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Osocze ozdrowieńców
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potrzebne!
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Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
oddaj osocze.
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minął miesiąc

Ekipa Kaczyńskiego

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny
Adam.Piotrowski2@gmail.com
35 zatrzymanych przez policję pseudokibiców (270 osób
wylegitymowanych), którzy
na wezwanie prezesa wszystkich prezesów i jednocześnie
wicepremiera ds. bezpieczeństwa 30 października stanęli
w „obronie kościołów”. Przy
zatrzymanych służby znalazły pałki, kastety, race i inne
„pokojowe” precjoza. Policja
stwierdziła, że pomimo 100
tys. uczestników marszu w
proteście przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego ws. zaostrzenia prawa
aborcyjnego, był on bardzo
spokojny.
Szokująca była decyzja
Prokuratury Krajowej, by nie
aresztować Roberta G., który
29 października podczas pro-

testu kobiet zaatakował dwie
dziennikarki. Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu postawiła
już dzień później 32-latkowi zarzuty: naruszenia nietykalności
cielesnej dziennikarki, a także
posiadania środków odurzających i dopingujących, które
znaleziono podczas przeszukania jego mieszkania. Miała
też wnioskować o jego tymczasowe aresztowanie. I w tym
momencie
interweniowała
Prokuratura Krajowa, na której
polecenie wycofano wniosek
o areszt. Czyżby wrocławianin, członek bojówki „Silesia”
pseudokibiców Śląska Wrocław
również należał do „ekipy Kaczyńskiego”?
Decyzja Trybunału Konstytucyjnego
podważająca
kompromis aborcyjny z 1993
r. była w obecnej sytuacji totalnym strzałem w kolano. Nie
jestem psychologiem, ale sam
zauważyłem, że ludzie przez
pandemię zrobili się przybici i zdołowani. Ciągła obawa
przez zachorowaniem, obrazki
w mediach mówiące prawie
wyłącznie o liczbie chorych i
zmarłych z powodu Covid-19,
to z pewnością wpływa na nasze samopoczucie. Wyrok TK

to była iskra na beczce prochu.
Wywołał w ludziach drzemiącą
energię. A sposób załatwienia
sprawy przez rząd wzbudził
powszechny opór. To można
było przewidzieć, ale nie tylko
ja mam wrażenie, że w rządzie
myśli się objawowo, a nie zapobiegawczo.
35 rannych policjantów po
starciach, ogrom strat materialnych (zdemolowane samochody i witryny sklepowe), podpalone mieszkanie. To efekt
manifestacji podczas obchodów 11 listopada w Warszawie.
Wg. zapewnień organizatorów
w związku z pandemią koronawirusa miała być jedynie
manifestacja w formie zmotoryzowanej. W rzeczywistości
kolumny samochodów nigdzie
nie dojechały, bo na ulice wyszły tysiące pieszych. Co więcej
wśród maszerujących znalazł
się organizator marszu Robert
Bąkiewicz, który wcześniej
obiecywał, że ze względu na
sytuację i w trosce o zmniejszenie ryzyka zakażeń na pewno
będzie jechał pojazdem. No
dobra rozumiem, chcieli tradycyjnie odbyć „Marsz Niepodległości”, ale czy w naszej Polskiej
tradycji 11 listopada już zawsze

KOLEKCJONER
KUPI:
stare zegarki,
biżuterię,
monety
i inne.
Tel. 884 050 405

zostaną burdy, wandalizm i
bójki z policją?
Tak jak przewidywaliśmy w
poprzednich numerach Przekroju, przestawienie służby
zdrowia na walkę z pandemią
SARS-CoV-2 sparaliżowało leczenie innych schorzeń w Polsce. Niestety, październik przyniósł pierwsze tego efekty. Za
miniony miesiąc odnotowano
w Polsce niespełna 50 tys. zgonów. To aż o 45 proc więcej niż
średnia październikowa z lat
2016-2019. Wielu specjalistów
uważa, że znacznie więcej ludzi umiera z powodu przestawienia służby zdrowia na leczenie Covid-19 niż z powodu
tej właśnie choroby. Te 15 tys.
zgonów więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, to dowód na zapaść
systemu ochrony zdrowia i na
całkowite nieprzygotowanie
polskich władz na jesienną
fazę epidemii. Przykładów
różnych absurdów można
mnożyć, ale przytoczę jeden,
który mnie rozwalił na łopatki. Ciężarna kobieta z Sulęcina
zaczęła mieć skurcze porodowe. Razem z partnerem udali
się na sulęcińską porodówkę.
Tam zrobiono jej szybki test na

obecność koronawirusa. Niestety, wyszedł dodatni. Karetki
nie było dostępnej (sic!) więc
kazano im jechać własnym
autem do jedynego szpitala,
który obsługuje ciężarne zakażone SARS-CoV-2 do Sulechowa. Po drodze kobiecie
odeszły wody. W Sulechowie
pacjentki jednak nie przyjęto, bo… w systemie nie była
zaznaczona jako pozytywna.
Nie świeciła się na czerwono.
Kazano im się wracać do Sulęcina! W tym czasie nie dodzwonili się do sulęcińskiej
lecznicy więc wśród błagań
i krzyków zdenerwowanego
przyszłego ojca zawrócili z powrotem. W połowie drogi do
Sulęcina udało im się jednak
skontaktować ze szpitalem.
Powiedziano im, że ciężarna
już jest zaznaczona w systemie jako pozytywna i mają
się wracać z powrotem do
Sulechowa. W końcu pacjenta
urodziła przez cesarskie cięcie
w Sulechowie, a dziecko na 10
dni zabrano na kwarantannę.
Matka będzie je przez ten czas
widzieć tylko przez szybę. Tym
razem wszystko skończyło się
dobrze, ale wiele innych osób
nie miało tyle szczęścia.

tel. 885 503 977

Krzysztof Piotrowski
DORADCA KLIENTA

tel. 501 693 387
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Osocze ozdrowieńców pilnie potrzebne!
Cd. ze str. 1
• po spełnieniu podstawo-

wych kryteriów kwalifikacji
dla dawców krwi określonych w Rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 11
września 2017 r. w sprawie
warunków pobierania krwi
od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi.
Jak pobierane jest osocze?

