ny mi o za cho ro wa nie na CO VID -19,
a tak że pra cy szpi ta la w cza sie epi de -
mii ko ro na wi ru sa. Li czą one kil ka set
stron. Oprócz do ku men tów ogól no -
pol skich by ło to 36 do ku men -
tów – pro ce dur i za le ceń przy go to wa -
nych przez SPZOZ w Kro to szy nie. 

(NO VUS)

SZPITAL

Dyrektor odpowiada na zarzuty
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KOŹMIN WLKP.

Wiosenna odnowa parku
W Par ku im. Po wstań ców Wiel ko -
pol skich w Koź mi nie Wlkp. trwa ją
wio sen ne pra ce po rząd ko we. Uru -
cho mio no tak że fon tan ny.

W koź miń skim par ku od chwasz cza
się klom by i my je ław ki. Po rząd ko wa ne są
rów nież alej ki. Po nad to po zi mo wej prze -
rwie uru cho mio no fon tan nę przy uli cy
Bo rec kiej i fon tan nę na po wie trza ją cą wo -
dę na sta wie.

Wie le miej sco wo ści, zgod nie z za le ce -
nia mi Głów ne go In spek to ra Sa ni tar ne go,
pod ję ło de cy zję o wstrzy ma niu uru cho -
mie nia fon tann. – Koź miń skie fon tan ny
dzia ła ją na in nych za sa dach i nie wy twa -
rza ją nie bez piecz nej mgieł ki, mo gą cej być
no śni kiem ko ro na wi ru sa. Dla te go zde cy -
do wa li śmy się na ich uru cho mie nie po zi -
mo wym prze sto ju – wy ja śnił Sta ni sław
Jur ga z koź miń skie go urzę du.

OPRAC. (AN KA)

KULTURA

Wspierajmy polskie kina!

Kro to szyń ski Ośro dek Kul tu ry przy łą -
czył się do ogól no pol skiej ak cji
#wspie raj my ki na pol skie. Jak wia do -
mo, w ob li czu epi de mii ko ro na wi ru -
sa za wie szo no dzia łal ność in sty tu cji
kul tu ral nych, w tym kin. Ini cja ty wa
ma na ce lu ich wspar cie po przez
kup no bi le tów na przy szłe spek ta kle.

– Pol skie lo kal ne ki na pró bu ją od na -
leźć się w no wej sy tu acji. Epi de mia do -
tknę ła je w ten sam spo sób co wszyst kie
in sty tu cje kul tu ry. Ale choć za mknię te,
wy ka zu ją ży wot ność god ną naj lep szej
roz ryw ki Po la ków. W ak cji #wspie ra my -
ki na pol skie na sze ki no sta ra się do trzeć

do naj więk szej licz by kro to szy nia ków
i nie tyl ko – wszak ma my klien tów z Mi -
li cza, Ko by li na itd – i za chę cić ich do ku -
pie nia e -bi le tu na przy szłe se an se. Ku pie -
nie otwar te go e -bi le tu nie tyl ko da je ki nu
do raź ny za strzyk fi nan so wy po ma ga ją cy
prze trwać naj bliż sze mie sią ce. Bę dzie to
też sym bo licz ny gest wspar cia te go, co
wy jąt ko we i bli skie wszyst kim ki no ma -
nom. DZIĘ KU JE MY – czy ta my w ko -
mu ni ka cie Kro to szyń skie go Ośrod ka
Kul tu ry. 

Bi le ty on li ne moż na za ku pić
na https://wspie ra my ki na. vec tor soft.
pl/MSI/mvc/pl.

(NO VUS)

W kwiet niu tra dy cyj nie w trak cie se sji
Ra dy Miej skiej w Ko by li nie spor tow cy
z te re nu gmi ny otrzy my wa li na gro dy
za osią gnię cia w po przed nim ro ku.
Tym ra zem, ze wzglę du na epi de mię,
ta ka uro czy stość nie mo gła się od być. 

