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GraWo-STONE Rok zał. 1986

GRANIT-MARMUR
NAGROBKI  ·  PARAPETY  ·  BLATY

tel.: 95 755 48 76 www.grawo-stone.plGSM: 601 897 225

Do negocjacji  
– nie jesteśmy tak 
twardzi, jak  
materiał,  
z którego  
robimy!Ostrów 47A, 69-200 Sulęcin

Sulęcin
Os. Słoneczne 9c; 
Tel.: 95 714 3800 
GSM: 519 503 134

Kostrzyn nad Odrą
ul. Wędkarska 16; 
Tel.: 95 729 9490 
GSM: 603 997 355

Poradnia czynna:
Pn.-Pt. – 8.00-21.00
Sob. 8.00-15.00

rejestracja@q-dent.net 
www.q-dent.net 

PORADNIA STOMATOLOGICZNA

GraWo-STONE Rok zał. 1986

GRANIT-MARMUR
NAGROBKI  ·  PARAPETY  ·  BLATY

tel.: 95 755 48 76 www.grawo-stone.plGSM: 601 897 225 www.grawo-stone.pl

Do negocjacji 
– nie jesteśmy tak 
twardzi, jak 
materiał, 
z którego 
robimy!Ostrów 47A, 69-200 Sulęcin

DOSTAWA GAZU
(Sulęcin i okolice)

Pon. - Sob. 8:00 - 20:00
Niedziela 9:00 - 15:00

95 755 39 15

Najmłodszy starosta w Polsce 
pozostanie na stanowisku
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UWAGA - ZMIANA ADRESU BIURA!

Agencja Pośrednictwa Pracy 
oferuje pracę w Holandii

Dział - ogrodnictwo (szklarnie, hale)
95 755 41 11
600 057 964

NUMER CERTYFIKATU: 3656

69-200 Sulęcin,
ul. Kupiecka 5/8
Pon.-pt. 8.00 - 16.00

tomsport2014@gmail.com

UWAGA - ZMIANA ADRESU!

cd. na s. 16

>> cd. na s. 9

Sulęcin, ul. Pineckiego 1

JUŻ OTWARTA!

więcej informacji na s. 19

SULĘCIN

www.stylceramika.pl

A r c y d z i e ł a  w ś r ó d  ł a z i e n e k !

tel. 95 757 71 89, kom. 534 779 977

POWIAT SULĘCIŃSKI

Miesiąc temu wnio-
sek o odwołanie Pa-
tryka Lewickiego ze 
stanowiska starosty 
złożyło czterech rad-
nych powiatu: Adam 
Basiński, Mirosław 
Baranowski, Sławo-
mir Słonik i Lesław 
Widera. W uzasad-
nieniu radni napisali, 
że nie podoba im się 

7 radnych było za odwołaniem starosty Patryka Le-
wickiego, 5 przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu. 
By odwołać starostę potrzebne było 9 głosów popie-
rających wniosek. 

W obronie P. Lewickiego podczas sesji stanęła  
grupa młodzieży

Uroczystości rozpoczęły się od 
mszy świętej. Po niej odczytano 
uchwałę rady gminy o nadaniu 
placowi imienia Danuty Siedzi-
kówny ps. „Inka”. Pomnik od-
słonili wójt Krzeszyc Stanisław 
Peczkajtis, dyrektor Biura Edu-
kacji Publicznej IPN Andrzej 
Zawistowski, poseł Józef Zych i 
przewodnicząca Rady Gminy 
Krzeszyce Elżbieta Dominiczak.
W zrealizowaniu pomnika „Inki” 
wymiernie pomogła Fundacja 
Niepodległości z Lublina. Wcze-
śniej fundacja zaangażowała się 
w zmianę nazwy ostatniej w Pol-
sce ulicy Bieruta na Gorzowską w 
Rudnicy w gminie Krzeszyce. 

KRZESZYCE

„Inka” ma 
swój plac 
i pomnik
28 czerwca w Krzeszy-
cach odbyła się uroczy-
stość nadania imienia 
Danuty Siedzikówny ps. 
„Inka” placowi rekreacyj-
no-wypoczynkowemu w 
centrum miejscowości 
oraz odsłonięcia pomni-
ka dzielnej sanitariuszki.

>> cd. na s. 6

Czynne: poniedziałek - piątek 8 - 16;    sobota 8 - 13

TANIEJ NI¯ W INTERNECIE

DO 30 LIPCADO 30 LIPCADO 30 LIPCADO 30 LIPCADO 30 LIPCADO 30 LIPCADO 30 LIPCADO 30 LIPCA

W OFERCIE 
RÓWNIEŻ

AKUMULATORY
SAMOCHODOWE

POLSKIEJ 
PRODUKCJI

pon-pt 800-1700

sob 900-1300

Cd. na str. 3

Chorowałeś na koronawi-
rusa i wyzdrowiałeś?

Twoje osocze zawiera prze-

tel. 957554865

pon-pt 800-1700

sob 900-1300

Przyjmę 
na staż 

z możliwością 
zatrudnienia 

na stałe!

Osocze ozdrowieńców pilnie potrzebne!
Koronawirusa masz już za sobą? Pomóż innym w walce z chorobą! Zgłoś 
się do jednego z Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i oddaj osocze. 
Terapia osoczem w niektórych przypadkach pomaga uzyskać istotną po-
prawę stanu zdrowia pacjentów z COVID-19. Zawarte w osoczu przeciwcia-
ła, które neutralizują SARS-CoV-2 po przetoczeniu, eliminują go z organizmu 
osoby chorej. Jeden dawca może oddać osocze nawet kilka razy – z za-
chowaniem wymaganych odstępów czasu. Osocze pobrane podczas jed-
nej wizyty w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa może zostać zastoso-
wane aż u trzech pacjentów.

ciwciała, które mogą wspo-
magać leczenie chorych na 
COVID-19 z ciężkimi, zagraża-

jącymi życiu objawami zaka-
żenia. Oddaj je w najbliższym 
Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa. Uratuj zdro-
wie i życie drugiemu człowie-
kowi.

