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4 ma ja wójt Ma riusz Dy mar ski wraz
z kie row ni kiem Gmin ne go Ze spo łu
Szkół i Przed szko li, Hen ry kiem Jan -
kow skim, prze ka za li dy rek to rom
szkół pod sta wo wych w Roz dra że wie
i No wej Wsi łącz nie 26 lap to pów. 

Po zy ska ny sprzęt pla ców ki oświa to -
we udo stęp nią naj bar dziej po trze bu ją -
cym uczniom, któ rzy z po wo du bra ku od -
po wied nich urzą dzeń nie mo gli brać
udzia łu w zdal nych za ję ciach lek cyj nych.

Lap to py zo sta ły za ku pio ne dzię ki do -
fi nan so wa niu po zy ska ne mu w ra mach
pro jek tu „Zdal na Szko ła. Wspar cie Ogól -
no pol skiej Sie ci Edu ka cyj nej w sys te mie
kształ ce nia zdal ne go”, współ fi nan so wa -
ne go ze środ ków Eu ro pej skie go Fun du -
szu Roz wo ju Re gio nal ne go z Pro gra mu
Ope ra cyj ne go Pol ska Cy fro wa na la -
ta 2014-2020. Gmi na Roz dra żew otrzy -
ma ła na ten cel grant w wy so ko -
ści 59 800 zł. 

(NO VUS)

ROZDRAŻEW

Przekazali szkołom sprzęt

W ze szłym ro ku Za rząd Ro dzin ne go
Ogro du Dział ko we go w Ko by li nie zło -
żył wnio sek do Urzę du Mar szał kow -
skie go w Po zna niu o do ta cję na in -
fra struk tu rę ogro do wą. Pod ko niec
kwiet nia oka za ło się, iż ko by liń ski
ROD otrzy mał do fi nan so wa nie w wy -
so ko ści 7700 zł.

– Za in spi ro wał nas do dzia ła nia pan
bur mistrz To masz Le siń ski. Pod po wie -
dział, że jest moż li wość po zy ska nia pie -
nię dzy, więc ja ko za rząd zło ży li śmy wnio -

sek – wy ja śnia An na Wa cho wiak, pre zes
ROD w Ko by li nie.

– Obie ca łem, jesz cze w mo men cie
skła da nia wnio sku, że do ło ży my na szym
ogród kom na wkład wła sny. Cie szę się, że
do ta cję przy zna no. Te raz my mu si my
wy wią zać się ze zło żo nej obiet ni cy. Wiem
od pa ni pre zes, że pla no wa na jest wy mia -
na głów nej bra my i fur tek. Na pew no
w ten spo sób po pra wi się es te ty ka i funk -
cjo nal ność obiek tu, co bar dzo mnie cie -
szy – mó wi To masz Le siń ski, bur mistrz
Ko by li na. OPRAC. (NO VUS)

KOBYLIN

Ogródki działkowe
otrzymały dotację 

Mię dzy na ro do wy Dzień Stra ża ka
w tym ro ku ob cho dzo ny był ina czej
niż zwy kle, w kli ma cie głę bo kiej za -
du my za spra wą wi ru sa SARS -Co V2.
Uro czy sty apel z oka zji te go świę ta
od był się 4 ma ja pod czas po ran nej
zmia ny służ by na pla cu Ko men dy
Po wia to wej Pań stwo wej Stra ży Po -
żar nej w Kro to szy nie.

Mel du nek o go to wo ści do roz po czę -
cia uro czy sto ści zło żył za stęp cy ko men -
dan ta po wia to we go PSP w Kro to szy nie,
mł. bryg. To ma szo wi Po la ko wi, do wód ca
jed nost ki ra tow ni czo -ga śni czej, st. kpt.
Sła wo mir Wło dar czyk. Za stęp ca ko men -
dan ta i wi ce pre zes po wia to wy ZOSP RP
w Kro to szy nie dh Wal de mar Flor kow ski
zło ży li sym bo licz ną wią zan kę kwia tów
przed po mni kiem św. Flo ria na. Na stęp -
nie na pla cu ode gra ny zo stał hymn i od -
czy ta no ży cze nia pre zy den ta z oka zji
Dnia Stra ża ka.

Za stęp ca na czel ni ka wy dzia łu kwa -

ter mi strzow skie go i ds. or ga ni za cyj no -ka -
dro wych, mł. bryg. Mał go rza ta Olej nik,
od czy ta ła wy cią gi z roz ka zów per so nal -
nych o nada nie wyż szych stop ni służ bo -
wych. Na za koń cze nie głos za brał za stęp -
ca ko men dan ta, skła da jąc kro to szyń skim
stra ża kom ży cze nia.

Z dniem 4 ma ja awans na wyż szy sto -
pień służ bo wy uzy ska li: kpt. To masz Pa -
try as do stop nia star sze go ka pi ta na, st.
ogn. Mo ni ka Grzą ka do stop nia młod sze -
go ka pi ta na, st. asp. Se ba stian Szew czyk

do stop nia aspi ran ta szta bo we go, asp. Ma -
te usz Dy mar ski do stop nia star sze go aspi -
ran ta, ogn. To masz Ostój do stop nia star -
sze go ognio mi strza, mł. ogn. Bar tosz Gór -
ka do stop nia ognio mi strza, mł. ogn. Ra fał
Jan kow ski do stop nia ognio mi strza, st.
sekc. Da mian Jo cha niak do stop nia młod -
sze go ognio mi strza, st. sekc. Szy mon Ku -
ja wa do stop nia młod sze go ognio mi strza,
st. sekc. To masz Si ko ra do stop nia młod -
sze go ognio mi strza. 

(NO VUS)

KROTOSZYN

Święto strażaków w atmosferze zadumy

Ze wzglę du na za le ce nia zwią za ne
z epi de mią Lions Club Kro to szyn nie
mo że or ga ni zo wać im prez, pod czas
któ rych zbie ra ne są środ ki na dzia -
łal ność cha ry ta tyw ną. Mi mo tych
trud no ści kro to szyń scy Lio ni ca ły
czas wspie ra ją szpi tal. 

– Czu je my obo wią zek po mo cy
i zde cy do wa li śmy, by wspie rać szpi tal
w Kro to szy nie w wal ce z epi de mią ze
środ ków, któ re wcze śniej nam po wie rzy -
li ście – oznaj mia Ro bert Ja gła, pre zy dent
Lions Club Kro to szyn.  Do tej po ry, w po -
ro zu mie niu z dzia łem za opa trze nia szpi -

ta la, LCK za ku pił 150 li trów pły nów de -
zyn fek cyj nych do skó ry i od ka ża nia po -
wierzch ni za 3000 zł oraz prze ka -
zał 4000 zł na za kup 2 ty się cy ate sto wa -
nych ma sek ochron nych dla per so ne lu
me dycz ne go. Po nad to, przy fi nan so wym
wspar ciu Okrę gu 121 Pol ska Mię dzy na -
ro do we go Sto wa rzy sze nia Klu bów Lions,
za ku pio no dla szpi ta la ter mo me try
do po mia ru cie pło ty cia ła na od le głość
za 1700 zł. Z ko lei kwo ta 2000 zł bę dzie
prze zna czo na na za kup stu ko szu lek
pod odzież ochron ną dla per so ne lu me -
dycz ne go. 

– Z wia do mych jed nak wzglę dów
nie mo że my pro wa dzić na szej dzia łal no -
ści w do tych cza so wej for mie – po przez
or ga ni za cję róż nych im prez, dla te go nie
prze sta nie my Pań stwa pro sić o wspar cie
fi nan so we. Jak za wsze sto pro cent środ -
ków zo sta nie prze zna czo ne na za kup po -
trzeb ne go szpi ta lo wi sprzę tu – in for mu je
R. Ja gła. 

(AN KA)

KROTOSZYN

Lions Club wspomaga szpital 
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3Aktualności

Po wiat za ku pił 40 lap to pów wraz ze
słu chaw ka mi, któ re po słu żą do zdal -
nej na uki uczniom pię ciu szkół ogól -
no do stęp nych i trzech pla có wek
kształ ce nia spe cjal ne go. Sprzęt
kosz to wał bli sko 100 tys. zł.

Za ku pu do ko na no z do fi nan so wa -
niem w ra mach pro jek tu „Zdal na Szko ła”.

Sprzęt po słu ży tym uczniom, któ rzy nie
ma ją moż li wo ści (lub ma ją ogra ni czo ne)
re ali zo wa nia zdal nej na uki ze wzglę du
na brak kom pu te ra czy do stę pu do In ter -
ne tu. Po wiat mógł apli ko wać o grant
w wy so ko ści do 100 tys. zł. Za ku pio ny
sprzęt kosz to wał 99 777,60 zł. Te raz tra fi
do uczniów, a po pan de mii za si li szkol ne
pra cow nie in for ma tycz ne. (NO VUS)

SZKOLNICTWO

Laptopy do zdalnej nauki

Przed kil ko ma dnia mi Ra dio Zet po -
da ło, że Biu ro Spraw We wnętrz nych
Ko men dy Głów nej Po li cji wsz czę ło
do cho dze nie wy ja śnia ją ce, czy w Ko -
men dzie Po wia to wej Po li cji w Kro to -
szy nie prze strze ga ne by ły wszyst kie
pro ce du ry zwią za ne z za ka że nia mi
ko ro na wi ru sem.

Przy po mnij my, że kro to szyń ska ko -
men da zo sta ła za mknię ta 5 kwiet nia
na dwa ty go dnie. Za cho ro wa ło aż 27
po li cjan tów i dwóch pra cow ni ków cy -
wil nych. Do Ra dia Zet zgło si li się ano ni -
mo wo kro to szyń scy funk cjo na riu sze,
twier dząc, że ko men dant spo ty kał się
z oso bą, któ ra wró ci ła z za gra ni cy na po -
cząt ku epi de mii i jed no cze śnie przy cho -
dził do pra cy. Nie wpro wa dził też żad -
nych, wy ma ga nych wte dy za bez pie -
czeń. Mi mo za ka zu zgro ma dzeń w ko -
men dzie wciąż od by wa ły się szko le nia
i na ra dy. We dług nich ko men dant za ta -
ił też i za ka zał cho re mu funk cjo na riu -
szo wi in for mo wać ko le gów z pra cy, że
w ko men dzie stwier dzo no pierw szy po -
zy tyw ny wy nik te stu na ko ro na wi ru sa.
Po li cjan ci twier dzą tak że, iż na po cząt -
ku pan de mii sa mi mu sie li za dbać o ma -
secz ki i że le, mi mo że by ły do stęp ne
w po li cyj nych ma ga zy nach.