Mi mo to wła dze gmi ny i w tym ro ku
przy zna ły na gro dy za spor to we suk ce -
sy. 29 kwiet nia spor tow com prze ka za no
na gro dy oraz pa miąt ko we dy plo my z gra -
tu la cja mi i ży cze nia mi dal szych suk ce -
sów. Łącz nie wy róż nio no 60 za wod ni ków
re pre zen tu ją cych ta kie dys cy pli ny jak su -
mo, pił ka noż na, te nis sto ło wy, ka ra te, ta -
ekwon do, lek ka atle ty ka i sza chy. 

OPRAC. (AN KA) 

KOBYLIN

Nagrody dla sportowców
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Jednym z nagrodzonych jest Czesław Roszczak, lekkoatleta z Łagiewnik.
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PANDEMIA

Przyrost zakażonych
koronawirusem wyraźnie wyhamował!

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.

28 kwiet nia
W związ ku z trud ną sy tu acją Szpi ta la Po wia to -

we go w Kro to szy nie, spo wo do wa ną epi de mią ko ro -
na wi ru sa, po uzgod nie niu po trzeb z dy rek to rem

SPZOZ, bur mistrz Kro to szy na prze ka zał na rzecz
tej pla ców ki 1500 pół ma sek fil tru ją cych FFP2. 

Te go dnia tyl ko je den przy pa dek za ka że nia ko ro -
na wi ru sem w na szym po wie cie. Za ra żo ne zo sta ło
dziec ko. Jest w do mo wej izo la cji

.29 kwiet nia
I znów ty ko je den no wy przy pa dek w po wie -

cie – po now nie dziec ko. Jest w do mo wej izo la cji. 

Pre mier Ma te usz Mo ra wiec ki przed sta wił szcze -
gó ły dru gie go eta pu ła go dze nia re stryk cji. Od 4 ma ja
swo ją dzia łal ność mo gą wzna wiać ho te le i miej sca
noc le go we. Na dal jed nak ogra ni czo na po zo sta je dzia -
łal ność re stau ra cji ho te lo wych i prze strze ni re kre -
acyj nych. Si łow nie, sa le po by tu i ba se ny po zo sta ją za -
mknię te. Re stau ra cje ho te lo we mo gą wy da wać po sił -
ki go ściom ho te lo wym do po ko ju. Nie mo gą je dy nie
ser wo wać ich na miej scu. 

Od 4 ma ja otwar to tak że ga le rie i cen tra han dlo -
we – rzecz ja sna, przy za cho wa niu od po wied nich za -
sad, czy li mak sy mal nie jed na oso ba na każ de 15 m2
skle pu. W cen trach han dlo wych nie mo gą funk cjo -
no wać jed nak klu by fit ness i prze strzeń re kre acyj -
na (np. pla ce za baw) oraz miej sca, w któ rych spo ży wa
się po sił ki na miej scu. 

Skle py bu dow la ne mo gą być czyn ne w week en -
dy. Moż na też od wie dzać in sty tu cje kul tu ry – bi blio -
te ki, mu zea czy ga le rie sztu ki, rów nież przy za cho wa -
niu za sad ostroż no ści. Po nad to przy wró co no do stęp
do re ha bi li ta cji. Oso by cho re i cier pią ce na do le gli wo -
ści bó lo we mo gą ko rzy stać z re ha bi li ta cji lecz ni czej.
Sa lo ny ma sa żu na dal po zo sta ją za mknię te!