Osocze pobierane jest metodą plazmaferezy. Podczas
plazmaferezy pobierana jest
krew, którą rozdziela się na
osocze i pozostałe składniki,
które są przetaczane z powrotem do tej samej żyły. Pobieranie osocza nie boli, jest całkowicie bezpieczne i trwa od
30 do 40 minut. Jednorazowo
pobierane jest nie więcej niż
750 ml osocza.
Jeśli pobranie osocza me-

todą plazmaferezy nie jest
możliwe, pobierane jest 450
ml krwi pełnej, z której otrzymywane jest ok. 220-230 ml
osocza.
Co dalej dzieje się z osoczem?
Pobrane osocze jest poddawane procedurze redukcji
patogenów, dzielone na dawki wielkości 100-250 ml i zamrażane.
W zależności od zawartości

w osoczu przeciwciał neutralizujących wirusa, chorym na
COVID-19 przetacza się 200400 ml osocza.
Jak działa terapia osoczem?
Zawarte w osoczu przeciwciała neutralizujące wirusa
SARS-CoV-2 (który powoduje
COVID-19) po przetoczeniu
eliminują go z organizmu
pacjenta z aktywnym zakażeniem. Chorzy często nie są
w stanie wytworzyć własnych
przeciwciał lub wytwarzają je
zbyt wolno (niewspółmiernie
do rozwoju zakażenia). Po-

danie gotowych przeciwciał
znacznie przyspiesza procesy
obronne i pozwala skuteczniej walczyć z koronawirusem.
Terapia osoczem rekonwalescentów była już wcześniej
stosowana wielokrotnie przy
zakażeniach wirusem EBOLA, koronawirusem SARS
(SARS-CoV), wirusem grypy
A (H1N1) oraz wirusem „ptasiej” grypy A (H5N1). To jedna
z najskuteczniejszych terapii
przy zakażeniach wirusowych.
Red.
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Historia Garnizonu Wędrzyn (4)
Dzięki życzliwości Pana
ppłk. Przemysława Mikołajczaka, Komendanta
Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w
Wędrzynie mogłem zwiedzić Salę Tradycji najstarszej
jednostki wojskowej w garnizonie.
W dzisiejszym odcinku
będzie niemalże wszystko
o rzeczonej sali. Moim cyceronem był sympatyczny
st. chor. sztab. Mariusz Stasiłowicz, starszy podoficer
dowództwa ośrodka i kustosz muzealnych zbiorów.
Eksponaty są starannie opisane i wyeksponowane w
dwóch salach. Ponieważ całość jest pomyślana jako zapis historyczny i edukacyjny
(odwiedzają zainteresowani
i uczniowie) zapewne będzie rozbudowana w formie
przestrzennej, co bardziej
uczyni ją przejrzystą.
Bardzo ciekawa jest aranżacja i szeroka informacja o
patronie jednostki, którym
jest gen. dyw. Dezydery
Chłapowski, biorący udział
u boku Cesarza Napoleona
w kampanii hiszpańskiej i
austriackiej. Patriota, uczestnik Powstania Listopadowego, więzień Prus po upadku
powstania w twierdzy szczecińskiej, organizator oddziałów powstańczych podczas
Powstania Wielkopolskiego
w 1848 r., inicjator wprowadzenia nowoczesnej gospodarki i autor podręcznika „O
rolnictwie”. Liczne artefakty
z epoki stanowią doskonałe
uzupełnienie i stwarzają od-

powiedni klimat.
Sala Tradycji nr 2 jest prawie typowo wojskowa. Zdjęcia byłych komendantów w
Wędrzynie, począwszy do
1948 r. są ukłonem w stronę
tych, którzy jednostkę jak i
poligon przekształcali. Wyeksponowana dokumentalnie historia jednostki, z jej
tradycjami, to kolejny element godny uwagi.
Najcenniejszym jest brulion zapisany ołówkiem. Są
w nim wspomnienia pierwszego dowódcy JW. 1986
(Sieradz-Monice pierwsza
dyslokacja) i Komendanta
Poligonu, którym był wówczas kpt. Jan Mąka. Dowodził w sumie 18 lat.
Gablota poświęcona pamięci chor. Zygmunta
Morżyka, który po odejściu
do rezerwy pracował w jednostce jako pracownik cywilny jest Szacunkiem dla
tego zapewne wartościowego człowieka.
Są eksponaty typowo poligonowe, które niegdyś były
wykorzystywane na strzelnicach. Dziś zastąpione przez
elektronikę. Urwana lufa armatnia potwierdza wielką
siłę energii skumulowanej w
ładunku miotającej pocisk.
Tabliczki z opisami jak w
muzeum. Trudno pominąć
ryngrafy jednostek tu ćwiczących, okolicznościowe
puchary, dyplomy czy zdjęcia.
Super ciekawostką, uratowaną dzięki silnej determinacji dowództwa ośrodka,
bowiem miała być przeka-

zana przez miasto Sulęcin
gdzieś w Polskę – są doskonałe opisy i ilustracje tajnego kompleksu 3003 „Wołkodaw” czyli radzieckiej bazy
magazynowej broni jądrowej k/Trzemeszna Lubuskiego.
Jedynym, nie mającym
nic wspólnego z wojskiem,
zbiorem użyczonym na zasadzie depozytu jest zbiór
przedwojennych banknotów polskich i niemieckich.
Połączone Sale Tradycji
OSPWL są godne zwiedzenia. Zachowane eksponaty
oparły się próbie politycznego niszczenia historii, jakich
dokonano w jednostkach
WP. Zapewne patron był
właściwy i specyfika ośrodka zgoła inna od jednostek
liniowych.
Pobyt w OSPWL zakończył
się tradycyjną kawą w gabinecie dowódcy. Na koniec
rozmowy (tu ciekawostka,
dowódca, chorąży - kustosz
i ja – kończyliśmy wojskową
szkołę w Pile. Dowódca oficerską, my – chorążych. Jaki
ten świat jest mały…) otrzymałem wspaniały album o
OSPWL i nie mniej interesującą monografia pod red. M.
Stasiłowicza.
W następnych odcinkach
będzie o historii JW. 1986 i
poligonu, który kilkakrotnie
zmieniał nazwę i się rozbudowywał.
Tekst i foto.
dr Lech Malinowski
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TRIOTYZM i WOLNOŚĆ. Takie
Z naszego ogródka.
spotkania to wspaniała lekcja
Chwała dla powiatu suhistorii i patriotyzmu dla całej
lęcińskiego,
wg rankingu
społeczności szkolnej.
Lubuskiej pozyskał 542 B.K.
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na mieszkańca z różnych
dotacji unijnych, powiat
międzyrzecki na końcu z
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Międzyrzec w środku.

Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja
,,Grają trąby, dzwonią dzwony.
Radość dziś napełnia kraj.
W Polsce wielkiej, odrodzonej
Wiwat! Wiwat Trzeci Maj!»
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(wjazd do Sulęcina)
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Dnia 29 kwietnia w Szkole
Podstawowej im. Żołnierza
Polskiego w Wędrzynie odbył
się uroczysty apel z okazji 228
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. To uroczystość
wpisana w coroczny kalendarz naszej szkoły.
Ważność święta była okazją
do przygotowania programu artystycznego, w którym
wzięli udział uczniowie klasy VI b i VII a. Podczas apelu
przypomniano tło historyczne wydarzeń z 3 maja 1791r.,
recytowano piękne wiersze,
śpiewano pieśni patriotyczne.
Występ miał za zadanie przybliżyć to doniosłe wydarzenie
historyczne, a także uświa-

domić wszystkim, jak istotną
rolę pełni ten dokument w
czasach współczesnych. Powagę sytuacji podkreślały
galowe stroje uczniów, barwy
narodowe i ważne dla Polski
hasła.
Dyrektor szkoły - p. Edyta
Jakóbczak, na zakończenie

Lech Malinowski

lechm47@wp.pl
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Pomimo trudności – stale się rozwijamy
- Dlatego prowadzimy
różnego rodzaju szkolenia z
zakresu BHP aby tego uniknąć. Przed nami, zapewne w
przyszłym roku, kolejne wyzwania, bo firma cały czas się
rozwija i uruchomimy dwie
nowe aktywności. Jak wiadomo jesteśmy jako zakład w
holdingu, który daje większe
możliwości. Powstaje u nas
Dział Technologii, który pozwala na samodzielność w
projektowaniu. Dotychczas
było to centralnie przekazywane, a my wdrażaliśmy to
do produkcji.