Kro to szyń ska ko men da wy da ła
oświad cze nie, w któ rym stwier dza, że in -
for ma cje wy emi to wa ne w ma te ria łach
Ra dia Zet są nie praw dzi we. – Ko men -
dant Po wia to wy Po li cji w Kro to szy nie
miał dwu krot nie prze pro wa dza ne ba da -
nia na obec ność ko ro na wi ru sa i oba te te -
sty wy klu czy ły, aby był cho ry. W związ -
ku z po wyż szym nie mógł on za ra zić swo -
ich pra cow ni ków. Ko men dant sta now -
czo za prze cza, że miał kon takt z oso bą,
któ ra wró ci ła z za gra ni cy na po cząt ku
pan de mii. W tej kwe stii po ja wi ło się wie -
le ko men ta rzy w lo kal nych i ogól no pol -
skich me diach, w związ ku z czym Ko -
men dant zło żył za wia do mie nie o moż li -
wo ści po peł nie nia prze stęp stwa na je go
szko dę do Pro ku ra tu ry Re jo no wej w Kro -
to szy nie. Od po cząt ku pan de mii w Kro -

to szy nie wpro wa dzo no za ostrze nia na te -
re nie jed nost ki. Po li cjan ci zo sta li po in -
stru owa ni w za kre sie dba nia o swo je bez -
pie czeń stwo jak i oby wa te li w cza sie pan -
de mii. In struk ta rze, jak się chro nić
przed za ka że niem ko ro na wi ru sem,
na bie żą co by ły przy po mi na ne pod czas
od praw do służ by. Co mie sięcz ne szko le -
nia zo sta ły za wie szo ne w mar cu. Na bie -
żą co by ły do star cza ne środ ki ochro ny
oso bi stej z ma ga zy nów KWP w Po zna -
niu. Środ ki te by ły do stęp ne dla każ de go
funk cjo na riu sza i pra cow ni ka po li cji.
Nikt nie ukry wał fak tu, że do szło
do pierw szych za ka żeń. Na le ży do dać, że
pod ko niec mar ca 12 funk cjo na riu szy by -
ło na wol nym oraz na zwol nie niu le kar -
skim w związ ku z ob ja wa mi gry po po dob -
ny mi. Wów czas Ko men dant sta rał się
o prze pro wa dze nie ba dań u tych funk cjo -
na riu szy, gdyż nie po ko ją ca by ła ilość osób
z ob ja wa mi gry po po dob ny mi w tak krót -
kim cza sie. Ża den z tych funk cjo na riu szy
nie miał udo ku men to wa ne go kon tak tu
z oso bą za ra żo ną, co by ło prze szko dą
w wy ko na niu te stów. De ter mi na cja Ko -
men dan ta po zwo li ła na po bra nie tym 12
oso bom wy ma zów. Pierw sza oso ba
w dniu 4 kwiet nia uzy ska ła wy nik do dat -
ni, 7 ko lej nych wy ni ków po zy tyw nych
po ja wi ło się na stęp ne go dnia. W związ ku

ze ska lą wy ni ków po zy tyw nych na tych -
miast, tj. 5 kwiet nia, pod ję ta zo sta ła de cy -
zja o za mknię ciu jed nost ki w Kro to szy -
nie. Pierw sze oso by, któ re mia ły po twier -
dzo ne wy ni kiem po zy tyw nym CO VID -
-19, to oso by z róż ne go szcze bla i wy dzia -
łu tu tej szej jed nost ki: tech nik kry mi na li -
sty ki, do cho dze nio wiec, asy stent wy dzia -
łu pre wen cji, kie row nik po ste run ku, na -
czel nik wy dzia łu pre wen cji, za stęp ca na -
czel ni ka wy dzia łu pre wen cji, za stęp ca na -
czel ni ka wy dzia łu kry mi nal ne go, kie row -
nik re fe ra tu do cho dze nio wo -śled cze go.
Ko lej ne wy ni ki po zy tyw ne po ja wi ły się
po za mknię ciu jed nost ki u osób, któ re już
by ły ob ję te kwa ran tan ną. By li to funk cjo -
na riu sze, jak i pra cow ni cy po li cji. Wów -
czas żad na z tych osób nie prze ja wia ła ob -
ja wów CO VID -19. Nad mie nia my, że
w kwe stii osób bę dą cych głów nie z oto -
cze nia ko men dan ta to mię dzy in ny mi
ofi cer pra so wy, któ ry miał dwa wy ni ki
ujem ne, jak rów nież se kre tar ka ko men -
dan ta, któ ra mia ła dwa wy ni ki ne ga tyw -
ne. Ko men dant Po wia to wy Po li cji w Kro -
to szy nie rów nież miał dwa wy ni ki ujem -
ne. Co do środ ków ochro ny oso bi stej
funk cjo na riu szy to od sa me go po cząt ku
po ja wie nia się za gro że nia na te re nie po -
wia tu kro to szyń skie go każ dy był za opa -
try wa ny w te środ ki na bie żą co. Środ ki

ochro ny oso bi stej, w tym ma secz ki, rę ka -
wicz ki, kom bi ne zo ny, go gle, przy łbi ce
i że le do de zyn fek cji, otrzy my wa li śmy
z KWP w Po zna niu. Rów nież ma secz ki
i rę ka wicz ki by ły po zy ski wa ne z róż nych
ini cja tyw spo łecz nych na te re nie po wia -
tu. Dla cze go aku rat w ko men dzie w Kro -
to szy nie do szło do ta kiej ska li za cho ro -
wań? To na le ży za zna czyć, że w tam tym
cza sie, jak i na chwi lę obec ną, po wiat kro -
to szyń ski miał naj wię cej po twier dzo nych
za cho ro wań na CO VID -19 w Wiel ko pol -
sce, a prze li cza jąc na licz bę miesz kań ców,
być mo że i w Pol sce. Funk cjo na riu sze,
na co dzień re ali zu jąc swo je obo wiąz ki
służ bo we, ma ją kon takt z oby wa te la mi,
któ rzy mo gą być za ra że ni. Bio rąc
pod uwa gę cha rak ter służ by, ilość kon tak -
tów z róż ny mi oso ba mi, któ re mo gły
prze cho dzić bez ob ja wo wo cho ro bę, po li -
cjan ci i pra cow ni cy KPP w Kro to szy nie
by li w więk szym stop niu na ra że ni na za -
ka że nie wi ru sem SARS -CoV -2. Na le ży
za zna czyć, że pod ję te przed się wzię cia
przez Ko men dan ta, w szcze gól no ści
szyb ka i zde cy do wa na re ak cja, przy czy ni -
ły się do zmniej sze nia ska li za cho ro -
wań – czy ta my w oświad cze niu Ko men -
dy Po wia to wej Po li cji w Kro to szy nie. 

Zwró ci li śmy się tak że o ko men tarz
do Biu ra Spraw We wnętrz nych Ko men -
dy Głów nej Po li cji na te mat pro wa dzo ne -
go po stę po wa nia, lecz jesz cze nie otrzy -
ma li śmy żad nej od po wie dzi.

(NO VUS)

POLICJA

Czy procedury bezpieczeństwa były zachowane?
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W pięk nych oko licz no ściach przy ro -
dy, pią te go mie sią ca ro ku pań skie go 2020,
po zwa lam so bie na re flek sje na te mat ota -
cza ją cej nas rze czy wi sto ści. Tzw. epi de mia
ko ro na wi ru sa przy po mnia ła mi myśl, któ -
rą od kry łem już do brych lat te mu, mia no -
wi cie, że świat nie jest ta ki pro sty, jak się
więk szo ści lu dzi wy da je. Czę sto przy ta -
kich twier dzeniach po ja wia się sło wo ma -
trix, tj. ży cie w ilu zji czy ogrom na ma ni -
pu la cja, ja kiej je ste śmy wszy scy pod da wa -
ni. Wi dać to do kład nie na przy kła dzie na -
uki, któ ra prze sta ła peł nić swo ją pier wot -
ną ro lę. Zmie nia się ona na po do bień stwo
re li gii – z twar dy mi dok try na mi i za sa da -
mi, a od stęp ców trak tu je się jak szar la ta -
nów, hochsz ta ple rów, mó wiąc
wprost – oso by nie wia ry god ne. Po ja wia
się py ta nie, jak w tym wszyst kim ma od -
na leźć się prze cięt ny Ko wal ski, sko ro
otrzy mu je sprzecz ne in for ma cje za rów no
ze stro ny władz, jak i Mi ni ster stwa Zdro -
wia czy sa mych le ka rzy.

Sy tu acja w na szym kra ju i na ca łym
świe cie od pa ru mie się cy przy po mi na ła
jaz dę rol ler co aste rem. Trud no prze wi -
dzieć, gdzie się za trzy ma my, po nie waż ko -
ro na wi rus obu dził w lu dziach nie wy obra -
żal ny strach i nie pew ność. Wła dze państw
na szej cy wi li za cji za chod niej od bie ra ją
nam co raz moc niej po czu cie wol no ści
w imię fał szy we go bez pie czeń stwa. Wszy -
scy za cho dzą w gło wę, jak to się mo gło stać
i co jest te go przy czy ną. 

Część tzw. star szych i mą drzej szych
uwa ża, że ko ro na wi rus po wstał na tu ral nie.
In ni, jak rząd Sta nów Zjed no czo nych (na -
zy wa ny żar to bli wie „zbun to wa ną an giel -
ską ko lo nią” przez jed ne go z mo ich lo kal -

nych ko le gów dzien ni ka rzy), wi dzi przy -
czy nę w Chi nach, oskar ża jąc je jaw nie, że
wi rus wy mknął się spod kon tro li i wy szedł
z la bo ra to rium w mie ście Wu han. 

Co ja uwa żam? My ślę, że wszyst kie
opcje są moż li we, po nie waż już daw no
stwier dzi łem, że wo bec każ dej wła dzy, ja -
ka by ona nie by ła, trze ba za cho wać dy -
stans i scep ty cyzm. Do ty czy to tak że sze -
ro kie go gro na au to ry te tów we wszyst kich
dzie dzi nach, po nie waż – jak kie dyś mnie
na uczo no – „je śli nie wiesz, gdzie le ży
praw da, zdaj się na swój wła sny zdro wy
roz są dek i się go trzy maj”. 

Sze ro kie gro no le ka rzy, wi ru so lo gów,
eks per tów, po li ty ków, ze Świa to wą Or ga -
ni za cją Zdro wia na cze le, do dziś spie ra się,
czy rze czy wi ście ko ro na wi rus jest naj więk -
szym za gro że niem na szych cza sów. Co -
dzien nie lu dzie są fa sze ro wa ni sze ro ką ga -
mą in for ma cji, czę sto ze so bą sprzecz nych.
Weź my dla przy kła du choc by te nie szczę -
sne ma secz ki, co ni by ma ją chro nić nas i in -
nych przed ewen tu al nym za ra że niem. Jed -
no cze śnie sły sze li śmy wie lo krot nie, jak mi -
ni ster zdro wia pu blicz nie za prze czał, ja ko -
by ma secz ki ochron ne przed czym kol wiek
chro ni ły. Czy to nie jest czy sta hi po kry zja? 

Ko lej na spra wa – na ko ro na wi rus na -
ra że ni są naj bar dziej lu dzie star si al bo cier -
pią cy na in ne scho rze nia, co się okre śla te -
raz mia nem „cho ro by współ ist nie ją ce”.
Zde cy do wa na więk szość osób prze cho dzi
to bez ob ja wo wo, więc ktoś mo że na wet nie
za uwa żyć te go, że cho ro wał na CO VID -
-19. Dla cze go w ta kiej sy tu acji Świa to wa
Or ga ni za cja Zdro wia oraz rzą dy więk szo -
ści kra jów pró bu ją wmó wić oby wa te lom,
że sta je my przed groź bą po rów ny wal ną

do tzw. hisz pan ki – epi de mii, któ ra 100
lat te mu po chło nę ła oko ło 100 mi lio nów
ofiar? Bar dzo dzi wią mnie tak że za pew nie -
nia wszyst kich eks per tów w kwe stii stwo -
rze nia uni wer sal nej szcze pion ki na ko ro na -
wi rus dla ca łej ludz ko ści, przy jed no cze -
snym twier dze niu, że wi ru sy w swo jej na -
tu rze po tra fią bar dzo szyb ko mu to wać.
Dla cze go w ta kiej sy tu acji moż na mó wić
o jej ewen tu al nej sku tecz no ści? Na te py ta -
nia nie ma oczy wi ście ja snych od po wie dzi,
mo że my zda wać się tyl ko na do my sły i czę -
sto wy szy dza ne przez wie lu teo rie spi sko -
we. Cóż in ne go nam po zo sta je, sko ro nie
otrzy mu je my pew nych in for ma cji
od osób, któ re po win ny nam ich udzie lić?
Czy jest to pre tekst do co raz więk sze go
ogra ni cza nia na szej oso bi stej wol no ści oby -
wa tel skiej przy jed no cze snym zwięk sze niu
upraw nień władz? Czy po pro stu cho dzi
o in te res kon cer nów far ma ceu tycz nych,
sto su ją cych za sa dę „wszyst ko jest biz ne -
sem”, na wet kosz tem lu dzi?