Od 6 ma ja dzie ci pra cu ją cych ro dzi ców bę dą
mo gły wró cić do żłob ków lub przed szko li. Or ga ny
pro wa dzą ce te pla ców ki mo gą je otwo rzyć, ma jąc
na uwa dze wy tycz ne Głów ne go In spek to ra tu Sa ni -
tar ne go, a tak że Mi ni ster stwa Edu ka cji Na ro do wej
oraz Mi ni ster stwa Ro dzi ny, Pra cy i Po li ty ki Spo łecz -
nej. Ze wzglę du na sy tu ację epi de mio lo gicz ną or gan
pro wa dzą cy mo że ogra ni czyć li czeb ność gru py
przed szkol nej lub ogra ni czyć licz bę dzie ci ob ję tych
opie ką w żłob kach, mo że rów nież – na pod sta wie
do tych cza so wych prze pi sów ogól nych – za mknąć
wszyst kie żłob ki i przed szko la na swo im te re nie. Do -
dat ko wy za si łek opie kuń czy jest wy pła ca ny ro dzi -
com, gdy przed szko le i żło bek są za mknię te na mo -
cy de cy zji jed nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne go al bo

gdy żło bek lub przed szko le nie mo że za pew nić opie -
ki ze wzglę du na ogra ni cze nia spo wo do wa ne CO -
VID -19.

W trak cie wi de okon fe ren cji wo je wo dy z wło da -
rza mi gmin po wia tu kro to szyń skie go, sta ro stą, sze fa -
mi szpi ta la i sa ne pi du zde cy do wa no, że w dniach 4-6
ma ja na miej skim tar go wi sku w Kro to szy nie zo sta nie
uru cho mio ne Cen trum Te sto we CO VID -19 dri ve
thru, co ma zwięk szyć moż li wo ści służb sa ni tar nych
w dia gno sty ce za ka żeń ko ro na wi ru sem. – W go dzi -
nach od 10.00 do 18.00 na te re nie Tar go wi ska Miej -
skie go w Kro to szy nie, z ini cja ty wy wo je wo dy wiel ko -
pol skie go Łu ka sza Mi ko łaj czy ka, żoł nie rze 124 Ba ta -
lio nu Pie cho ty Lek kiej Wojsk Obro ny Te ry to rial nej
ze Śre mu przy wspar ciu Wo je wódz kiej Sta cji Sa ni -
tar no -Epi de mio lo gicz nej w Po zna niu utwo rzą dla
miesz kań ców po wia tu Sa mo cho do wy Punkt Po brań
CO VID -19 – te stów na obec ność ko ro na wi ru sa ty -
pu dri ve -thru. Punkt bę dzie umoż li wiał po bra nie
wy ma zu od oso by bez ko niecz no ści wy sia da nia z sa -
mo cho du. Z punk tu po brań moż na sko rzy stać
po uprzed niej re je stra cji te le fo nicz nej, czyn nej
od dnia 30 kwiet nia w godz. 10.00-16.00 pod nu me -
rem tel. 61 656 80 75. Licz ba te stów ogra ni czo na.
De cy du je ko lej ność zgło szeń. Każ da z prze ba da nych
osób ma do stęp do wy ni ków on li ne. W przy pad ku
gdy test da wy nik po zy tyw ny, in for ma cję ta ką otrzy -
ma tak że Po wia to wa Sta cja Sa ni tar no -Epi de mio lo -
gicz na w Kro to szy nie – na pi sał w ko mu ni ka cie sta ro -
sta Sta ni sław Szczot ka.

– W związ ku w po wro tem do funk cjo no wa nia
przed szko li i żłob ków już nie dłu go ru szy dys try bu cja
do tych in sty tu cji środ ków de zyn fek cyj nych. Za to
za da nie od po wie dzial na jest straż po żar na. DPS
w Basz ko wie pla nu je przy ję cie ko lej nych pen sjo na -
riu szy, któ rzy naj pierw bę dą mu sie li przejść kwa ran -
tan nę w są sied nim bu dyn ku – oświad czył w mi nio -
ną śro dę Ł. Mi ko łaj czyk.