Przed zakładem produkującym meble sypialniane
w Sulęcinie stoi kolejny autobus dowożący pracowników. Czyżby zatrudnienie
wrosło?
Mariusz Pawlak
członek zarządu i dyrektor
zakładu: - Poziom zatrudnienia jest taki sam jak 2-3
miesiące temu. To reżimy sanitarne wymusiły na nas jako
pracodawcy przestrzeganie
odstępu między pracownikami podczas dowozu ich do i
z pracy, stąd dodatkowy autobus. To są olbrzymie koszty, które ponosimy i nikt ich
nam nie zwróci i nie jesteśmy
w gronie polskich pracodawców jedynymi, których to
dotknęło. Zdrowie pracowników jest dla nas najważniejsze. Wszyscy pracownicy
na produkcji noszą maski
lub przyłbice. Rozwiązaliśmy problem zabezpieczenia
przed przenoszeniem wirusa
podczas załadunku czy wyładunku towaru. Kierowcy
pozostają bezwzględnie na
zewnątrz. Mają tam nawet
przygotowaną toaletę. Nasi
pracownicy działu wyrobów gotowych ładują towar
i kontakt z kierowcami jest
tylko podczas przekazania
dokumentów.
A jak wygląda produkcja, pomimo zastosowania ograniczeń?
- Jest na zadowalającym
poziomie. Rynek oczekuje
większej ilości produktów z
naszego zakładu, co nas cieszy. Ale są problemy poza firmą. Jest pewne zatrzymanie
u producentów pianek, a ta
w różnej formie jest bardzo
ważnym komponentem w
naszej produkcji. Grubość,
kolor czy sprężystość jest
bardzo istotną kwestią w
produkcji łóżek. Tu przypomnę, że nasze wyroby są ze
średniej i wysokiej półki, bo
tak to można kolokwialnie
nazwać, stąd jakość niemieckiej czy polskiej pianki musi
być zgodna naszymi oczekiwaniami. Te wymagania dotyczą wszystkich surowców
przez nas wykorzystywanych
w procesie produkcyjnym.
Produkcja to zarobek,
także dla pracowników…
- Pracujemy nad nowym

Adam Bok organizuje w firmie nowy dział od
podstaw. Jest to pewne
wyzwanie.

Adam Bok jest odpowiedzialny za powstanie Działu
Technologii
systemem motywacyjnym
wynagrodzenia pracowników. Wchodzimy w PPE. Będziemy mieli fundusz socjalny, którego dotychczas nie
mieliśmy. Szczegóły konsultujemy z przedstawicielami
załogi i od stycznia przyszłego roku będzie to realizowane. Chcemy gratyfikować
tych, którzy są z nami od
początku i chcą się z nami
związać na dłużej. Inwestując w pracownika poprzez
różne programy zakładamy,
że przyniesie to oczekiwane efekty. Załoga to zespół,
a czynnik ludzki choć bywa
nieprzewidywalny, to jest
podstawą funkcjonowania
zespołu. Pandemia uderzyła
w nasze programy integracyjne. Trzecie z kolei spotkanie integracyjne nie dojdzie
do skutku, ale na to wpływu
nie mamy, a zdrowie jest najważniejsze.
Praca na produkcji jest
w pewnym sensie monotonna, to usypia czujność…

- Zapewne tak – odpowiada zapytany młody człowiek. – Nowy dział będzie
miał za zadanie tworzenie
nowych modeli, oczywiście
przy współpracy z modelarnią wraz z wzorcownią, która również powstanie. Nowy
dział będzie tworzył nie tylko
modele, ale również pełną
dokumentację, listy materiałowe, rysunki i wiele innych
rzeczy. Do tego jest potrzebny odpowiedni sprzęt kom-

puterowy, oprogramowanie
i wykwalifikowani pracownicy. Wspólnie poszukujemy
odpowiednich ludzi, bowiem
z początkiem przyszłego
roku musimy dział mieć gotowy. Tu uwaga, nasze propozycje będą zatwierdzane
przez centralę holdingu, co
jest zrozumiałe.
Niegdyś plastyk coś
tam tworzył, rysował,
kleił itp., teraz odpowiedni program komputerowy
jest niezbędny.
- Grafik mający wyobraźnię i znający techniczne
uwarunkowania gotowego
wyrobu potrafi w systemie
trójwymiarowym taką rzecz
wykonać. Stworzenie zespołu jest dla mnie wyzwaniem.
Pracuję tutaj od lutego ubiegłego roku i zajmowałem się
zakupami strategicznymi. Z
oferty prezesa postanowiłem skorzystać. Pozycja na
rynku mojej firmy, holdingu
plus dobre zarobki zapewne
pozwolą odpowiednich pracowników pozyskać.
Rozmawiał
Lech Malinowski
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Każda epidemia musi mieć swój koniec

Jest lekarzem zakaźnikiem od 39 lat. W swoim zawodzie widział już wszystko. Wiele lat temu przyjmował
na oddział pierwszego pacjenta z HIV. Dziś walczy z wirusem, jakiego jeszcze nie było – wywiad z Jackiem
Smykałem, kierownikiem Klinicznego Oddziału Chorób Zakaźnych w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze.
terapeutyczne. Mimo to nadal nie ma na tego wirusa
w pełni skutecznego leku.
Nabyliśmy coraz większe, „rodzime” doświadczenie.
Wiemy już, że najważniejszym elementem w leczeniu szpitalnym jest wysokoprzepływowa, donosowa
wentylacja tlenem. Jest to bardzo bezpieczna (bez konieczności farmakologicznego wyłączenia świadomości) metoda dotleniania organizmu pacjenta. Polega
na wspieraniu jego oddechu dostarczonym przez nos
nagrzanym i nawilżonym tlenem. Pacjent w tym czasie może swobodnie wykonywać wszystkie czynności:
jeść, spać, prowadzić rozmowy itp.
Takie urządzenia jak AIRVO 2 są nam przede wszystkim potrzebne. Mechaniczna wentylacja z zastosowaniem respiratorów jest niebezpieczna – często kończy
się niepowodzeniem.