Je śli na wet po zna my przy czy nę te go
cha osu, ja ki obec nie ma my, to przy znam
szcze rze – wąt pię, że co kol wiek to zmie ni.
Świat nie bę dzie już ta ki sam jak przed ko -
ro na wi ru sem. Do pie ro po upły wie pa ru
mie się cy po sta no wi łem trzeź wo i z dy stan -
sem spoj rzeć na ota cza ją cą nas rze czy wi -
stość. Trze ba so bie szcze rze od po wie dzieć
na py ta nie – czy wła dze nie prze kro czy ły
gra ni cy swo ich upraw nień, wpro wa dza jąc
re stryk cyj ne za ka zy i ob ostrze nia w go spo -
dar ce w związ ku z ko ro na wi ru sem, któ ry
prze bie ga bez ob ja wo wo u zde cy do wa nej
więk szość lu dzi?

Skut ki wi dzi my wszy scy wo kół sie -
bie. Za gro żo nych upad kiem al bo wid -

mem zwal nia nia tłu mu pra cow ni ków jest
wie le firm. 

Nie daw no w War sza wie przed się bior -
cy da li upust – mo im zda niem słusz ne -
mu – gnie wo wi, bio rąc udział w ma ni fe -
sta cji przed kan ce la rią pre mie ra. We dług
nich chwa lo na wszę dzie w pro rzą do -
wych me diach tzw. tar cza an ty kry zy so -
wa jest dziu ra wa jak si to, a drob ne re -
kom pen sa ty rzą du nie po pra wią ich
trud nej sy tu acji. Zro zu miał bym jesz cze
ob ostrze nia ta kie jak za mknię cie szkół,
przed szko li i uczel ni, od wo ła nie im prez
ma so wych i za pew nie nie bez pie czeń -
stwa oso bom naj bar dziej na ra żo nym, ze
wzglę dów zdro wot nych, na ko ro na wi ru -
sa. Ale dla cze go za my kać od ra zu ca ły na -
ród w do mach, dla cze go za my kać nie któ re
bran że, na ra ża jąc nas wszyst kich na po tęż -
ny kry zys go spo dar czy? 

Je śli go spo dar ka sta nie i za czną upa -
dać fir my, to pań stwo rów nież na tym stra -
ci. Nie bę dzie wpły wów z po dat ków, co de
fac to ozna czać bę dzie stan ban kruc twa
pań stwa. Wte dy już żad na pro pa gan da
suk ce su nie prze nie sie skut ku, po nie waż
skut ki do tkną każ de go z nas. Trud no
orzec, ja ką mo ty wa cją kie ro wa ły się na sze
wła dze przy po dej mo wa niu ta kich de cy zji.
Po su nął bym się do stwier dze nia, któ re czę -
sto gło szą zna jo mi przed się bior -
cy – od wie lu lat rzą dzą na mi lu dzie (nie -
za leż nie z ja kiej opcji po li tycz nej), któ rzy
kom plet nie nie zna ją się na go spo dar ce; nie
ry zy ko wa li wła snym ma jąt kiem, pro wa -
dząc fir mę; nie na po ty ka li trud no ści
w gąsz czu prze pi sów i biu ro kra cji w pro -
wa dze niu fir my; wy da ją na sze pie nią dze,
nie swo je. Trud no się z ta ką opi nią nie zgo -
dzić. Po wiem wię cej – obec na wła dza swo -
imi dzia ła nia mi po twier dza brak zdro we -
go roz sąd ku, jak rów nież brak po sza no wa -
nia ja kich kol wiek war to ści praw nych czy
wol no ści jed nost ki. Wy cho dzi z te -
go – oba wiam się – ukry ta groź ba, któ ra
sta wia pod zna kiem za py ta nia przy szłość
na sze go kra ju. Jest to per spek ty wa wła dzy,
któ ra nie wie, gdzie się za trzy mać, któ rej
nie sta wia się żad nych gra nic w po dej mo -
wa niu de cy zji. Je den z wiel kich Po la ków
po wie dział kie dyś – „hi sto ria uczy, że de -
mo kra cja bez war to ści ła two prze mie nia
się w jaw ny lub za ka mu flo wa ny to ta li ta -

ryzm”. Wła dza, tak jak więk szość spo łe -
czeń stwa, pod da ła się pa ni ce przed za gro -
że niem, któ re nie oka za ło się aż tak du że.
Nie prze my śla ła wszyst kich swo ich de cy zji
i nie ma te raz po my słu, jak z nich z kla są
wyjść.

Do sko na ły przy kład wi dzi my
przy oka zji wy bo rów pre zy denc kich, któ re
mia ły się od być 10 ma ja. Na pierw szy rzut
oka trud no jest zro zu mieć mo ty wy obłę du
praw ne go, w ja kie my wszy scy zo sta li śmy
wpę dze ni. Naj pierw ca ła Pol ska zo sta ła za -
mknię ta w do mach, ogra ni czo no moż li -
wość po ru sza nia się, or ga ni zo wa nia zgro -
ma dzeń, co skut ko wa ło tym, że prze pro -
wa dze nie nor mal nej kam pa nii wy bor czej
sta ło się prak tycz nie nie moż li we. Sko ro
zde cy do wa no się na tak dra stycz ne kro ki
w imię – po wiedz my – „bez pie czeń stwa”
oby wa te li, to po win no się tak że wy bo ry
pre zy denc kie prze su nąć. Rządząca par tia
i jej zwo len ni cy ca ły czas nam tłu ma czy li,
że nie ma pod sta wy praw nej, że by moż na
prze su nąć wy bo ry, a te raz twier dzą co in -
ne go... Zrzu ca ją na opo zy cję – któ ra oczy -
wi ście rów nież kie ru je się swo imi par tyj ny -
mi in te re sa mi – od po wie dzial ność, gło -
sząc, że to ona opóź nia ła w se na cie wpro -
wa dze nie pra wa do gło so wa nia ko re spon -
den cyj ne go, przez co nie moż li we by ło
prze pro wa dze nie wy bo rów 10 ma ja
i przez co trze ba je prze su nąć. 

Chwi la! Czy li jest pod sta wa praw na
czy jej nie ma? Czy przy pad kiem nie ta sa -
ma par tia kil ka lat te mu twier dzi ła, że gło -
so wa nie ko re spon den cyj ne jest nie wła ści -
we, bo gro zi to nad uży cia mi przy li cze niu
gło sów? Jed no cze śnie rzą dzą cy wpa da ją
w co raz więk szą śmiesz ność, ogła sza jąc, że
„10 ma ja wy bo ry for mal nie się od bę dą
i jed no cze śnie się nie od bę dą”.

Na wszyst kie po sta wio ne py ta nia
każ dy z nas mu si so bie od po wie dzieć we
wła snym su mie niu. Przed na mi cięż kie
i nie spo koj ne cza sy. Na za koń cze nie mo -
ich prze my śleń po słu żę się mot tem, któ -
re prze ją łem od bli skiej mi oso by – „pó ki
wal czysz, je steś zwy cięz cą”. Ży czę
wszyst kim kie ro wa nia się zdro wym roz -
sąd kiem, nie tra ce nia na dziei w wal ce
o swój lep szy byt oraz prze trwa nia burz -
li wej przy szło ści. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

Na Bieżąco4 WTOREK, 12 maja 2020

FELIETON

Póki walczysz - jesteś zwycięzcą!
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KROTOSZYN 

Dyrektor szpitala 
nie zostanie odwołany
Za rząd Po wia tu Kro to szyń skie go
roz pa trzył ne ga tyw nie wnio sek rad -
nych po wia to wych z Klu bu Pra wa
i Spra wie dli wo ści, któ rzy do ma ga li
się od wo ła nia Krzysz to fa Ku row skie -
go z funk cji dy rek to ra Sa mo dziel ne -
go Pu blicz ne go Za kła dy Opie ki Zdro -
wot nej w Kro to szy nie.

– Człon ko wie Za rzą du jed no gło -
śnie uzna li, że w do bie wal ki z pan de mią
SARS -CoV -2 od wo ła nie dy rek to ra jed -
nost ki oraz wsz czę cie pro ce du ry na bo ru
ce lem po wo ła nia je go na stęp cy mo gą
wpły nąć nie ko rzyst nie na funk cjo no wa -
nie szpi ta la. Wiel ko pol ski Od dział Wo -
je wódz ki Na ro do we go Fun du szu Zdro -
wia w Po zna niu skie ro wał do Pro ku ra tu -
ry Okrę go wej w Ostro wie Wlkp. za wia -
do mie nie o moż li wo ści po peł nie nia
prze stęp stwa przez Szpi tal Po wia to wy
w Kro to szy nie, po le ga ją ce go na spro wa -
dze niu nie bez pie czeń stwa dla ży cia wie -
lu osób i spo wo do wa nia za gro że nia epi -
de mio lo gicz ne go po przez sze rze nie się
cho ro by za kaź nej. Obec nie Pro ku ra tu ra
Okrę go wa w Ostro wie Wlkp. pro wa dzi
po stę po wa nie wy ja śnia ją ce w tej spra -
wie. Za pew niam, że Za rząd Po wia tu za -

po zna się z wy ni ka mi pro wa dzo nych po -
stę po wań wy ja śnia ją cych i po dej mie sto -
sow ne kro ki w przy pad ku stwier dze nia
przez pro ku ra tu rę istot nych na ru -
szeń – za ko mu ni ko wał w od po wie dzi
na wnio sek rad nych PiS sta ro sta Sta ni -
sław Szczot ka, prze wod ni czą cy Za rzą du
Po wia tu Kro to szyń skie go.

(NO VUS)

W Wy ga no wie oraz Ku kli no wie (gmi -
na Ko by lin) w ob li czu pan de mii
miesz kań cy nie próż nu ją. Trwa ją roz -
ma ite pra ce po rząd ko wo -re mon to we.

W Wy ga no wie miesz kań cy za mon to -
wa li na swo im te re nie trzy ław ki. – Ku pi li -
śmy je w ze szłym ro ku, te raz za mon to wa li -
śmy na sta łe przy pla cu, któ ry po wstał dzię -

ki fun du szom po zy ska nym z pro gra mu
Wiel ko pol ska Od no wa Wsi – wy ja śnia Ta -
de usz Eliasz, soł tys Wy ga no wa. Przy oka zji
wy ko na no tak że pra ce po rząd ko we. Sko -
szo no tra wę, w kil ku miej scach do sia no.
Nie za bra kło za bie gów pie lę gna cyj nych. 