W Pol sce jak do tąd (stan na po nie dzia łek, 4 ma ja, godz. 12. 00) stwier dzo no bli -
sko 14 ty się cy przy pad ków za ra że nia ko ro na wi ru sem, oko ło 97 ty się cy osób
pod da nych jest kwa ran tan nie, zmar ło 683 cho rych na CO VID -19, a wy zdro wia ło
już 4095 Po la ków. Rząd zdej mu je ko lej ne ogra ni cze nia zwią za ne z pan de mią. 
W na szym po wie cie sy tu acja się usta bi li zo wa ła, cho rych wpraw dzie na dal przy -
by wa, lecz są to za zwy czaj po je dyn cze przy pad ki. Do tej po ry za ka że nie wi ru sem
SARS - CoV 2 stwier dzo no u 265 miesz kań ców Zie mi Kro to szyń skiej, z cze go 26
zmar ło. 848 osób prze by wa w kwa ran tan nie do mo wej, a 114 ob ję to nad zo rem
sa ni tar nym. Wy zdro wia ło 78 miesz kań ców po wia tu.

Wojewoda Łukasz Mikołajczyk wczoraj zorganizował konferencję prasową na targowisku w Krotoszynie.



30 kwiet nia
Jak po in for mo wał sta ro sta Sta ni sław Szczot ka,

w po ro zu mie niu z wo je wo dą wiel ko pol skim na te re -
nie po wia tu kro to szyń skie go zo stał uru cho mio ny
obiekt do od by wa nia kwa ran tan ny dla miesz kań ców
na sze go po wia tu. Ośro dek ta ki utwo rzo no w Ho te lu
Re stau ra cji Waw rzy niak w Perzy cach. Mo gą z nie go
ko rzy stać miesz kań cy po wia tu wra ca ją cy z za gra ni cy,
któ rzy nie chcą z róż nych wzglę dów, np. z oba wy
o bez pie czeń stwo naj bliż szych, od by wać kwa ran tan -
ny w miej scu za miesz ka nia lub nie ma ją gdzie. Szcze -
gó ło we in for ma cje moż na uzy skać, dzwo niąc
pod nu mer 508 059 123.

PGKiM po in for mo wa ło, iż w związ ku z uru cho -
mie niem w dniach 4-6 ma ja na te re nie kro to szyń -
skie go tar go wi ska Cen trum Te sto we go CO VID -19
dri ve thru ter min otwar cia tar go wi ska dla han dlu zo -
stał prze su nię ty na 8 ma ja (pią tek). W pierw szym
eta pie zo sta nie do pusz czo ny han del pło da mi rol ny -
mi (wa rzy wa, owo ce, pro duk ty ole iste, ziar na zbóż),
sa dzon ka mi kwia tów, owo ców i wa rzyw, żyw no ścią
trwa łą bio lo gicz nie w opa ko wa niach jed nost ko wych
oraz żyw no ścią nie trwa łą bio lo gicz nie z za pew nie -
niem łań cu cha chłod ni cze go i ry go ry stycz nym prze -
strze ga niem wa run ków sprze da ży. Han del bę dzie
od by wał się na wy zna czo nych sta no wi skach z za cho -
wa niem przerw, co naj mniej jed ne go wol ne go sta no -
wi ska; przy ogra ni czo nej licz bie osób jed no cze śnie
prze by wa ją cych na pla cu; przy za pew nie niu środ ków
de zyn fek cji lub jed no ra zo wych rę ka wi czek przy po -
szcze gól nych sta no wi skach han dlo wych.

W na szym po wie cie znów tyl ko je den przy pa -
dek za cho ro wa nia na CO VID -19. Ko lej ną za ra żo ną
oso bą jest 60-let nia ko bie ta – prze by wa w do mo wej
izo la cji.