Jak wygląda typowy dzień na oddziale zakaźnym?
Badanie osób zakażonych COVID na pewno różni
się od „typowej” diagnostyki

Jacek Smykał, Kierownik Klinicznego Oddziału Chorób Zakaźnych w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze

Jak z perspektywy siedmiu miesięcy wspomina Pan 4 marca i polskiego pacjenta „zero”?
Co się zmieniło od tamtej pory?

Do Klinicznego Oddziału Chorób Zakaźnych, gdzie
obecnie nie ma izby przyjęć, przyjmowani są przede
wszystkim pacjenci z objawami niewydolności oddechowej w wyniku zakażenia wirusem. Skierowania
wydają lekarze rodzinni, Oddziały Ratunkowe i inne
szpitalne. W oddziale wyposażonym w 35 łóżek dla dorosłych pracuje, w systemie zmianowym, w zespołach
dwuosobowych ośmiu lekarzy (w tym siedmiu specjalistów chorób zakaźnych). Obowiązuje szczególny
reżim sanitarny: m. in. częste, dokładne mycie rąk, dezynfekcja rąk przed włożeniem i po zdjęciu „kosmicznego” ubrania.

Jacek Smykał, Kierownik Klinicznego Oddziału
Chorób Zakaźnych w Szpitalu Uniwersyteckim
w Zielonej Górze:

Codzienna wizyta lekarska różni się tym, że pacjent
podczas badania zakłada maseczkę, a lekarz ubrany
jest jak kosmita: jednorazowy fartuch, maseczka, gogle lub przyłbica, jednorazowe, podwójne rękawiczki,
jednorazowy czepek na głowie i osłony na buty.

Od stycznia 2020 r. dopływały do Polski informacje
o coraz większej liczbie zakażonych osób w ościennych krajach. Wiedzieliśmy, że wirus nas również
nie ominie.

Samorząd Województwa Lubuskiego długo przed
wybuchem epidemii wsparł oddział zakaźny, udało się zmodernizować obiekt. Jakie warunki dziś
mają tu chorzy na COVID?

Gdy 2 marca 2020 r. z objawami infekcji zgłosił się do
naszej izby przyjęć Lubuszanin, wcześniej przebywający w Westfalii (Niemcy), nie mieliśmy wątpliwości.
Tak – to był zdefiniowany tzw. pacjent zero – nie tylko w Lubuskiem, ale i w Polsce. Początkowo „spirala”
zakażeń w naszym województwie rozkręcała się w wyjątkowo wolnym tempie – od kilku potwierdzonych
dziennie, kończących się zawsze wyzdrowieniem
– do kilkuset obecnie, które nie zawsze zakończyły się
szczęśliwie. Punktem krytycznym okazały się zakażenia personelu, a w ich następstwie pensjonariuszy
Domów Pomocy Społecznej.

Środki finansowe od Samorządu Województwa umożliwiły kompleksową modernizację wolnostojącego
budynku, w którym znajduje się Oddział. Całkowicie
przebudowaliśmy wewnątrz dwa piętra: powstały
w pełni przystosowane do przyjęcia osób z niepełnosprawnością narządu ruchu jednoosobowe sale
chorych, jedna sala trzyłóżkowa do intensywnego nadzoru, dwie trzyłóżkowe, dziesięć dwułóżkowych. Wszystkie w barwnych, przyjaznych kolorach.
Natomiast na zewnątrz wykonano termomodernizację budynku, elewację, zbudowano autonomiczną
oczyszczalnię ścieków oddziałowych, zagospodarowano otoczenie.

W marcu naszą diagnozę postawiliśmy na podstawie opisanych w fachowej literaturze przypadkach,
a poparliśmy badaniem laboratoryjnym, na którego
wynik czekaliśmy około doby. Aktualnie mamy do dyspozycji gamę testów: antygenowe, genetyczne oraz badanie przeciwciał we krwi, dlatego znacznie szybciej
diagnozujemy to zakażenie.
Od marca kilkakrotnie ulegały zmianie rekomendacje

W trakcie panującej epidemii Oddział został doposażony – środkami marszałkowskimi – w specjalistyczny sprzęt m. in.: aparaty do wentylacji wysokoprzepływowej AIRVO 2, aparat RTG, USG.

Dystans, dezynfekcja, maseczka - czy naprawdę
te elementy wystarczą, by uniknąć zakażenia?

Te zalecenia są niezmienne od początku epidemii.
Prewencja przed zakażeniem to dystans, dezynfekcja pomieszczeń i szczególnie częste, dokładne mycie
rąk. Do prawidłowego funkcjonowania organizmu konieczne jest prowadzenie aktywnego trybu życia: długie spacery na powietrzu połączone z wykonywaniem
pogłębionych oddechów, ćwiczeniami obręczy barkowej, zwiększające ruchomość klatki piersiowej. Nie zapominajmy także o właściwym odżywianiu, zwłaszcza
spożywaniu dużej ilości naturalnych witam w postaci
owoców, warzyw, orzechów itp.

Szczepienia przeciwko grypie. Warto?
Zalecam je jak najbardziej! Szczególnie osobom
z przewlekłymi chorobami układu oddechowego:
astmą oskrzelową, przewlekłą obturacyjną chorobą
płuc; z niewydolnością krążenia; w stanach obniżonej odporności; chorujących na nowotwory m. in.
układu krwiotwórczego, kobietom w ciąży, czyli osobom z grup o zwiększonym ryzyku wystąpienia powikłań pogrypowych.
Innym, niezwykle ważnym, jest szczepienie przeciwko chorobie inwazyjnej (sepsa), zapaleniu płuc,
ostremu zapaleniu ucha środkowego wywołanych
przez pneumokoki.
Wskazane jest, by przeciw pneumokokom szczepić
dzieci od drugiego miesiąca do trzeciego roku życia
oraz osoby dorosłe powyżej 65 roku (zwłaszcza z obniżoną odpornością).

Jest Pan zakaźnikiem od kilkudziesięciu lat. Jak
praca lekarza oddziału zakaźnego wpływa na życie rodzinne, społeczne? Co się zmieniło w epidemii koronawirusa?
W Szpitalu w Zielonej Górze pracuję od 1981 r. Na tym
samym oddziale, który początkowo nazywał się Oddziałem Obserwacyjno-Zakaźnym. Od 1995 r. jestem
Ordynatorem/Kierownikiem tegoż oddziału. Ze swoim wspaniałym, zgranym, profesjonalnym Zespołem
przeżyliśmy już kilka „fal epidemicznych”: wirusowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, prawdopodobnie SARS 1, świńskiej i ptasiej grypy…Chociaż,
te wcześniej wymienione, pochłonęły wiele istnień
ludzkich, dużo wyrządziły spustoszeń w zaatakowanych organizmach, to nie poświęcono im tyle uwagi,
co epidemii tego koronawirusa. Ta oczywiście jest najbardziej „medialna” i najbardziej dotkliwa, w tym też
dla wielu gałęzi światowej i polskiej gospodarki.
W tym wszystkim, niezwykle obciążonym psychicznie
czasie, znalazłem jeden wielki plus – dotyczy mojego
życia rodzinnego. Chociaż jesteśmy małżeństwem już
37 lat, to w tym roku, po raz pierwszy – dzięki zmienionemu systemowi pracy – możemy z żoną, prawie
codziennie, razem zjeść śniadanie na naszej ulubionej
werandzie.
Szkoda tylko, że nie możemy, tak jak robiliśmy to od
wielu lat, spotykać się w dużym gronie naszych przyjaciół oraz pójść co wtorek na tańce. Ale nie tracę nadziei… Przecież każda epidemia ma swój początek
i przede wszystkim koniec.
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Szpital tymczasowy - musimy i zdążymy!
W Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze praca wre 24 godziny na dobę. W obiekcie powstaje szpital
tymczasowy, w którym stanie 170 łóżek zakaźnych przeznaczonych dla chorych na COVID-19. Szpital ma być
gotowy 7 grudnia.