W Ku kli no wie na to miast utwar dza -
ny jest te ren na prze ciw ko szko ły. – Spo -
łecz ność wsi zy ska ko lej ny upo rząd ko wa -
ny plac z miej sca mi, gdzie moż na do dat -
ko wo sta nąć sa mo cho dem. Cie szę się, że
ko ro na wi rus nie od stra szył na szych
miesz kań ców od po dej mo wa nia dzia łań
i ak tyw nie pra cu ją na rzecz wsi, oczy wi -
ście przy za cho wa niu za sad bez pie czeń -
stwa – mó wi bur mistrz To masz Le siń ski. 

OPRAC. (NO VUS)

GMINA KOBYLIN

Mieszkańcy nie próżnują
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SZTUKA

Malarstwo jako refleksja 
na temat wizualnego świata

Na prze łom kwiet nia i ma ja w ga le rii
Re fek tarz Kro to szyń skie go Ośrod ka
Kul tu ry za pla no wa na by ła ko lej na in -
te re su ją ca wy sta wa. Jed nak z wia -
do mych wzglę dów nie mo gła się od -
być w ta kiej for mie jak w cza sach
przed epi de mią. 

Wy sta wa jest wy ni kiem współ pra cy
KOK -u z wro cław ską Aka de mią Sztuk
Pięk nych im. Eu ge niu sza Gep per ta, dzię -
ki któ rej w Kro to szy nie moż na oglą dać
pra ce stu den tów oraz pra cow ni ków tej
uczel ni ar ty stycz nej. Tym ra zem mia ła to
być eks po zy cja pt. „Cut outs” au tor stwa
Izy Opieł ki. Pra ce te już znaj du ją się w ga -
le rii Re fek tarz i część z nich moż na obej -
rzeć na stro nie in ter ne to wej Kro to szyń -
skie go Ośrod ka Kul tu ry. Być mo że jesz -
cze w ma ju uda się zor ga ni zo wać fi ni saż
wy sta wy z udzia łem ar tyst ki i mi ło śni -
ków sztu ki, ale to nic pew ne go.

Iza Opieł ka jest ab sol went ką Aka de -
mii Sztuk Pięk nych we Wro cła wiu. Dy -
plom za ty tu ło wa ny „Kon struk cja/de kon -
struk cja”, któ re go pro mo to rem był prof.
Piotr Bła że jew ski, obro ni ła w 2018 ro ku.
Zaj mu je się ma lar stwem abs trak cyj nym.
Jest fi na list ką Naj lep szych Dy plo mów
Aka de mii Sztuk Pięk nych we Wro cła wiu,
współ za ło ży ciel ką i ku ra tor ką Ga le rii
JEST, zaj mu ją cej się pro mo wa niem mło -
dych ar ty stów. Miesz ka i two rzy we Wro -
cła wiu.

– Ma lar stwo jest re flek sją na te mat
wi zu al ne go świa ta, w któ rym ży ję. Głów -
nym po lem mo ich po szu ki wań są tre ści
cy fro we, ma ją ce cha rak ter efe me rycz ny
i czę sto przy pad ko wy, choć nie trak tu ję
ich ja ko ma te ria łów go to wych do prze -
two rze nia. Skła da ją się one na ba zę da -
nych funk cjo nu ją cych w mo jej pa mię ci
ja ko tre ści nie kom plet ne, prze ni ka ją ce się
ze so bą. Bio rą udział w pierw szych eta -
pach my śle nia o ob ra zie, kie dy za czy na
się two rzyć au to no micz ny ję zyk wi zu al -
ny de szy fru ją cy i prze twa rza ją cy kształt
in te re su ją cych mnie za gad nień, za nim

prze kształ ci się w no wą, zło żo ną kon -
struk cję – mó wi ar tyst ka.

Iza Opieł ka pra cu je przy po mo cy pro -
gra mów gra ficz nych, któ re – jak wy ja -
śnia – uła twia ją pro ces mo dy fi ko wa nia
wie lo ra kich ukła dów. – Po przez wy ci na -
nie, wkle ja nie, po wie la nie, po więk sza nie
i wie le in nych środ ków for mal nych no we
for my gra ficz ne sta ją się wol ne od po wią -
zań z ich wcze śniej szy mi kon tek sta mi. Jest
to więc gra po le ga ją ca na trans for ma cji za -
pa mię ta nych świa do mie i pod świa do mie
tre ści, ta kich jak re kla my, fil my, se ria le czy
za war tość por ta li spo łecz no ścio wych. Sta -
ram się kre ować ro dzaj nar ra cji, któ rą ce -
chu je dy na mi ka przed sta wie nia. Ze sta -
wiam ze so bą kon tra stu ją ce ma te rie ma -
lar skie, ta kie jak np. ar chi tek to nicz na bry -
ła, bę dą ca szkie le tem kom po zy cji z nie -
okre ślo ny mi pła ski mi pla ma mi barw ny -
mi, czę sto cha otycz ny mi i przy pad ko wo
sy tu owa ny mi. Uży wam pła skich plam,
bez zbęd nych gra da cji ko lo ry stycz nych
z uwa gi na ich nie rze czy wi sty wy miar
i lek kość, ja ką wno szą. Na da je to mo im
zda niem pew ne go od re al nio ne go wy mia -
ru obiek tom, któ re su ge ru ją prze -
strzeń – opo wia da au tor ka cy klu „Cut
outs”.

Wro cław ska ar tyst ka lu bi ostry kon -
trast, któ ry po ja wia się przy ze sta wie niu
ela stycz nych, mięk kich form z twar dy mi,
ostry mi struk tu ra mi ar chi tek to nicz ny mi.
Jak stwier dza, sto so wa nie geo me trycz -
nych ukła dów da je po czu cie kon tro li
nad ko lej ny mi eta pa mi two rze nia, po czy -
na jąc od ła du i har mo nii, ku za bu rza niu
z gó ry na rzu co ne go po rząd ku pod sta wo -
wych fi gur. – Obiek ty i kon struk cje, ja kie
two rzę, spra wia ją wra że nie do ko nu ją cej
się zmia ny. Łą czę moc no zde fi nio wa ne,
nie ru cho me ele men ty ar chi tek to nicz ne
z ma te rią ela stycz ną w od bio rze bądź też
z ta ką, któ ra su ge ru je pe wien roz pad,
w efek cie de for mu jąc lub na ru sza jąc for -
mę przed sta wio nej bry ły – ko mu ni ku je
Iza Opieł ka.

OPRAC. (AN KA)

Za kład Ubez pie czeń Spo łecz nych za -
twier dził zwol nie nia z opła ca nia skła -
dek za ma rzec 2020 ro ku dla po -
nad 436 ty się cy płat ni ków. – Łącz na
kwo ta zwol nie nia to bli sko 591 mi -
lio nów zło tych – po in for mo wa ła prof.
Ger tru da Uściń ska, pre zes ZUS. 

Pre zes ZUS za zna czy ła, że po mi -
mo usta wo wych re gu la cji, któ re da ją
za kła do wi czas na roz pa trze nie wnio -
sków (tj. 30 dni po zło że niu do ku men -
tów roz li cze nio wych za ostat ni mie siąc
pod le ga ją cy zwol nie niu), są one już
roz pa try wa ne i bę dą suk ce syw nie re ali -

zo wa ne. – Ro bi my wszyst ko, że by po -
moc do tar ła tam, gdzie jest ona po -
trzeb na. Wie my, jak bar dzo jest to
waż ne dla przed się bior ców. Dla te go
roz pa try wa nie wnio sków o wspar cie
z ZUS w ra mach Tar czy An ty kry zy so -
wej trak tu je my prio ry te to wo – oznaj -
mi ła G. Uściń ska.

Przed się bior cy otrzy ma ją in for ma cję
o zwol nie niu ze skła dek. Bę dzie ona wi -
docz na na Plat for mie Usług Elek tro nicz -
nych (PUE) ZUS w naj bliż szych dniach.
Aby ode brać od po wiedź z ZUS -u, wy star -
czy za lo go wać się do swo je go kon ta, wejść
w Do ku men ty i wia do mo ści i w skrzyn ce
od bior czej przejść do do ku men tów wy -
ma ga ją cych po świad cze nia od bio ru. In -
struk cja znaj du je się na stro nie ser wi su in -
for ma cyj ne go zus. pl.

(NO VUS)

ZUS

Zwolnienia ze składek
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6 ma ja miał miej sce ofi cjal ny od -
biór 625-me tro we go od cin ka ścież -
ki pie szo -ro we ro wej od go ściń ca
Świa teł ko do re mi zy OSP w Cha -
chal ni. 

Koszt in we sty cji wy niósł oko ło 600
tys. zł, z cze go 170 tys. sta no wi ło do fi nan -
so wa nie ze środ ków Unii Eu ro pej skiej.
Resz tę kwo ty po po ło wie po kry ły sa mo -
rzą dy Zdun i po wia tu. Ko lej nym eta pem
ma być bu do wa ścież ki pie szo -ro we ro wej
o dłu go ści 2,5 km, któ ra bę dzie pro wa dzi -
ła do Zdun.

(NO VUS)

INWESTYCJE

Ścieżka już gotowa

8 ma ja bur mistrz Kro to szy na pod pi sał umo wę z Na ro do -
wym Fun du szem Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki
Wod nej w War sza wie, z któ re go gmi na po zy ska ła do fi -
nan so wa nie w for mie do ta cji na uty li za cję od pa dów rol -
ni czych.

Cho dzi o fo lie rol ni cze, siat kę i sznu rek do owi ja nia ba lo tów,
opa ko wa nia po na wo zach oraz ty pu Big Bag, po cho dzą ce z go spo -
darstw z te re nu gmi ny Kro to szyn. Kwo ta do ta cji wy no si 100 ty się -
cy zło tych. Te raz gmi na mu si wy ło nić wy ko naw cę za da nia. Wszy -
scy rol ni cy, któ rzy zło ży li wnio ski, zo sta ną in dy wi du al nie po in for -
mo wa ni o szcze gó ło wym spo so bie od bio ru od pa dów rol ni czych.

OPRAC. (AN KA)

KROTOSZYN 

Dofinansowanie na utylizację odpadów rolniczych
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MUZYKA

Powrót w wielkim stylu
Sen tex to gru pa hi pho po wa, o któ -
rej gło śno na lo kal nej sce nie mu -
zycz nej by ło kil ka na ście lat te mu.
Dzia ła ła wów czas ja ko Sen ten cje,
SeN Ten znam lub po pro stu SNT. Ze -
spół po sta no wił po wró cić, wy da jąc
nie daw no pły tę za ty tu ło wa ną ,,Mię -
dzy mia sto”.