Krzysz tof Ku row ski, dy rek tor Sa mo dziel ne go
Pu blicz ne go Za kła du Opie ki Zdro wot nej w Kro to -
szy nie, po in for mo wał o sy tu acji służ by zdro wia
oraz kro kach, ja kie bę dą po dej mo wa ne w naj bliż -
szych ty go dniach. – Dla Szpi ta la Po wia to we go
w Kro to szy nie naj waż niej szym obec nie za da niem
jest do pro wa dze nie do uru cho mie nia od dzia łów,
któ re de cy zją Pań stwo we go Po wia to we go In spek to -
ra Sa ni tar ne go w Kro to szy nie zo sta ły za mknię te ze
wzglę du na stwier dze nie za cho ro wań u pa cjen tów
i per so ne lu na ko ro na wi ru sa SARS -CoV -2.
W pierw szej ko lej no ści bę dą one do stęp ne dla pil -
nych przy pad ków za cho ro wań i le cze nia pa cjen -
tów. Pa mię tać bo wiem na le ży, że mi mo epi de mii
ko ro na wi ru sa są cho rzy, któ rzy wy ma ga ją dia gno -
sty ki i le cze nia in nych scho rzeń niż cho ro ba za kaź -
na – oznaj mił Krzysz tof Ku row ski.

Obec nie dzia ła ją na stę pu ją ce od dzia ły i jed nost -
ki or ga ni za cyj ne kro to szyń skie go szpi ta la – Szpi tal ny
Od dział Ra tun ko wy, Noc na i Świą tecz na Po moc Me -
dycz na, La bo ra to rium Cen tral ne, Pra cow nie RTG
i USG, To mo gra fia Kom pu te ro wa, Dział Trans por tu
Me dycz ne go, Ze spo ły Ra tow nic twa Me dycz ne go
(Kro to szyn, Ko by lin, Koź min Wlkp.) oraz Ap te ka
Szpi tal na. Z ko lei na ul. Bo lew skie go funk cjo nu ją od -
dzia ły dzie cię cy, no wo rod ko wy, on ko lo gii kli nicz nej,
po łoż ni czo -gi ne ko lo gicz ny, Sta cja Dia liz, po rad nie
spe cja li stycz ne i Za kład Re ha bi li ta cji. 25 kwiet nia
de cy zją Pań stwo we go Po wia to we go In spek to ra Sa ni -
tar ne go w Kro to szy nie otwar to Od dział Re ha bi li ta -
cyj ny z Pod od dzia łem Re ha bi li ta cji Neu ro lo gicz nej
w Koź mi nie Wlkp.

Na dal cza so wo za mknię te są od dzia ły – we -
wnętrz ny z pod od dzia łem kar dio lo gicz nym, ane ste -
zjo lo gii i in ten syw nej te ra pii, chi rur gicz ny z pod od -
dzia łem ura zów na rzą dów ru chu i or to pe dii, Za kład

Opie ki Pa lia tyw nej i Za kład Opie kuń czo -Lecz ni -
czy. – Od dzia ły cza so wo nie czyn ne zo sta ły zde zyn fe -
ko wa ne i go to we są na przy ję cie per so ne lu oraz pa -
cjen tów. Kon cen tru je my się na tym, by jak naj le piej
przy go to wać się na ich po now ne otwar cie – tłu ma -
czył dy rek tor SPZOZ.

Uru cho mie nie po szcze gól nych od dzia łów po -
dzie lo no na trzy eta py. W pierw szym kie row nic two
SPZOZ po 4 ma ja po in for mu je o da cie przy ję cia
pierw szych pa cjen tów na Od dzia ła Re ha bi li ta cyj ny
z Pod od dzia łem Re ha bi li ta cji Neu ro lo gicz nej w Koź -
mi nie Wlkp. W dru gim eta pie za pad ną de cy zje co
do roz po czę cia pra cy na od dzia łach w szpi ta lu
przy ul. Mic kie wi cza, co jest uza leż nio ne od licz by

skom ple to wa ne go per so ne lu. Część per so ne lu na dal
bo wiem prze by wa w izo la cji, na kwa ran tan nach lub
na zwol nie niach le kar skich. Uwa ga kie row nic twa
SPZOZ kon cen tru je się obec nie na otwar ciu
w pierw szej ko lej no ści 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, co pla nu je się mię dzy 11 a 15 ma ja. W ostat nim
eta pie zo sta nie otwar ty Za kład Opie kuń czo -Lecz ni -
czy z Za kła dem Opie ki Pa lia tyw nej w Kro to szy nie.
Ter mi nu jesz cze nie usta lo no. 