Prace przy utworzeniu szpitala tymczasowego w CZMiD w Zielonej Górze trwają 24 godziny na dobę, na zewnątrz i wewnątrz budynku. Szpital, dla pacjentów chorych
na Covid-19, ma być oddany 7 grudnia br. - Pierwotne funkcje szpitala dziecięcego zostaną przywrócone po zakończeniu funkcjonowania szpitala covidowego - mówi
marszałek woj. lubuskiego Elżbieta Anna Polak.

Utworzenie miejsc leczenia pacjentów z COVID-19
w budowanym szpitalu dziecięcym to inicjatywa
marszałek Elżbiety Anny Polak, a pomysł, po wizycie w obiekcie, poparł wojewoda lubuski Władysław Dajczak. – Tylko wspólnymi siłami jesteśmy
w stanie zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne
wszystkim mieszkańcom regionu. Chcemy by Lubuskie było jak najlepiej przygotowane do walki
z pandemią koronawirusa – mówią zgodnie marszałek Polak i wojewoda lubuski.
Zielone światło do przystosowania pomieszczeń
na potrzeby szpitala tymczasowego wydał też
Minister Zdrowia. Umowa pomiędzy Szpitalem
Uniwersyteckim, a wojewodą lubuskim na utworzenie jednostki podpisana została 3 listopada.
Dokument zobowiązuje Szpital Uniwersytecki
do dotrzymania terminów określonych w decyzji
Ministra Zdrowia (zgodnie z jego zapisami szpital tymczasowy ma być gotowy do 7 grudnia).
Natomiast wojewoda ma zapewnić wyposażenie
lecznicy w niezbędny sprzęt przeznaczony na diagnostykę i leczenie pacjentów z podejrzeniem lub
potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2. W gotowości będzie 170 łóżek covidowych, w tym 25 respiratorowych. Wojewoda jest także zobowiązany
do pokrycia kosztów wyposażenia i eksploatacji
tymczasowej lecznicy.
Firma Mostostal Zabrze, która jest wykonawcą,
przyjęła wyzwanie. Pracuje na trzy zmiany.

Kadra pilnie poszukiwana

Obecnie największym wyzwaniem jest skompletowanie kadry. – Tu liczę na solidarność wszystkich podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest samorząd województwa
– podkreśla Elżbieta Anna Polak. Do pracy w szpitalu tymczasowym planuje się też włączyć lekarzy
ze szpitali powiatowych, gdzie nie wykonuje się
procedur ratujących życie, tylko, np. endoprotezy, bo te mogą poczekać. Jest także zgoda rektora
UZ na włączenie do pracy studentów ostatniego
roku kierunku lekarskiego oraz pielęgniarstwa.

Województwo Lubuskie jako jedyny
region w Polsce dysponuje szpitalem
tymczasowym dla chorych na
Covid-19 w budynku szpitalnym.
Ulokowanie go w wybudowanym
Centrum Zdrowia Matki i Dziecka,
z odpowiednio przygotowaną
infrastrukturą i zapleczem - to
najlepsze rozwiązanie z możliwych.

Do niektórych zadań mają też być oddelegowani
żołnierze.
Inne świadczenia medyczne

Uruchomienie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka
było planowane na wiosnę 2021 roku. Niestety nasilenie pandemii zmieniło plany. Szybka decyzja
o powstaniu w tym miejscu szpitala tymczasowego
spowodowana była nie tylko pilnym stworzeniem
miejsc covidowych, ale również troską o pacjentów
zmagającymi się z innymi chorobami. – Wyraźnie
odczuwamy niepokój mieszkańców dotyczący pozostałych świadczeń medycznych. Nie możemy
pogarszać dostępności do leczenia kardiologicznego, onkologicznego, neurologicznego, bo zawał czy
udar nie poczeka. Stąd nasza decyzja, by działać
natychmiast i przyspieszyć prace jak tylko jest to
możliwe – mówi marszałek Polak. Pierwotne funkcje szpitala dziecięcego zostaną przywrócone po
zakończeniu funkcjonowania szpitala covidowego.
Gotowość covidowa szpitali

Obecnie w gotowości covidowej w województwie
lubuskim funkcjonuje 740 łóżek obserwacyjno-zakaźnych: Szpital Gorzów – 250, Torzym – 115, Sulechów – 54, Drezdenko – 126, Żagań – 71, Krosno
Odrzańskie – 55, Słubice – 115 i Kostrzyn – 92. Białe szpitale, czyli te, do których nie trafiają pacjenci
z covid, to m.in.: Sulęcin, Świebodzin, Nowa Sól,
Żary, Wschowa.
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Ograniczenia w obsłudze interesantów
Ze względu na pogarszającą
się sytuację epidemiologiczną w Polsce, od 20 października 2020 r. Urząd Miejski w
Sulęcinie wprowadził nowe
zasady obsługi interesantów.
Organizacja bezpośredniej
obsługi dostosowana została do aktualnych ograniczeń,
nakazów i zakazów obowiązujących w kraju z powodu
koronawirusa:
1. Obsługa interesantów odbywać się będzie na bieżąco
z ograniczeniem liczby osób
jednocześnie
przebywających w Urzędzie.
2. Bezpośrednia obsługa interesantów realizowana będzie z zachowaniem zasady,
że dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w
tym samym czasie w jednym
pomieszczeniu, nie może być
większa niż 1 osoba na jedno
stanowisko obsługi.