Gru pę two rzą Ma rek Na gler (Emen),
Ja kub Ka pa ła (Jo tA igrek) i Mi chał
Jan kow ski (my cyh). Wszy scy sa mi pi -
szą tek sty i ra pu ją. Mi chał jest do dat -
ko wo od po wie dzial ny za mu zy kę. Ich
przy go da mu zycz na roz po czę ła się
kil ka na ście lat te mu. – Pierw sza
stycz ność z two rze niem cze go kol -
wiek wła sne go to w mo im przy pad -
ku kon so la Play Sta tion i pro gram
Mu sic 2000. Pa mię tam swo je zdzi -
wie nie, gdy w pew nym mo men cie
zda łem so bie spra wę, że po świę cam
te mu pro gra mo wi wię cej cza su niż
zwy kłym grom. Rzecz ja sna, ów cze -
snych pro duk cji nie da się w ja ki kol -
wiek spo sób ze sta wić z ro bie niem
mu zy ki na po waż nie, ale na pew no
był to istot ny im puls, po zna nie przy -
jem no ści pły ną cej z ro bie nia cze goś
wła sne go – opo wia da Mi chał.
Jak wspo mi na Ku ba, póź niej przy -
szedł czas na two rze nie w in nym pro -
gra mie kom pu te ro wym, któ ry był
zde cy do wa nie bar dziej roz bu do wa ny
i da wał o wie le wię cej moż li wo -
ści. – Mu zy ka to wa rzy szy ła nam
od za wsze i mia ła du ży wpływ na to,
jak po strze ga li śmy ko mu ni ka cję
i kul tu rę. Wraz z Mi cha łem już ja ko
dzie ci wcie la li śmy się w ze spo ły mu -
zycz ne i gra li śmy ,,kon cer ty”, pusz -
cza jąc ka se ty z ma gne to fo nu – mó wi
z uśmie chem Ma rek. Przy ja cio łom
uda ło się na wet wy grać ,,Play back
Show” w szko le pod sta wo wej.
Dla każ de go z nich w mu zy ce naj -
waż niej szy był wy raź ny, moc no za ry -
so wa ny rytm. Praw do po dob nie dla te -
go ich gu sta skie ro wa ły się wła śnie
w stro nę hip ho pu. To wła śnie ten
styl miał dla nich bar dzo oso bi sty
i szcze ry cha rak ter. Nie trze ba by ło
du żo cza su, że by zro dził się w ich gło -
wach po mysł na pi sa nie wła snych tek -
stów i two rze nie mu zy ki, tak jak ro bi -
li to ich ido le. – Sa mo pi sa nie i wy -
my śla nie te ma tów przy cho dzi ło nam
z ła two ścią – przy zna je J. Ka pa -
ła. – Zga dza się, to wszyst ko dzia ło
się bar dzo na tu ral nie. Od dy cha li śmy
tym. Mnie dość szyb ko za czę ły po cią -
gać rów nież in ne ga tun ki mu zycz ne,
ale nie mo gę za prze czyć, że to wła -
śnie rap wy wo łał w nas nie od wra cal -
ne zmia ny – po twier dza Mi chał.

Waż ną ro lę na po cząt ku ich mu zycz -
nej dro gi ode gra ło oto cze nie osób,
któ re in te re so wa ły się tym sa mym
sty lem. Po zwa la ło to na wy mia nę
po glą dów i po sze rza nie wła snych
ho ry zon tów. Po zna wa nie no wych
lu dzi ze śro do wi ska hip ho pu, roz -
mo wy i dys ku sje na te mat tek stów
i mu zy ki owo co wa ły cią głym udo -
sko na la niem ich pra cy.
Pierw szą pły tę pt. „Brzmie nie”
w 2002 ro ku na gra li my cyh i Jo tA -
igrek pod na zwą Sen ten cje. Pierw szy
kon cert za gra li już we trój kę, 14 lu te -
go te go sa me go ro ku w nie ist nie ją -
cym już kro to szyń skim klu bie Roz -
chu lan ty na. Był to prze ło mo wy mo -
ment na ich mu zycz nej dro dze. Póź -
niej by ły ko lej ne pły ty i kon cer -
ty. – Je śli cho dzi o ta ki na praw dę
pierw szy w hi sto rii utwór, jesz cze
przed pły tą „Brzmie nie” i kon cer ta -
mi, to po wstał on w do mu Eme na,
rzecz ja sna z za cho wa niem wszel kich
„pro fe sjo nal nych” stan dar dów. Pod -
kład zro bio ny na Play Sta tion zgra li -
śmy na ka se tę, póź niej przy owej mu -
zy ce z „wie ży”, trzy ma jąc kom pu te -
ro wy mi kro fon przy gło śni ku, na gra -
li śmy wo ka le za po mo cą re je stra to ra
dźwię ku w Win dows 98. Trze ba by -
ło na grać wszyst ko za jed nym ra zem,
gdyż „luk sus” edy cji po ja wił się u nas
do pie ro póź niej. Nie ste ty, to hi sto -
rycz ne na gra nie za gu bi ło się gdzieś
po śród ka set – stwier dza my cyh.
Kie dy przy szedł czas stu diów, dro gi
mu zycz ne przy ja ciół się ro ze szły.
Każ dy z nich pró bo wał da lej two rzyć
so lo wo, jed nak ka rie ra ze spo łu sta nę -

ła w miej scu na kil ka lat. – W koń cu
w dniu mo ich 29. uro dzin w 2016
ro ku za pro po no wa łem chło pa kom
na gra nie wspól nej pły ty tak, że by wy -
ro bić się jesz cze przed mo ją „trzy -
dziest ką”. Obaj chęt nie przy sta li na tę
pro po zy cję – wspo mi na Ku ba.
W mu zy kach po ja wi ła się rów nież
oba wa przede wszyst kim o to, czy
znaj dą czas i miej sce, aby zre ali zo wać
ten pro jekt. Ter min wy zna czo ny
przez Ku bę oka zał się nie re al -
ny. – Na gra li śmy trzy, mo że czte ry
utwo ry i zo ba czy li śmy, że coś mo że
z te go wyjść. Ory gi nal ne efek ty pra cy
da ły nam wia rę, że ma my wszyst ko,
cze go trze ba, że by na grać pły tę. Suk -
ce syw nie uma wia li śmy się na ko lej ne
se sje. Szu ka jąc wspól ne go du cha tej
pły ty, wy od ręb ni li śmy wio dą cy kli -
mat i styl. Mu zy ka my cy ha da ła prze -
strzeń, któ rą za peł ni li śmy tek -
stem – ob ja śnia Ma rek. – Po cząt ko -
wo za pro po no wa łem, aby użyć mu -
zy ki mo je go au tor stwa, na gro ma -
dzo nej na dys ku przez te wszyst kie
la ta, ale po burz li wych ob ra dach
stwier dzi li śmy, że nie mo że my od -
grze wać sta rych ko tle tów i że tę pły -
tę od pod staw bę dzie pro du ko wał
my cyh. On od daw na ma swój spe cy -
ficz ny styl i in spi ru je się róż ny mi ga -
tun ka mi – na to po sta wi li śmy – do -
da je J. Ka pa ła.
Pły ta „Mię dzy mia sto” po wsta ła w cią -
gu czte rech lat. Ma rek miesz ka we
Wro cła wiu, Mi chał w Gdy ni, a Ku ba
w Kro to szy nie, co zde cy do wa nie
utrud nia ło pra cę. Na na gra niach spo -
ty ka li się co 3-4 mie sią ce. – Stąd wła -

śnie kon cep cja „Mię dzy mia sta” – nie -
okre ślo ne go miej sca w prze strze ni,
gdzie fru wa ją po my sły i idee. Jak by -
śmy zbie ra li wszyst ko, co „le ży” mię -
dzy na mi, roz rzu co ne gdzieś po la -
sach i łą kach. Ma te riał po wsta wał
na praw dę dłu go i bar dzo waż ne by -
ło, aby utrzy mać przez ten czas od -
po wied ni po ziom mo ty wa cji. Fakt,
że osta tecz nie się uda ło, jest uwa -
run ko wa ny w du żej mie rze tym, że
każ dy z nas miał już dość ży cia wspo -
mnie nia mi o na gry wa niu. By ła sil na
po trze ba zro bić coś no we go i wie -
dzie li śmy, że stać nas na to – pod kre -
śla my cyh.
Sen tex to ze spół spe cja li zu ją cy się
w ra pie. Nie moż na jed nak kla sy fi ko -
wać go je dy nie pod szyl dem hip ho -
pu. – Na prze strze ni lat prze su ną łem
się mu zycz nie ku elek tro ni ce czy am -
bien to wym brzmie niom, ale wciąż
lu bię, gdy w utwo rze po ja wia ją się
kla sycz ne, wy ra zi ste bęb ny. Tak jak
hel uno si ba lon, tak spe cy fi ka na sze -
go flow nie sio na jest przez ko rze nie
w ra pie, o któ rych mó wi li śmy na po -
cząt ku. Nie zmie nia my te go, ro bi my
to da lej, te raz po pro stu le piej, doj rza -
lej i z do miesz ką prze strze ni – wy ja -
śnia Ma rek. – Z ko lei je śli cho dzi
o tek sty, to za le ży mi na na tu ral no ści
przy za cho wa niu mak si mum po -
etycz nych pier wiast ków. Kie dyś każ -

dy z nas sta wiał so bie za punkt ho no -
ru two rze nie jak naj bar dziej wy myśl -
nych ry mów i tech nicz nych sztu -
czek. Wy ro słem z te go. Mój tekst ma
w za ło że niu za brać słu cha czy w cie -
ka wą, płyn ną po dróż. Na dal chcę, że -
by to, co mó wię, brzmia ło ory gi nal -
nie, ale bez wy mu szo ne go, cha otycz -
ne go prze sta wia nia ak cen tów co pół
wer su czy wci ska nia słów na si łę dla
jak kol wiek ro zu mia ne go efek tu
„wow”. Mam filtr słów w gło -
wie – do po wia da M. Jan kow ski.
Za py ta ni o pla ny na przy szłość, zgod -
nie od po wia da ją, że chcą do trzeć
z no wym ma te ria łem do jak naj więk -
szej licz by słu cha czy. Li czą na kon -
struk tyw ną kry ty kę, któ ra da im mo -
ty wa cję do dal szych dzia łań. W pla -
nach ma ją na gra nie te le dy sku oraz
na wią za nie współ pra cy z wo ka li sta -
mi i in stru men ta li sta mi, je śli bę dzie
ku te mu spo sob ność.
– Od pia skow ni cy trzy ma my się ra -
zem, a tek sty, któ re zna la zły się na tej
pły cie, są echem kro ków, któ re wy ko -
na li śmy w ostat nich la tach. Ko cha my
pi sać i dzię ki mu zy ce wcią ga my po -
wie trze do płuc, a póź niej sło wo łą czy
się z dźwię kiem. To są ma gicz ne
chwi le, któ re da ły ten ma te riał. Mam
na dzie ję, że hi sto rie opi sa ne na pły cie
zo sta ną z każ dym słu cha czem na dłu -
go. „Mię dzy mia sto” jest przy kła dem,
że ist nie ją wię zi i moż li wo ści po zwa -
la ją ce two rzyć do bre rze czy po mi mo
trud no ści – pod su mo wu je M. Na -
gler. – Naj więk szą za le tą w pi sa niu
tek stów jest to, że da ją one upust
emo cjom. Świa do mość, że co dzien ne
stre sy mo gę prze kuć w ry my, a póź -
niej wy krzy czeć je do mi kro fo nu, da -
je ol brzy mie po czu cie kom for -
tu – do da je Ja kub Ka pa ła. – Ma my
za so bą dłu gą dro gę, za rów no mu -
zycz nie, jak i ży cio wo. Od kąd pa mię -
tam, po trze bo wa li śmy ja kiejś for my
wy ra ża nia sie bie. Pa dło na mu zy kę
i pi sa nie tek stów. Ko niecz nie w po łą -
cze niu. Do ce niam sło wo pi sa ne
i wier sze w kla sycz nej for mie, ale gdy -
bym miał tyl ko pi sać i nie uży wać gło -
su, czuł bym nie do syt. Wy rzu ce nie
z sie bie emo cji i ener gii przed mi kro -
fo nem oczysz cza gło wę. Osta tecz ny
cel te go wszyst kie go jest ta ki, że by ko -
muś, oprócz nas, da ło to choć tro chę
ra do ści – koń czy Mi chał.