1 ma ja
Brak no wych za cho ro wań! Ale by ła też i smut -

na in for ma cja – w po znań skim szpi ta lu za kaź nym
na uli cy Szwaj car skiej z po wo du CO VID -19

zmarł 74-let ni męż czy zna z po wia tu kro to szyń skie -
go. To 26. ofia ra ko ro na wi ru sa na na szym te re nie.

2 ma ja
Te go dnia od no to wa no je den przy pa dek za ka że -

nia ko ro na wi ru sem w na szym po wie cie. Cho ra
na CO VID -19 jest 84-let nia ko bie ta – prze by wa
w szpi ta lu w Ko ni nie. 

3 ma ja
Tak jak po przed nie go dnia po twier dzo ny zo -

stał je den przy pa dek za ka że nia wi ru sem SARS -
-CoV -2 w po wie cie kro to szyń skim. Ko lej na za ra żo -
na oso ba to 32-let nia ko bie ta – prze by wa w do mo -
wej izo la cji. 

4 ma ja
Zgod nie z za po wie dzia mi na te re nie tar go wi ska

w Kro to szy nie zo sta ło uru cho mio ne Cen trum Te -
sto we CO VID -19 dri ve thru. Na zwo ła nej kon fe ren -
cji pra so wej Łu kasz Mi ko łaj czyk, wo je wo da wiel ko -
pol ski, po in for mo wał, że w Kro to szy nie punkt bę -
dzie czyn ny do 6 ma ja. Póź niej cen trum te sto we bę -
dzie prze no szo ne do ko lej nych po wia tów. Wo je wo -
da po dzię ko wał za po moc w je go ob słu dze żoł nie -
rzom Wojsk Obro ny Te ry to rial nej oraz pra cow ni -
kom in spek cji sa ni tar nej. Bur mistrz Kro to szy -
na i sta ro sta za ape lo wa li do miesz kań ców o prze -
strze ga nie wszyst kich obo wią zu ją cych za sad bez pie -
czeń stwa i wy ra zi li sło wa uzna nia za do brą współ -
pra cę z wo je wo dą wiel ko pol skim w wal ce z epi de -
mią ko ro na wi ru sa.

W Kro to szy nie prze pro wa dzo no kom plek so wą
de zyn fek cję wszyst kich par ko me trów. Od wtor ku, 5
ma ja, po now nie obo wią zu ją opła ty za par ko wa nie
w mie ście. Za le ca się uży wa nie rę ka wi czek ochron -
nych. Wła dze za po wie dzia ły sys te ma tycz ne de zyn fe -
ko wa nie par ko me trów.

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

9Temat Tygodnia

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. Obowiązek 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

Na krotoszyńskim targowisku w poniedziałek uruchomiono Centrum Testowe COVID-19 drive thru.
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Trze cie go dnia ma ja ob cho dzi my
świę to kon sty tu cji z 1791 ro ku.
Trak tu je się ją ja ko sym bol ma rzeń
o nie za wi sło ści pań stwa i wol no ści
je go oby wa te li. 

Pol ska już od schył ku XVII wie ku
prze sta wa ła być pań stwem su we ren nym.
Cza sy sa skie, czy li okres rzą dów dy na stii
Wet ti nów na tro nie pol skim, spo wo do -
wa ły, że nasz kraj, ogar nię ty cha osem, ko -
rup cją i wal ką po li tycz ną po mię dzy
przed sta wi cie la mi szla chec kiej ma gna te -
rii, stał się de fac to pro tek to ra tem Ro sji.
W 1772 do pro wa dzi ło to do I roz bio ru
Pol ski przez ce sar stwa Ro sji i Au strii oraz
kró le stwo Prus. 