3. Przypominamy także, że
na terenie Urzędu Miejskiego
w Sulęcinie obowiązuje bezwzględny nakaz zakrywania
ust i nosa.
4. Wszelkie podania, wnioski,
pisma, zapytania oraz pozostałą dokumentację – należy
składać w skrzynce korespondencyjnej znajdującej się
przy drzwiach wejściowych
do budynku Urzędu, bądź
kontaktować się bezpośrednio z pracownikami Urzędu
Miejskiego w Sulęcinie telefonicznie, za pośrednictwem
poczty elektronicznej, poczty
tradycyjnej bądź poprzez system ePUAP;
5. Preferowana forma płatności to forma bezgotówkowa,
tj. przelewem bankowym,
przelewem elektronicznym
albo przekazem pocztowym,
na określony rachunek bankowy. Kasa Urzędu wyposa-

żona jest w terminal płatniczy.
6. W sprawach z zakresu ewidencji ludności, dowodów
osobistych oraz Urzędu Stanu
Cywilnego interesanci, przyjmowani będą po wcześniejszej rejestracji telefonicznej:
a) Pracownicy Wydziału Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw
Obywatelskich pod nr tel. 95
777 0927
b) pracownicy Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
pod nr tel. 95 777 0929;
7. W pozostałych Wydziałach
w miarę możliwości po wcześniejszym telefonicznym lub
mailowym uzgodnieniu terminu wizyty, co pozwoli uniknąć kolejek i ograniczy czas
oczekiwania.
Władze gminy zachęcają, aby
w sprawach, które nie wymagają osobistej wizyty w Urzędzie, kontaktować się elektronicznie, telefonicznie, a także

poprzez korespondencję tradycyjną.
- Biuro Obsługi Interesanta,
tel. bezpośredni 95 777 0900
- Sekretariat, tel. bezpośredni
95 777 0922
- Kasa, tel. bezpośredni 95 777
0947
Wydział Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego i
Gospodarki Nieruchomościami
tel. 95 755 36 01 wew. 120126
Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i
Ochrony Środowiska Tel. 95
755 36 01 wew. 130-135
Wydział Oświaty, Kultury,
Sportu i Spraw Społecznych
tel. 95 755 36 01 wew. 220221
Wydział Finansowo-Budżetowy Tel. 95 755 36 01 wew.
140-155

W przypadku korespondencji
listownej prosimy kierować ją
na adres:
Urząd Miejski w Sulęcinie, ul.
Lipowa 18, 69-200 Sulęcin
Kontakt elektroniczny:
przez ePUAP – Adresy skrytek
ePUAP:
Skrytka Domyślna
/dgv0ps567t/skrytka
Skrytka ESP /dgv0ps567t/
SkrytkaESP
lub mailowo umig@sulecin.pl
Red.

Nowoczesna i ekologiczna kotłownia w Torzymiu
W piątek, 30 października br. miało miejsce oficjalne przekazanie do eksploatacji kotłowni gazowej w Spółdzielni Mieszkaniowej
w Torzymiu. Dzięki modernizacji przeprowadzonej przez EWE powstała nowoczesna i ekologiczna kotłownia zasilana gazem
ziemnym.
- Na koniec maja br. podpisaliśmy umowę z Zarządem
Spółdzielni. Po tym terminie
rozpoczęły się prace projektowe i budowlane, których efektem jest nowoczesna kotłownia gazowa o mocy 700 kW”
– mówi Ryszard Stefański,
dyrektor Działu Rozwoju
Przedsiębiorstwa w EWE.
- Wybraliśmy ofertę firmy
EWE z kilku powodów. Po
pierwsze była najkorzystniejsza finansowo spośród złożonych ofert. Po drugie sposób
finansowania inwestycji nie
wymagał zaciągania natychmiastowego kredytu przez
Spółdzielnię, a spłata inwestycji rozłożona jest na dostatecznie długi okres, co nie
zachwieje płynności finansowej spółdzielni. Po trzecie i
najważniejsze - termin realizacji inwestycji był mega krótki,
zwłaszcza w dobie pandemii
- mówi Stanisław Sawicki,
prezes Zarządu Spółdzielni
Mieszkaniowej w Torzymiu
i dodaje: Pierwsze uruchomienie kotłowni gazowej, z której

ciepło popłynęło do wszystkich 118 mieszkań na naszym
osiedlu, odbyło się jeszcze
przed datą rozpoczęcia oficjalnego sezonu grzewczego.
Prace nad kotłownią objęły: prace projektowe, wykonanie przyłącza gazowego
do budynku, prace budowlane wewnątrz pomieszczenia kotłowni (tj. wydzielenie
pomieszczenia
kotłowni
gazowej i wstawienie drzwi
ognioodpornych), prace adaptacyjne wewnątrz i montaż
technologii gazowej.
- Budujemy nowoczesną,
ekologiczną kotłownię gazową i eksploatujemy ją przez
okres umowy, dostarczając
ciepło do naszych klientów.
Po okresie umowy przekazujemy ją odbiorcy (spółdzielnia
lub wspólnota mieszkaniowa,
przedsiębiorstwo) za symboliczną złotówkę – mówi Ryszard Stefański z EWE.
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Torzymiu zdecydowała
się na modernizację zasilanej
dotychczas miałem i węglem

kotłowni z różnych powodów.
- Najważniejszym powodem zmiany ogrzewania było
prawie 100% zużycie starych
pieców węglowych i ograniczenie od 1 lipca 2020 r. obrotu miałem węglowym, co nie
zapewniało bezpieczeństwa
dostaw opału dla takich kotłowni jak nasza. Dodatkowo
dochodzą rosnące koszty utylizacji odpadów ze spalania
węgla i miału i wysokość opłat
za zanieczyszczenie środowiska dymami z kotłowni węglowej – wyjaśnia Stanisław
Sawicki, prezes Spółdzielni
w Torzymiu.
„Bardzo ważnym powodem,
którego nie sposób ująć liczbami to korzyści dla zdrowia
wszystkich mieszkańców naszego osiedla i całego miasta
Torzymia w postaci czystszego
powietrza.”- podsumowuje
Prezes Sawicki.
- Oferta EWE na modernizację kotłowni zawiera jasno
określone stawki za udostępnioną moc kotłowni i za do-

starczone ciepło. Cena ciepła
jest powiązana z rynkową
ceną gazu, dzięki czemu nasi
klienci korzystają z obniżek
cen gazu” – wyjaśnia dyrektor Działu Rozwoju Przedsiębiorstwa EWE i dodaje:
Nowa kotłownia w SM Torzym
bez wątpienia będzie miała istotny wpływ na ochronę
środowiska. Dzięki niej mieszkańcy Torzymia przestaną
odczuwać negatywne skutki
dotychczasowej, węglowej kotłowni.
Produkt EWE Ciepło jest

kierowany do firm, instytucji, wspólnot i spółdzielni
mieszkaniowych, które chcą
korzystać z ciepła nie inwestując w nową kotłownię. To
kompleksowa oferta, w której EWE dostarcza gaz ziemny
do ogrzewania, a także buduje i eksploatuje kotłownię.
Moc budowanej kotłowni
jest dobiera na precyzyjnie
do potrzeb danego obiektu
lub zespołu obiektów.
Źródło: EWE
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Polchar sp. z o.o. ﬁrma produkcyjna
z branży chemicznej z kapitałem zagranicznym
o ustabilizowanej pozycji na rynku
poszukuje kandydatów na stanowiskach:

ELEKTRYK

Miejsce pracy: Kostrzyn nad Odrą

OPERATOR PROCESU
Miejsce pracy: Kostrzyn nad Odrą

OPIS STANOWISKA:

Operator procesu odpowiedzialny będzie za obsługę
poszczególnych węzłów produkcyjnych oraz dbałość
o utrzymanie właściwych parametrów procesu
na każdym jego etapie.