(LE NA)

Sentex można znaleźć w sieci:
sentex.bandcamp.com/
facebook.com/sent3x/
instagram.com/sentex_official/
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PANDEMIA

Sytuacja się stabilizuje  
-powoli wracamy do normalności...

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.

4 ma ja
Pra cow nia mam mo gra ficz na, znaj du ją ca się

w bu dyn ku przy ul. Bo lew skie go 4-8 w Kro -

to szy nie, już dzia ła pla no wo. Re ali zu je ba da -

nia mam mo gra ficz ne m. in. w ra mach Pro gra -

mu pro fi lak ty ki wcze sne go wy kry wa nia ra ka

pier si. W 2020 r. bez płat ne ba da nia mam mo -

gra ficz ne, re fun do wa ne przez Na ro do wy Fun -

dusz Zdro wia, mo gą wy ko nać pa nie z rocz ni -

ków 1951-1970. W związ ku z epi de mią ko ro -

na wi ru sa w pra cow ni sto so wa ne są szcze gól ne

środ ki ostroż no ści pod czas przyj mo wa nia pa -

cjen tek i wy ko ny wa nia ba dań.

Te go dnia nie stwier dzo no w na szym po wie cie

ko lej nych przy pad ków za ka że nia ko ro na wi ru -

sem! Nie ste ty, by ła też zła wia do mość – w po -

znań skim szpi ta lu za kaź nym na uli cy Szwaj -

car skiej z po wo du CO VID -19 zmarł 65-let ni

męż czy zna z po wia tu kro to szyń skie go.

W Koź mi nie Wlkp. zde cy do wa no, iż przed -

szko la pro wa dzo ne przez gmi nę po zo sta ną

na ra zie za mknię te. Już przed ma jo wym week -

en dem bur mistrz Ma ciej Brat bor ski kon sul to -

wał z dy rek to ra mi moż li wość otwar cia przed -

szko li. Sze fo wie tych pla có wek po in for mo wa -

li wło da rza o sta nie przy go to wa nia do ewen tu -

al ne go przy ję cia dzie ci, a po nad to zgła sza li

za po trze bo wa nie na nie zbęd ne środ ki ochron -

ne, de zyn fek cyj ne i hi gie nicz ne. Prze pro wa -

dzi li też ro ze zna nie wśród ro dzi ców. M. Brat -

bor ski kon sul to wał się tak że z sze fem Po wia -

to wej Sta cji Sa ni tar no -Epi de mio lo gicz nej

w Kro to szy nie i wło da rza mi ościen nych

gmin. – Na sze przed szko la są w stu pro cen -

tach przy go to wa ne do otwar cia i przy ję cia

dzie ci. Jed nak na ra zie te pla ców ki po zo sta ną

za mknię te ze wzglę du na fakt, iż w po wie cie

kro to szyń skim sy tu acja epi de mio lo gicz na jest

szcze gól na i ist nie je wy so kie ry zy ko za ka że nia

ko ro na wi ru sem – oznaj mił bur mistrz Koź mi -

na Wlkp. Wpływ na ewen tu al ne dal sze de cy -

zje sa mo rzą du bę dą mia ły wy ni ki te stów prze -

pro wa dza nych wśród miesz kań ców po wia tu

w Mo bil nym Cen trum Te sto wym dri ve -thru

w Kro to szy nie oraz dal sze wy tycz ne sa ne pi du.

Ta ką sa mą de cy zję, jesz cze przed week en dem

ma jo wym, pod jął bur mistrz Zdun. Tak więc

miej sco we przed szko le wraz z fi lia mi w Ko -

na rze wie i Be stwi nie po zo sta ły za mknię -

te. – Uwa żam, że sy tu acja epi de mio lo gicz na

w po wie cie kro to szyń skim nie po zwa la na ta ki

krok. Po kon sul ta cjach z dy rek tor przed szko la

i per so ne lem pla có wek do szli śmy do wnio sku,

że nie je ste śmy w sta nie sku tecz nie ochro nić

jed nych dzie ci, któ re w spo sób bez ob ja wo wy

mo gą być no si cie la mi ko ro na wi ru sa,

przed dru gi mi. Za gro że nie do ty czy tak że per -

so ne lu przed szko la. Z uwa gą bę dę śle dził roz -

wój wy pad ków. (…) Wstęp nie za kła dam, że

być mo że uru cho mi my przed szko le 11 ma -

ja – za ko mu ni ko wał bur mistrz To masz Chu dy.

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.

wzno wił przyj mo wa nie pa cjen tów. Pó ki co przy -

ję to pię ciu cho rych, któ rzy roz po czę li już pro ces

re ha bi li ta cji. – Co ty dzień od dział przyj mo wać

bę dzie ko lej nych pię ciu pa cjen tów. Pra ca per so -

ne lu prze bie ga w wa run kach re żi mu sa ni tar ne -

go. Obo wią zu je tak że cał ko wi ty za kaz od wie dzin

cho rych – po in for mo wał Sła wo mir Pa łasz,

rzecz nik pra so wy SPZOZ w Kro to szy nie.

5 ma ja
Ko lej ny dzień, w któ rym nie stwier dzo no

w na szym po wie cie no wych przy pad ków za -

ka że nia ko ro na wi ru sem!

W gmi nie Ko by lin tak że prze pro wa dzo no

kon sul ta cje od no śnie moż li wo ści otwar cia

przed szko li i od dzia łów przed szkol nych. Dy -

rek to rzy do ko na li roz po zna nia wśród ro dzi -

ców dzie ci uczęsz cza ją cych do tych pla có wek

i po in for mo wa li, że licz ba dzie ci, któ re by

przy szły do przed szko li, jest bar dzo zni ko ma.

W związ ku z tym pod ję to de cy zję, że pó ki co

pla ców ki te nie bę dą uru cho mio ne. 

Rów nież bur mistrz Sul mie rzyc po in for mo wał

o tym, że miej sco we przed szko le po zo sta nie

za mknię te. – Po do ko na niu roz po zna nia

wśród ro dzi ców dzie ci uczęsz cza ją cych do na -

sze go przed szko la pla ców ka nie bę dzie za pew -

niać za jęć opie kuń czych do 24 ma ja. Swo ją

de cy zję ar gu men tu ję fak tem, iż licz ba chęt nych

dzie ci by ła zni ko ma. Część per so ne lu znaj du je

się w gru pie ry zy ka. Ro dzi com na dal przy słu -

gu je za si łek opie kuń czy – na pi sał w ko mu ni -

ka cie Da riusz Dę bic ki. 

Na kro to szyń skim ryn ku, przy wej ściu do ra -

tu sza, sta nął au to mat, w któ rym moż na się za -

opa trzyć m. in. w ma secz ki ochron ne wie lo -

krot ne go użyt ku z fil trem, rę ka wicz ki ni try lo -

we, rę ka wicz ki ochron ne TPE i płyn do de -

zyn fek cji.

6 ma ja 
W po znań skim szpi ta lu za kaź nym na uli cy

Szwaj car skiej z po wo du CO VID -19 zmar -

li 66-let ni męż czy zna i 90-let nia ko bie ta z po -

wia tu kro to szyń skie go.

Gmi na Roz dra żew rów nież nie zde cy do wa ła

się na uru cho mie nie przed szko li i od dzia łów

przed szkol nych. – Po wiat kro to szyń ski na -

dal bo wiem przo du je w Wiel ko pol sce

pod wzglę dem licz by osób za ka żo nych

w prze li cze niu na licz bę miesz kań ców, co

nie sie za so bą re al ne za gro że nia, nie tyl ko

dla dzie ci, ale tak że ich ro dzin i per so ne lu

pla có wek – na pi sa no w ko mu ni ka cie Urzę du

Gmi ny w Roz dra że wie.

Te go dnia nie stwier dzo no no wych za ka żeń

wi ru sem SARS -CoV -2 w na szym po wie cie.

Do bie gła koń ca trzy dnio wa ak cja dri ve -thru

w Kro to szy nie, czy li mo bil ne go cen trum te -

sto we go CO VID -19, któ re prze nio sło się

do Ka li sza. 

W dniach 4-6 ma ja Urząd Miej ski w Kro to -

szy nie prze ka zał – otrzy ma ne od wo je wo dy

wiel ko pol skie go – środ ki ochro ny oso bi stej

do żłob ków, przed szko li i dzien nych opie ku -

nów, pro por cjo nal nie do wiel ko ści pla ców ki.

7 ma ja
Po trzech dniach, w któ rych nie od no to wa no

no wych za cho ro wań na na szym te re nie, tym

ra zem Wiel ko pol ski Urząd Wo je wódz ki po dał

in for ma cje o trzech ko lej nych oso bach z po -

wia tu kro to szyń skie go cho rych na CO VID -

-19. Za ra żo ne są ko bie ty w wie ku 23 i 49 lat

oraz 25-let ni męż czy zna. Wszy scy prze by wa -

ją w do mo wej izo la cji. Co gor sza, w Wo je -

wódz kim Szpi ta lu Ze spo lo nym w Ko ni nie

z po wo du CO VID -19 zmar ła 84-let nia miesz -

kan ka na sze go po wia tu.

8 ma ja
Tar go wi sko miej skie w Kro to szy nie znów

otwar te. Han del mu si od by wać 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.

Ze zwo lo no na han del i sprze daż pło dów rol -

nych, sa dzo nek, żyw no ści (szyb ko psu ją cej

W Pol sce (stan na po nie dzia łek, 11 ma ja, godz. 12.00) stwier dzo no już po -
nad 16 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 803 cho rych na CO VID -19, a wy zdro -
wia ło 5816 Po la ków. We dług nie ofi cjal nych in for ma cji 18 ma ja ogło szo ny
bę dzie ko lej ny etap zno sze nia re stryk cji zwią za nych z pan de mią SARS -CoV -2.
Tym ra zem otwar te ma ją zo stać ba ry i re stau ra cje, ale na spe cjal nych za sa -
dach ry go ru sa ni tar ne go, jak rów nież za kła dy fry zjer skie czy ko sme tycz ne.
Moż li wy jest tak że stop nio wy po wrót do szkół.
W powiecie krotoszyńskim zakażonych przybywa, ale już raczej sporadycznie.
Jest też coraz więcej wyleczonych. Do tej pory zarażenie wirusem SARS-CoV-
2 stwierdzono u 274 mieszkańców naszego terenu, 31 osób zmarło, 132
zostało wyleczonych, a 421 jest poddanych kwarantannie domowej.

Na krotoszyńskim rynku stanął automat, w którym można się zaopatrzyć m.in. w maseczki ochronne
wielokrotnego użytku z filtrem, rękawiczki nitrylowe, rękawiczki ochronne TPE i płyn do dezynfekcji.
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się). Za bro nio ny jest han del ar ty ku ła mi odzie -

żo wy mi, prze my sło wy mi, me blar ski mi oraz

in ny mi nie bę dą cy mi pro duk ta mi rol ny mi.