Groź ba cał ko wi te go upad ku pań stwa
obu dzi ła w czę ści szlach ty po trze bę
wpro wa dze nia ra dy kal nych re form i pod -
ję cia prób uza leż nie nia się od swo ich są -
sia dów. Oka zja po ja wi ła się do pie ro
w dru giej po ło wie lat 80. XVIII wie ku,
gdy zwo ła no w War sza wie sejm, zna ny ja -
ko Sejm Czte ro let ni (1788-1792), na zy -
wa ny też Sej mem Wiel kim. Dzię ki za wią -
za niu przez po słów kon fe de ra cji za wie -
szo no w ten spo sób pra wo li be rum ve to
(moż li wość zry wa nia sej mów) i przez to
wpro wa dzo no gło so wa nia więk szo ścio -
we. 

Wśród uczest ni ków Sej mu Wiel kie -
go po wsta ły trzy stron nic twa: kró lew skie,
pa trio tycz ne oraz kon ser wa tyw ne. Kró -
lew skie za mie rza ło wzmoc nić wła dzę
kró la Sta ni sław Au gu sta Po nia tow skie go,
zli kwi do wać wol ną elek cję (wy bór mo -
nar chy przez przed sta wi cie li szlach ty) i li -
be rum ve to, wpro wa dzić sta łe po dat ki,

po więk szyć ar mię przy zgo dzie Ce sar -
stwa Ro syj skie go. Na to miast stron nic two
pa trio tycz ne (sku pio ne wo kół Igna ce go
Po toc kie go, Hu go na Koł łą ta ja, Sta ni sła wa
Ma ła chow skie go) pra gnę ło prze isto czyć
Pol skę w mo nar chię kon sty tu cyj ną ze sła -
bą wła dzą kró la, znie sie nie li be rum ve to
i wol nej elek cji, a tak że po więk sze niem
ar mii. Zmian mia no do ko nać bez oglą da -
nia się na zda nie Ro sji. Ostat nie stron nic -
two, na zy wa ne kon ser wa tyw nym, het -
mań skim bro ni ło sta re go ukła du ustro jo -

we go i wszyst kich je go prze ja wów tzw.
zło tej wol no ści szla chec kiej. Prze wo dzi li
mu Ksa we ry Bra nic ki, Szczę sny Po toc ki
i Se we ryn Rze wu ski. 

Pierw szym kro kiem re form by ło roz -
wią za nie Ra dy Nie usta ją cej, stron nic two
pa trio tycz ne wi dzia ło w nim na rzę dzie
ro syj skie go pa no wa nia nad Pol ską. Już
pod ko niec 1788 uchwa lo no po więk sze -
nie ar mii z ok. 20 do 100 tys. żoł nie rzy,
lecz nie uda ło się wpro wa dzić od po wied -
nich po dat ków na re ali za cję te go za mie -

rze nia. Pod ko niec ko lej ne go ro ku uli ca mi
War sza wy prze szła kil ku ty sięcz na tzw.
czar na pro ce sja miesz czan, żą da ją cych
zrów na nia w nie któ rych pra wach ze
szlach tą.