WYMAGANIA:
●
●
●
●

wykształcenie minimum zawodowe
gotowość do pracy w systemie trzyzmianowym
umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole
doświadczenie zawodowe przy procesach
produkcyjnych mile widziane

OFERUJEMY:
●
●
●
●
●
●

umowę o pracę na pełen etat
pracę w stabilnej ﬁrmie
atrakcyjne wynagrodzenie
pakiet socjalny
ubezpieczenie na życie
premiujemy staż pracy

OPIS STANOWISKA:

Elektryk wykonuje różne czynności w zakresie elektrycznym
tj. usuwanie usterek i awarii linii produkcyjnych,
planowanych pracach remontowych, przygotowaniach osprzętu
elektrycznego do wymiany na liniach produkcyjnych,
okresowych przeglądów przedłużaczy, elektronarzędzi
służących do pracy ślusarzom i monterom.
Praca w dziale utrzymania ruchu w zakładzie Kostrzyn nad Odrą.

WYMAGANIA:
●
●
●
●
●
●

wykształcenie min. zasadnicze zawodowe o proﬁlu elektrycznym
gotowość do pracy w systemie dwuzmianowym
umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole
doświadczenie zawodowe 1-2 lata
SEP powyżej 1 kW
czytanie dokumentacji technicznej

OFERUJEMY:
●
●
●
●
●
●

umowę o pracę na pełen etat
pracę w stabilnej ﬁrmie
atrakcyjne wynagrodzenie
pakiet socjalny
ubezpieczenie na życie
premiujemy staż pracy

Osoby zainteresowane powyższymi ofertami pracy prosimy o przesłanie CV na adres mailowy:

rekrutacja@polchar.pl

z dopiskiem pracownik linii produkcyjnej lub elektryk
W CV prosimy zamieścić zgodę na przetwarzanie danych osobowych o poniższej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
przez Polchar sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach prosimy o dopisanie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
dla potrzeb bieżącej oraz przyszłych rekrutacji.

Informacja dla kandydatów do pracy dotycząca ochrony danych osobowych w Polchar sp. z o. o.
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Polchar sp. z o.o. w Policach ul. Kuźnicka 1;
2. Państwa dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji wskazanej
w ofercie pracy oraz do celów przyszłych rekrutacji, jeśli wyrazili Państwo stosowną zgodę w treści
swojej aplikacji.
3. Państwa dane osobowe wskazane w art. 221 Kodeksu pracy, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa
i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.
4. Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane
w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji lub przez okres 1 roku jeżeli
wyrazili państwo zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach.
5. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
6. Maja Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. podanie danych jest dobrowolne, ale konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości
udziału w procesie rekrutacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.
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STYLIZACJA
PAZNOKCI

RAJ Beauty
AQUASURE H2
wodorowe oczyszczanie skóry
HIT kosmetologii 2019!

Tel. + 48 507 124 443
lub +48 784 927 466
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Zamiast soli - amfetamina
Mieszkaniec Sulęcina postanowił wybrać się na jesienną przejażdżkę pomimo orzeczonego sądownie zakazu prowadzenia pojazdów. Jego podróż przerwali policjanci. Okazało się, że to dopiero początek problemów
mężczyzny. Jego zachowanie wskazywało, że mógł
zażyć narkotyki, a w jego aucie znajdowała się „sól kuchenna” zapakowana w strunowe woreczki.
Jadąc jedną z głównych ulic Sulęcina, patrol Policji zauważył osobowego peugeota. Za jego kierownicą siedział dobrze znany funkcjonariuszom
32-latek, który posiadał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów. Na widok
mundurowych mężczyzna gwałtownie przyśpieszył, usiłując uniknąć kontroli. Po chwili zatrzymał auto chcąc
z niego uciec. Policjanci byli jednak
szybsi. Zachowanie mężczyzny było
nieracjonalne, kilkukrotnie ze stanu
agresji stawał się ospały. To wzbudziło
podejrzenia mundurowych. Po przeszukaniu peugeota, policjanci ujawnili
dwa woreczki strunowe z białą krystaliczną substancją. Wyjaśnienia mężczyzny były równie
nielogiczne jak jego
zachowanie. Najbardziej zapadająca w
pamięć wersja dotyczyła tego, iż była to
sól kuchenna. Oczywiście policjanci nie
dali wiary tym opowieściom. Przeprowadzony test wykazał, że w woreczkach
znajduje się amfetamina. 32-latek odmówił przeprowadzenia

na miejscu badania na zawartość narkotyku w jego organizmie, w związku
z czym pobrana została od niego krew.
Wynik badania pozwoli odpowiedzieć
na pytanie, czy mężczyzna odpowie
za kolejne przestępstwo. Za posiadanie środka psychoaktywnego, a także
za kierowanie pojazdem mechanicznym pomimo orzeczonego sądowego
zakazu mężczyźnie grozi kara do 5 lat
pozbawienia wolności.
Źródło: starszy sierżant
Klaudia Biernacka
Komenda Powiatowa Policji
w Sulęcinie

listopad 2020

8 listopada pochodzący z Sulęcina
Tomasz "Zwierzak" Danielak
podczas Mistrzostw Świata w kulturystyce federacji IFBB w Santa Ssanna w Hiszpani zdobył główny
laur w kategorii Classic Physique.
Gratulujemy sukcesu!
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RYBY MAJĄ GŁOS

Ostatnie zawody w sezonie
26 września 2020r., odbyły się ostatnie w tym sezonie spławikowe zawody
Szkółki Wędkarskiej „Linek Kroczek”,
zaliczane do Grand Prix Koła. Areną
naszych młodych wędkarzy było jezioro Rzepsko (Piaskowe). Zawody
zostały przeprowadzone w dwóch kategoriach wiekowych, a do sportowej
rywalizacji przystąpiło 10 młodych
członków uczestników. Młodzież wędkowała 3 godz. zgodnie z regulaminem, a złowione rybki po zważeniu w
dobrej kondycji powróciły do akwenu.
Pogoda w tym dniu nie rozpieszczała,
padający deszcz miał wpływ na końcowe rezultaty naszych podopiecznych.
Na zakończenie zawodów uczestnicy zapoznali się z końcową klasyfikacją, a komisja sędziowska wręczyła
wszystkim pamiątkowe dyplomy, nagrody, a zwycięzcom puchary.
Nagrody na Spławikowe Zawody
Szkółki Wędkarskiej „Linek Kroczek”
ufundowali: Bartłomiej Szewczyk i
Bogdan Kułaczkowski, za co serdecznie dziękujemy.