PGKiM w Kro to szy nie ape lu je do wszyst kich

prze by wa ją cych na te re nie pla cu tar go we go

(ku pu ją cych, han dlu ją cych) o za cho wa nie

bez piecz ne go dy stan su, tj. ok. 2 me trów, po -

mię dzy oso ba mi oraz o no sze nie ma sek

ochron nych i rę ka wi czek.

Bur mistrz Sul mie rzyc po in for mo wał o po -

now nym otwar ciu – od 10 ma ja – miej sco we -

go tar go wi ska. – Zo bo wią zu je się wszyst kich

prze by wa ją cych na te re nie tar go wi ska

do prze strze ga nia za sad – za ape lo wał Da riusz

Dę bic ki. Cho dzi o za cho wa nie bez piecz nej

od le gło ści dwóch me trów mię dzy ku pu ją cy -

mi, a tak że o to, że przy jed nym miej scu pro -

wa dze nia sprze da ży mo gą znaj do wać się mak -

sy mal nie trzy oso by.

9 ma ja
Dwo je ko lej nych za ra żo nych w na szym po -

wie cie – 58-let nia ko bie ta i 25-let ni męż czy -

zna. Obo je ba da li się w mo bil nym cen trum te -

sto wym dri ve -thru, któ re dzia ła ło w Kro to szy -

nie w dniach 4-6 ma ja.

11 ma ja
Ra no Wiel ko pol ski Urząd Wo je wódz ki po in for -

mo wał o czte rech no wych przy pad kach za ka że -

nia ko ro na wi ru sem w na szym po wie cie. Za ra -

że ni miesz kań cy Zie mi Kro to szyń skiej to ko bie -

ty w wie ku 27, 87 i 88 lat oraz 59-let ni męż czy -

zna. Wszy scy prze by wa ją w do mo wej izo la cji. 

Od po nie dział ku po now nie uru cho mio na zo -

sta ła stre fa płat ne go par ko wa nia w Koź mi nie

Wiel ko pol skim. Bę dzie dzia łać na do tych cza -

so wych za sa dach, a par ko me try ma ją być sys -

te ma tycz nie de zyn fe ko wa ne. Przy po mnij my,

że od 7 kwiet nia nie by ły po bie ra ne opła ty

za par ko wa nie po jaz dów w koź miń skiej stre -

fie płat ne go par ko wa nia.

Urząd Gmi ny w Roz dra że wie po now nie

otwie ra się dla miesz kań ców. Od 11 ma ja do -

stęp ny jest Urząd Sta nu Cy wil ne go oraz dwa

po miesz cze nia w bu dyn ku przy ul. Ry nek 1

(ka sa i sta no wi sko ds. po dat ków). – Pro si my

o za cho wa nie obo wią zu ją cych wy ma gań sa -

ni tar nych, do ty czą cych prze by wa nia w biu -

rze tyl ko jed nej oso by, od stę pu po mię dzy

ocze ku ją cy mi, po sia da nia ma secz ki ochron -

nej oraz de zyn fek cji rąk przy wej ściu do bu -

dyn ku – na pi sa no w ko mu ni ka cie. Po przy -

sto so wa niu do pra cy w wa run kach za gro że -

nia epi de mio lo gicz ne go pla no wa ne jest udo -

stęp nie nie ko lej nych po miesz czeń.

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

W pią tek sta ro sta kro to szyń ski Sta ni sław Szczot ka ode brał
z rąk pre ze sa Sto wa rzy sze nia Ki bi ców Ko le jorz sym bo licz ny
czek. Na kon to Fun da cji „Szpi tal Po wia to wy w Kro to szy nie”
wpły nę ła kwo ta 5000 zło tych! 

Od po cząt ku pan de mii w na szym kra ju ki bi ce Le cha Po znań po -
ma ga ją szpi ta lom i służ bom me dycz nym. Wspo mi na li śmy o miej -
scach, któ re od wie dzi li Kro to szyń scy Fa na ty cy Ko le jo rza, zo sta wia jąc
w nich środ ki ochro ny oso bi stej, wo dę i prze ką ski dla per so ne lu me -
dycz ne go. Prze ka za ne da ry po cho dzi ły z lo kal nej zbiór ki, z da ro wi -
zny Sto wa rzy sze nia Ki bi ców Ko le jorz z Po zna nia, a tak że od przed się -
bior ców. 

Ak cją za in te re so wał się rów nież po znań ski klub, któ ry od dał
do dys po zy cji ki bi ców mo bil ny sklep Le cha Po znań, aby ci mo gli swo -
bod nie roz wo zić ar ty ku ły po ca łej Wiel ko pol sce. Do sprze da ży tra fi ły
ma secz ki z nie bie sko -bia łym her bem, co po zwo li ło wes przeć fi nan so -
wo szpi ta le. Wspól ne dzia ła nia za owo co wa ły uzbie ra niem po -
nad 50 000 zło tych.

W pią tek w Sta ro stwie Po wia to wym w Kro to szy nie Mar cin Kaw -
ka, pre zes Sto wa rzy sze nia Ki bi ców Ko le jorz, prze ka zał sym bo licz ny
czek sta ro ście Sta ni sła wo wi Szczot ce. Okrą gła su ma 5000 zł tra fi ła
na kon to Fun da cji „Szpi tal Po wia to wy w Kro to szy nie”. – Pa no wie,
pięk nie dzia ła cie, chcę wam wszyst kim bar dzo po dzię ko wać – po -
wie dział wi ce sta ro sta Pa weł Ra do jew ski. – Praw dzi wych przy ja ciół
po zna je się w bie dzie – spu en to wał S. Szczot ka. 

Oprócz cze ku prze ka za ne zo sta ły rów nież prze ką ski dla służ by
zdro wia. – My dziś po ma ga my służ bie zdro wia, bo jutro sa mi mo że -
my po trze bo wać od niej po mo cy, a że by mo gła dzia łać, po trze bu je od -
po wied nich na rzę dzi – pod su mo wał Mar cin Kaw ka. 

(LE NA)

9Temat Tygodnia

POD NASZYM PATRONATEM
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Od po nie dział ku, 11 ma ja, po now -
nie dzia ła ją już wszyst kie pu blicz ne
bi blio te ki gmin ne w po wie cie kro to -
szyń skim, oczy wi ście pod pew ny mi
ob ostrze nia mi sa ni tar ny mi, wy ni ka -
ją cy mi z trwa ją cej epi de mii ko ro na -
wi ru sa. Wszy scy od wie dza ją cy
książ ni ce ma ją obo wią zek za sła nia -
nia twa rzy. 

Kro to szyń ska Bi blio te ka Pu blicz na
im. Ar ka de go Fie dle ra wzno wi ła
dzia łal ność 11 ma ja. Z po wo du trwa -
ją ce go re mon tu w bu dyn ku na ul. Be -
nic kiej KBP tym cza so wo funk cjo nu je
na ryn ku (nr 32) – od po nie dział ku
do piąt ku, w go dzi nach 9.30-16.30.
Wy po ży cze nie ksią żek jest moż li we
tyl ko po te le fo nicz nym umó wie niu
się (tel. 791 150 507). Zwro ty bę dą
przyj mo wa ne wy łącz nie przy ul. Be -
nic kiej 11 (bu dy nek z ty łu za bi blio -
te ką, przej ście przez par king). Zwró -
co ne książ ki mu szą być pod da ne 14-
dnio wej kwa ran tan nie. – Pro si my za -
opa trzyć się w ma ski ochron ne i rę ka -
wicz ki. Ter min otwar cia i miej sce
zwro tu ksią żek zo sta ły usta lo ne
z uwa gi na wa run ki, w ja kich pra cu je -
my w trak cie re mon tu bi blio te ki,
i obec ną sy tu ację zwią za ną z CO -
VID -19. Zgod nie z wy tycz ny mi Bi -
blio te ki Na ro do wej nie bę dzie czyn -
na czy tel nia pra sy i in ter ne to wa oraz
ob słu ga osób szu ka ją cych pra cy. Pro -
si my wszyst kich czy tel ni ków o wy ro -
zu mia łość i wspar cie – czy ta my
w oświad cze niu kro to szyń skiej książ -
ni cy.

Bi blio te ka Pu blicz na w Ko by li nie,
w opar ciu o re ko men da cje Bi blio te ki
Na ro do wej, Głów ne go In spek to ra tu
Sa ni tar ne go oraz Po wia to wej Sta cji
Sa ni tar no -Epi de mio lo gicz nej, rów -
nież za le ca, że by przy cho dzą cy mie li
za sło nię te usta i nos oraz by li za opa -
trze ni w rę ka wicz ki jed no ra zo we.
W bi blio te ce mo gą znaj do wać się jed -
no cze śnie mak sy mal nie dwie oso by,
z za cho wa niem od stę pu dwóch me -
trów. Za mknię ty jest wol ny do stęp
do księ go zbio ru. Bi blio te karz po da je
czy tel ni ko wi książ ki, au dio bo oki,
cza so pi sma. Zwrot i wy po ży cza nie
od by wa ją się w wy zna czo nych miej -
scach. Książ ki są pod da wa ne 3-dnio -
wej kwa ran tan nie. Książ ki, au dio bo -
oki, cza so pi sma moż na za ma wiać, re -
zer wo wać te le fo nicz nie oraz po przez
skrzyn kę pocz ty elek tro nicz nej (nr
tel. 65 548 21 40, e -ma il: bi blio te -
ka.ko by lin@gma il.com) od po nie -
dział ku do piąt ku, w go dzi nach 8.00-
15.00. Nie czyn ne po zo sta ją czy tel nia
cza so pism i księ go zbio ru oraz czy tel -
nia in ter ne to wa. 
Na te re nie bi blio te ki w Koź mi nie
Wlkp. też obo wią zu je za sła nia nie
twa rzy, a po nad to wy mia na ksią żek
od by wa się w ho lu, zgod nie z wy zna -

czo ny mi stre fa mi oraz z za cho wa -
niem prze pi so wej od le gło ści w cza sie
ocze ki wa nia na ob słu gę. Mo gą tam
znaj do wać się tyl ko dwie oso by, moż -
li we jest wy po ży cze nie mak sy mal nie
pię ciu ksią żek, któ re bę dzie moż na
za mó wić te le fo nicz nie, lecz tym cza -
so wo bez re zer wa cji dro gą elek tro -
nicz ną. Zgod nie z wy tycz ny mi GIS
i BN nie czyn ne po zo sta ją czy tel nia,
czy tel nia in ter ne to wa, wy po ży czal nia
au dio bo oków, usłu gi kse ro, bin do wa -
nia i la mi no wa nia oraz sprze daż wy -
daw nictw re gio nal nych. Nie ma moż -
li wo ści wy po ży cza nia cza so pism, a fi -
lie bi blio tecz ne po zo sta ją nie czyn ne
do od wo ła nia. Koź miń ska książ ni ca
jest czyn na w po nie dział ki, czwart ki
i piąt ki od 9.00 do 16.00, a we wtor ki
i śro dy od 9.00 do 15.00. W so bo ty
bi blio te ka bę dzie nie czyn na.
W zdu now skiej bi blio te ce i jej fi liach
w Basz ko wie i Ko na rze wie książ ki na -
le ży za ma wiać 2-3 dni wcze śniej dro -
gą te le fo nicz ną, ma ilo wą lub po przez
kon to on li ne. Przy cho dzą cy do bi -
blio tek ma ją obo wią zek – po odło że -
niu zwra ca nych ksią żek do przy go to -
wa ne go po jem ni ka – zde zyn fe ko wać
rę ce oraz za cho wać za le ca ne od le gło -
ści od dru giej oso by, we dług wy zna -