Głów nym jed nak dzie łem Sej mu
Wiel kie go by ło uchwa le nie w dniu 3 ma -
ja 1791 no wej kon sty tu cji. Do szło do te go
dzię ki po łą cze nia sił stron nictw kró lew -
skie go i pa trio tycz ne go w 1790. Pro jekt
opra co wa no w ta jem ni cy i przed ło żo no
sej mo wi w chwi li, gdy znacz na część po -
słów opo zy cji nie wró ci ła jesz cze do sto li -
cy po wiel ka noc nej prze rwie w ob ra -
dach. 3 ma ja 1791 tłu my pod bu rzo ne
przez wy słan ni ków Hu go na Koł łą ta ja wy -
szły na uli ce, woj sko do wo dzo ne przez
bra tan ka kró lew skie go, księ cia Jó ze fa Po -
nia tow skie go, oto czy ło za mek kró lew ski.
W sa li sej mo wej od czy ta no pro jekt kon -
sty tu cji i na tych miast ją za przy się żo no,
nie ba cząc na pro te sty obroń ców tzw. zło -
tej wol no ści. Je de na ście ar ty ku łów do ku -
men tu wpro wa dza ło trój po dział wła dzy,
zmie nia jąc Pol skę w mo nar chię kon sty tu -
cyj ną. Zli kwi do wa no li be rum ve to oraz
wol ną elek cję, tron kró lew ski mia ła
w przy szło ści ob jąć dy na stia sa ska. Wcze -
śniej uchwa lo ne pra wa do ty czą ce sej mi -
ków i miast włą czo no do kon sty tu cji. Za -
kła da ły one utra tę po li tycz nych upraw -
nień przez bied ną szlach tę, na czym mia -
ło zy skać za moż ne miesz czań stwo, któ re
otrzy ma ło pra wo ku po wa nia dóbr ziem -
skich i zaj mo wa nia urzę dów. War stwa
chłop ska otrzy ma ła opie kę praw ną, gwa -
ran to wa ną przez wła dzę pań stwo wą. 

Kon sty tu cja sta no wi ła rów nież kres
oli gar chii szla chec kiej po przez wpro wa -

dze nie za ka zu po sia da nia pry wat nych
wojsk, za wią zy wa nia kon fe de ra cji i li kwi -
da cję do ży wot nich urzę dów. Zwią zek
Pol ski z Li twą zo stał za cie śnio ny, Rzecz -
po spo li ta od tąd mia ła mieć je den rząd
i jed ną ar mię. Kon sty tu cja 3 Ma ja nie
prze trwa ła jed nak dłu go. 

Rok póź niej w mia stecz ku Tar go wi ca
ze bra li się ma gna ci, za wią zu jąc kon fe de -
ra cję dą żą cą wraz z Ka ta rzy ną II, ca ry cą
Ro sji, do oba le nia no we go ustro ju. Kil ka
mie się cy póź niej w wy ni ku woj ny prze ję li
wła dzę, unie waż nia jąc więk szość ustaw
Sej mu Wiel kie go. Był to za ra zem mo -
ment roz po czy na ją cy osta tecz ny upa dek
Rzecz po spo li tej, cze go skut kiem by -
ły II (1793) i III roz biór (1795), a w kon -
se kwen cji znik nię cie na sze go kra ju z ma -
py Eu ro py na po nad 100 lat.

W okre sie za bo rów Pol ski ce le bro wa -
nie rocz nic Kon sty tu cji 3 Ma ja by ło za ka -
za ne przez wszyst kich za bor ców. Po la cy,
któ rzy od wa ży li się ob cho dzić pu blicz nie
to świę to, by li su ro wo ka ra ni. Po od zy ska -
niu nie pod le gło ści w 1918 rocz ni ca Kon -
sty tu cji 3 Ma ja zo sta ła uzna na za świę to
na ro do we uchwa łą Sej mu Usta wo daw cze -
go z 29 kwiet nia 1919. Po II woj nie świa -
to wej wła dze ko mu ni stycz ne za bro ni ły
pu blicz ne go świę to wa nia, a pró by ma ni fe -
sto wa nia by ły czę sto tłu mio ne przez mi li -
cję. Świę to to zo sta ło ofi cjal ne znie sio ne
usta wą z 18 stycz nia 1951 o dniach wol -
nych od pra cy. Świę to na ro do we Kon sty -
tu cji 3 Ma ja przy wró co no usta wą z 6
kwiet nia 1990. Pierw sze uro czy ste ob -
cho dy mia ły miej sce te go sa me go ro ku
na pla cu Zam ko wym w War sza wie.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

ROCZNICA

229 lat temu uchwalono Konstytucję 3 Maja

Tegoroczne, inne niż zwykle, obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
w Koźminie Wlkp.
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