W kategorii do 12 lat:
01. Filip Łysakowski - 3400 pkt.
02. Dawid Łapa - 3210 pkt.
03. Antoni Maciąg - 3180 pkt.
04. Alan Stefański - 2250 pkt.
05. Oliwier Kuzajewski - 2030 pkt.
06. Lena Melanowicz - 1940 pkt.
07. Kajetan Melanowicz - 1780 pkt.
W kategorii od 12 lat do 17 lat:
01. Daria Dulik - 2130 pkt
02. Nataniel Kałmuk - 1650 pkt.
03. Mateusz Onichimowski - 930 pkt.

Klasyfikacja GP Szkółki po III turze:
Kategoria do 12 lat:
Antoni Maciąg – 40 pkt. + waga 7455g
Alan Stefański – 40 pkt. + waga 6605g
Filip Łysakowski – 37 pkt.
Patryk Raniewicz – 22 pkt.
Oliwier Kuzajewski – 20 pkt.
Patrycja Woźniak – 19 pkt. + waga
2775g
Lena Melanowicz – 19 pkt. + waga
2740g
Kajetan Melanowicz – 19 pkt. + waga
2725g
Krzysztof Rypina – 18 pkt.

Szymon Czewiuk – 14 pkt.
Katarzyna Szeptun – 14 pkt.
Jakub Godzina – 6 pkt.
Alan Grzelczyk – 5 pkt.
Kategoria od 12 lat do 17 lat:
Daria Dulik – 41 pkt.
Mateusz Onichimowski – 39 pkt.
Nataniel Kałmuk – 26 pkt.
Patryk Śmiecikowski – 25 pkt.
Maja Klimczak – 13 pkt.
Andżelika Raniewicz – 11 pkt.
Joanna Raniewicz – 10 pkt.
Daniel Walczak – 9 pkt.
Dominik Neubauer – 9 pkt.

ZAKUPY
dla Seniora

Usługa

bezpłatna!

Zadzwoń pod numer:

797 797 797

i podaj listę zakupów!
Drodzy Seniorzy,
Zapraszamy Was do skorzystania z możliwości dostawy
zakupów na terenie Gminy Sulęcin, bezpośrednio
do Waszego domu.
Wystarczy zadzwonić w godzinach 8:00 - 14:00
na powyższy numer telefonu i podyktować nam swoją listę
zakupów, a my dostarczymy je jeszcze tego samego dnia.
Usługa jest całkowicie bezpłatna i odbywa się
z zachowaniem najwyższych środków ostrożności.
Możesz na nas liczyć.
- Maszoński Logistic
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Puchar Polski
To był niezwykły turniej
– dlaczego? Otóż Puchar
Polski odbył się w Centralnym Ośrodku Przygotowań
Kadry Narodowej Badmintona (COPB) Józefosław
3/6.11.2020 ( koło Warszawy). Uczestnikami było dwunastu najlepszych chłopców
U 17 z całej Polski, a w tym
pochodzący z Sulęcina młody badmintonista – Łukasz
Chudziński SKBBadminton4all. Wszyscy zawodnicy

zostali powołani przez Polski
Związek Badmintona.
Turniej i szkolenia przeprowadzili trenerzy kadry
narodowej Adam Załęski
oraz Zbigniew Jasiulewicz.
Szczególną uwagę zwracali na technikę uderzenia i
pracę nóg. W czasie zawodów można było obserwować kadrę narodową elity.
Dla młodszych zawodników
było lekcją i mogli wziąć z
nich przykład. Zajęcia te pro-

Motocykle - Quady - Skutery
serwis - części - akcesoria

Ul. Lipowa 14A, 69-200 Sulęcin, tel. 0048 507 116 892
Dealer: CF MOTO, Romet, Sym, Piaggio, Vespa, F.B. Mondial
Sprzedaż nowych i używanych motocykli, quadów i skuterów

Ogłoszenia Drobne

LOKUM Biuro Nieruchomości w Sulęcinie
Najnowsze na sprzedaż:
dom Wielowieś
dom Miechów
dom Torzym
OW Marina J.Ostrowskie
dom ul. Pineckiego
dom Długoszyn
działki Os. Słoneczne II
mieszkanie 2-pok. Smogóry
działka 1,5 ha ul. Młynarska
dom Bielice
działka Lubów
dworek Lubień

działka Garbicz
dom Muszkowo
domek nad jeziorem Torzym
kawalerka w Żubrowie
dom ul. Orzeszkowej
dom (bud.) Lubniewice
dom Gądków Wielki
dom w Sokolej Dąbrowie
dom ul. Wiejska
3 domy Torzym
działka w Miechowie
1 działka bud. Lubniewice

Która apteka
czynna?
Apteki pełnią dyżur w Sulęcinie w
czasie nocnym od poniedziałku do
piątku od 21.00 do 8.00 dnia następnego, w sobotę w godzinach 21.00
– 10.00 dnia następnego, w niedzielę
w godzinach 18.00 – 8.00 dnia następnego.
LISTOPAD I GRUDZIEŃ
09.11-15.11 -Apteka “Dobre Zdrowie” przy ul.
Witosa 1
16.11-22.11 - EURO APTEKA przy ul.
Poznańskiej 4
23.11-29.11 - Apteka “Konwalia” przy ul.
Kościuszki 16
30.11-6.12 - Apteka “Centrum Zdrowia przy
ul. Pincekiego 1
7.12-13.12 -Apteka “Piokar” przy ul. Dudka

Pozostałe oferty, zdjęcia
i opisy na:
www.nieruchomosci.sulecin.biz.
pl
W ofercie ok. 50 pozycji - wybierz
coś dla siebie
Biuro Nieruchomości LOKUM
Ostrów 2c, 69-200 Sulęcin
tel. 503 65 75 00
lokum@sulecin.biz.pl

Ostrzenie łańcuchów pilarek
spalinowych i elektrycznych
już od 6 zł. Odbiór w Sulęcinie.
Usługi wykonywania opierzeń
budynków oraz osobno doginania blachy opierzeniowej.
Wypożyczanie miernika
grubości lakieru, miernika
ciśnienia oleju oraz kompresji.
Kozia Zagroda Grochowo
kontakt Tomasz
tel. 531 800 714

wadzili główni trenerzy kadry narodowej elity: Steve
Butler, Robert Mateusiak i
Łukasz Moreń. Podczas turnieju obecny był także prezes Polskiego Związku Badmintona Marek Krajewski,
który wręczał wartościowe
nagrody. - Łukasz pokonywał
na boiskach swoje własne
granice, co nie było dla niego
łatwe – podkreśla obecny
przy nim trener klubowy Robert Aleksandrowicz, który
brał czynny udział w całej
akcji szkoleniowej. Najbardziej emocjonującym meczem było zwycięstwo nad
czwartym zawodnikiem w
Polsce.
Jak widać jest to kolejny
ogromny sukces na koncie
Sulęcińskiego Klubu Badmintona „Badminton4all”.

PRZEKRÓJ POLECA:

Red.