czo nych li nii i szcze gó ło wych in for -
ma cji w każ dym z lo ka li. W bi blio te -
ce w Zdu nach wy mia na księ go zbio ru
od by wa się na par te rze bu dyn ku,
zgod nie z wy zna czo ny mi stre fa -
mi – w po nie dział ki, wtor ki, czwart -
ki, piąt ki w go dzi nach 9.00-15.00,
a w śro dy od 12.00 do 17.00. Kon -
takt do zdu now skiej bi blio te -
ki – tel. 62 721 51 72, e -ma il: bi blio -
te ka@zdu ny.pl – w go dzi nach 8.00-
16.00.
W Basz ko wie wy po ży cza nie ksią żek
jest moż li we w po nie dział ki, wtor ki,
śro dy i piąt ki w godz. 10.00-16.00,
a w czwart ki w godz. 9.00-14.00.
Kon takt – tel. 62 721 11 94
w godz. 9.00-16.00, e -ma il: basz -
ków@bi blio te ka.zdu ny.pl. Fi lia w Ko -
na rze wie jest otwar ta od po nie dział -
ku do piąt ku w godz. 13.00-18.00.
Kon takt – tel. 62 722 08 97, e -ma il:
ko na rzew@bi blio te ka.zdu ny.pl. 
W Roz dra że wie z ko lei wpro wa dzo -
no bar dziej ry go ry stycz ne pro ce du ry
bez pie czeń stwa. – U nas dzia ła my
zgod nie z za le ce nia mi sa ni tar ny mi
Bi blio te ki Na ro do wej, a na wet wpro -
wa dzi li śmy bar dziej ry go ry stycz ne
za sa dy. Czy tel ni cy nie ma ją wstę pu
do bi blio te ki. Ob słu gu je my
przy drzwiach wej ścio wych po przez
okien ko w spe cjal nie za mon to wa nej
prze sło nie. Zwra ca ne książ ki są pod -
da wa ne kwa ran tan nie. Po cząt ko wo
Bi blio te ka Na ro do wa re ko men do wa -
ła 14-dnio wą kwa ran tan nę, ale
w dru giej re ko men da cji już in for mu -
je, że kwa ran tan na po win na wy no sić

mi ni mum 3 do by. W tym ty go dniu
(wy po wiedź z 7 ma ja – przyp. red.)
wszyst kie książ ki pod da je my kwa -
ran tan nie i zo ba czy my, jak po ra dzi -
my so bie z ma ga zy no wa niem zwro -
tów, po nie waż ma my bar dzo ma ło
miej sca. Je śli bę dzie ta ka moż li wość,
to kwa ran tan na ksią żek bę dzie trwa -
ła 7 dni lub na wet 14. Ma my za bez -
pie cze nia w po sta ci przy łbic, rę ka wi -
czek i pły nów de zyn fe ku ją cych.
Na ra zie czyn na jest tyl ko bi blio te ka
w Roz dra że wie, a od po nie dział ku,
po za mon to wa niu za bez pie czeń, ru -
sza tak że fi lia w No wej Wsi. Go dzi ny
wy po ży czeń w Roz dra że wie są ta kie
sa me jak przed pan de mią. Moż li we,
że z cza sem zo sta ną skró co ne.
Wszyst ko za le ży od te go, jak dłu go
po trwa ten stan, jak rów nież od sta nu
fi nan sów, któ re mu si my prze zna czać
na pły ny, rę ka wicz ki itp. Do koń ca
ro ku bu dże to we go ma my po nad sie -
dem mie się cy, a te go ty pu wy dat ki
nie by ły pla no wa ne, bo nikt się ich
nie spo dzie wał. W No wej Wsi wy po -
ży cze nia bę dą się od by wa ły tyl ko
w godz. 16.00-18.00 – po in for mo -
wa ła Ali cja Ba na szek, dy rek tor
Gmin nej Bi blio te ki Pu blicz nej
w Roz dra że wie. Kon takt z roz dra -
żew ską książ ni cą – tel. 62 722 13 22,
e -ma il: bi blio te ka@roz dra zew.pl.
W Sul mie rzy cach bi blio te ka jest wy -
po sa żo na w pły ny de zyn fe ku ją ce.
Przy go to wa no od dziel ne po miesz -
cze nia do wy da wa nia i przyj mo wa nia
ksią żek. Od da wa ne książ ki bę dą pod -
da wa ne kwa ran tan nie. Obo wią zu -
ją 1,5-me tro we od le gło ści po mię dzy
przy cho dzą cy mi do bi blio te ki. Kon -
takt – tel. 62 722 33 72, e -ma il: bsul -
mie rzy ce@wp.pl. 

(NO VUS)
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PIŁKA NOŻNA

Rozgrywki odwołane!

Za rów no za wod ni cy, jak i ki bi ce
Astry Kro to szyn, Pia sta Ko by lin i Bia -
łe go Or ła Koź min Wlkp. czy dru żyn
z niż szych lig z nie cier pli wo ścią cze -
ka li na ko lej ne de cy zje do ty czą ce
run dy wio sen nej. Roz gryw ki, jak wie -
my, zo sta ły za wie szo ne kil ka dni
przed ich pla no wa nym roz po czę -
ciem. Nie ste ty, sy tu acja epi de micz -
na w na szym kra ju zmu si ła pre ze -
sów Wo je wódz kich Związ ków Pił ki
Noż nej do pod ję cia de cy zji o od wo ła -
niu se nior skich roz gry wek w niż -
szych kla sach, po cząw szy od IV li gi.

– Obo wią zu ją ce roz po rzą dze nia rzą -
do we do ty czą ce epi de mii CO VID -19
unie moż li wia ły kon ty nu owa nie roz gry -

wek w za pla no wa nej pier wot nie for mie.
Jed no cze śnie in for mu je my, że za układ
koń co wych ta bel se zo nu 2019/2020
przyj mu je się ko lej ność dru żyn w ta be li
po ostat niej ro ze gra nej ko lej ce roz gry wek.
Dru ży ny zaj mu ją ce miej sca pre mio wa ne
awan sem uzy ska ją awans do wyż szej kla -
sy roz gryw ko wej. Po se zo nie 2019/2020
nie bę dzie na to miast spad ków do niż -
szych klas roz gryw ko wych – czy ta my
w ko mu ni ka cie Pol skie go Związ ku Pił ki
Noż nej. 

Astra Kro to szyn koń czy se zon na pią -
tym miej scu w ta be li V li gi, a Piast Ko by -
lin – na je de na stym. Bia ły Orzeł Koź min
Wlkp. upla so wał się na siód mej lo ka cie
w ta be li kla sy okrę go wej. 

(LE NA)

ZSP NR 3 KROTOSZYN

Jakub laureatem 
konkursu kulinarnego

W czwar tej edy cji Ogól no pol skie go
Tur nie ju Ku char skie go wiel ki suk -
ces od niósł uczeń Ze spo łu Szkół
Po nad pod sta wo wych nr 3 im. Ja na
Paw ła II w Kro to szy nie. Ja kub Lu -
dwi czak, bo o nim mo wa, do tarł
do ostat nie go eta pu, uzy sku jąc ty -
tuł fi na li sty.

Tur niej zo stał zor ga ni zo wa ny we
współ pra cy Wiel ko pol skiej Izby Rze -
mieśl ni czej oraz Ze spo łu Szkół Prze my słu
Spo żyw cze go w Po zna niu. Pa tro nat
nad tym wy da rze niem ob ję ła Kra jo wa Ra -
da Ga stro no mii i Ca te rin gu. Tur niej po -
dzie lo ny był na trzy eta py: szkol ny, okrę -
go wy (wo je wódz ki) i ogól no pol ski.
Do ostat nie go z nich za kwa li fi ko wał się

uczeń kla sy IIf w ZSP nr 3 w Kro to szy nie,
kształ cą cy się w za wo dzie ku cha rza – Ja -
kub Lu dwi czak. 

Do czę ści teo re tycz nej Ja ku ba przy -
go to wa ła Ma rio la Kacz ma rek, na uczy ciel -
ka przed mio tów za wo do wych, z ko lei
do za dań prak tycz nych tre no wał
pod okiem Car lo sa Con tre ra sa, sze fa
kuch ni Bi stro Ca fe&Ta pas. 

Te ma tem prze wod nim w tym ro ku
by ły „ja ja w asy ście mię sa”. W eli mi na -
cjach koń co wych uczeń kro to szyń skiej
szko ły uzy skał ty tuł fi na li sty. Dzię ki te mu
otrzy mał za świad cze nie zwal nia ją ce
z przy stą pie nia do czę ści pi sem nej eg za -
mi nu po twier dza ją ce go kwa li fi ka cje w za -
wo dzie ku cha rza, uzy sku jąc tym sa mym
wy nik 100 %. (LE NA)

W kwiet niu Hu fiec Pra cy 15-2 w Kro -
to szy nie zor ga ni zo wał na te re nie jed -
nost ki wy sta wę oko licz no ścio wą
pod na zwą „Ży cie i dzie ło św. Ja na
Paw ła II”. Ini cja ty wa ta wią że się
z ob cho dzo ną w tym ro ku w Ochot ni -
czych Huf cach Pra cy set ną rocz ni cą
uro dzin Ja na Paw ła II. 

Sejm RP 13 czerw ca 2019 pod jął
uchwa łę w spra wie usta no wie nia ro -
ku 2020 Ro kiem Świę te go Ja na Paw -
ła II. – Pa tron OHP, któ rym od 11 paź -
dzier ni ka 2011 jest nasz wiel ki ro dak,
od wie lu już lat sta no wi dla nas nie prze -
rwa ną in spi ra cję w pra cy z mło dzie żą,
któ rej się po dej mu je my w na szej co dzien -
nej dzia łal no ści – stwier dza Da niel Ku -
law ski z Huf ca Pra cy 15-2. – Na uki Ja na
Paw ła II sta no wią fun da ment mo ral ny na -
szej zbio ro wej toż sa mo ści, któ rą czu je my
się zo bo wią za ni prze ka zy wać uczest ni -

kom w co dzien nych pe da go gicz nych od -
dzia ły wa niach. 

Wy sta wę bę dzie moż na po dzi wiać
do grud nia. Upa mięt nia ona po stać Oj ca
Świę te go i je go do ko na nia oraz przy po mi -
na je go prze sła nia. Eks po zy cja pre zen tu je
roz ma ite okre sy z ży cia świę te go Ja na
Paw ła II. 

W związ ku z sy tu acją epi de micz ną
udo stęp nia nie wy sta wy zwie dza ją cym
jest utrud nio ne. – Ma my na dzie ję, że
w nie dłu gim cza sie sy tu acja ule gnie nor -

ma li za cji i wszy scy za in te re so wa ni,
a przede wszyst kim na sza mło dzież, bę dą
mie li szan sę po dzi wiać to, co zo sta ło
na te mat ży cia i dzie ła świę te go Ja na Paw -
ła II w na szej jed no st ce przy go to wa ne.
Tym bar dziej że wy sta wa bę dzie otwar ta
do koń ca grud nia – do da je D. Ku law ski. 

Ak tu al nie eks po zy cję moż na zo ba -
czyć w wer sji zdal nej na: https://www. fa -
ce bo ok. com/hpkro to szyn/vi de -
os/158978038890051. 

OPRAC. (AN KA)

WYSTAWA

Życie i dzieło św. Jana Pawła II