Kto może oddać osocze?
Osocze może zostać pobra-

ne od osób:
•	 w wieku 18 – 65 lat, które 

przeszły zakażenie SARS-
-CoV-2,

•	 po wyzdrowieniu, u któ-
rych minęło co najmniej 28 
dni od ustąpienia objawów 
lub 18 dni od zakończenia 
izolacji,

ZAKUPY 

Zadzwoń 
                         

i zostań w domu!
                         

dla Seniora

Szczegóły 
na str. 15
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35 zatrzymanych przez poli-
cję pseudokibiców (270 osób 
wylegitymowanych), którzy 
na wezwanie prezesa wszyst-
kich prezesów i jednocześnie 
wicepremiera ds. bezpieczeń-
stwa 30 października stanęli 
w „obronie kościołów”. Przy 
zatrzymanych służby znala-
zły pałki, kastety, race i inne 
„pokojowe” precjoza. Policja 
stwierdziła, że pomimo 100 
tys. uczestników marszu w 
proteście przeciwko orzecze-
niu Trybunału Konstytucyj-
nego 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 Okrę-
gowa we Wrocławiu postawiła 
już dzień później 32-latkowi za-
rzuty: naruszenia nietykalności 
cielesnej dziennikarki, a także 
posiadania środków odurza-
jących i dopingujących, które 
znaleziono podczas przeszu-
kania jego mieszkania. Miała 
też wnioskować o jego tym-
czasowe aresztowanie. I w tym 
momencie interweniowała 
Prokuratura Krajowa, na której 
polecenie wycofano wniosek 
o areszt. Czyżby wrocławia-
nin, członek bojówki „Silesia” 
pseudokibiców Śląska Wrocław 
również należał do „ekipy Ka-
czyńskiego”?

Decyzja Trybunału Kon-
stytucyjnego podważająca 
kompromis aborcyjny z 1993 
r. była w obecnej sytuacji to-
talnym strzałem w kolano. Nie 
jestem psychologiem, ale sam 
zauważyłem, że ludzie przez 
pandemię zrobili się przybi-
ci 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 na-
sze 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 zapo-
biegawczo. 

35 rannych policjantów po 
starciach, ogrom strat material-
nych (zdemolowane samocho-
dy i witryny sklepowe), pod-
palone mieszkanie. To efekt 
manifestacji podczas obcho-
dów 11 listopada w Warszawie. 
Wg. zapewnień organizatorów 
w związku z pandemią koro-
nawirusa miała być jedynie 
manifestacja w formie zmoto-
ryzowanej. W rzeczywistości 
kolumny samochodów nigdzie 
nie dojechały, bo na ulice wy-
szły tysiące pieszych. Co więcej 
wśród maszerujących znalazł 
się organizator marszu Robert 
Bąkiewicz, który wcześniej 
obiecywał, że ze względu na 
sytuację i w trosce o zmniejsze-
nie ryzyka zakażeń na pewno 
będzie jechał pojazdem. No 
dobra rozumiem, chcieli trady-
cyjnie odbyć „Marsz Niepodle-
głości”, ale czy w naszej Polskiej 
tradycji 11 listopada już zawsze 

minął miesiąc

Ekipa Kaczyńskiego
zostaną burdy, wandalizm i 
bójki z policją? 

Tak jak przewidywaliśmy w 
poprzednich numerach Prze-
kroju, przestawienie służby 
zdrowia na walkę z pandemią 
SARS-CoV-2 sparaliżowało le-
czenie innych schorzeń w Pol-
sce. Niestety, październik przy-
niósł pierwsze tego efekty. Za 
miniony miesiąc odnotowano 
w Polsce niespełna 50 tys. zgo-
nów. To aż o 45 proc więcej niż 
średnia październikowa z lat 
2016-2019. Wielu specjalistów 
uważa, że znacznie więcej lu-
dzi umiera z powodu przesta-
wienia służby zdrowia na le-
czenie Covid-19 niż z powodu 
tej właśnie choroby. Te 15 tys. 
zgonów więcej niż w analo-
gicznym okresie poprzednie-
go 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 łopat-
ki. Ciężarna kobieta z Sulęcina 
zaczęła mieć skurcze porodo-
we. Razem z partnerem udali 
się na sulęcińską porodówkę. 
Tam zrobiono jej szybki test na 

tel. 885 503 977

Krzysztof Piotrowski

tel. 501 693 387

Najszybszy domowy 
internet - do 1 Gb/s!!!

DORADCA KLIENTA

obecność koronawirusa. Nie-
stety, wyszedł dodatni. Karetki 
nie było dostępnej (sic!) więc 
kazano im jechać własnym 
autem do jedynego szpitala, 
który obsługuje ciężarne za-
każone SARS-CoV-2 do Sule-
chowa. Po drodze kobiecie 
odeszły wody. W Sulechowie 
pacjentki jednak nie przyję-
to, bo… w systemie nie była 
zaznaczona jako pozytywna. 
Nie świeciła się na czerwono. 
Kazano im się wracać do Su-
lęcina! W tym czasie nie do-
dzwonili się do sulęcińskiej 
lecznicy więc wśród błagań 
i krzyków zdenerwowanego 
przyszłego ojca zawrócili z po-
wrotem. W połowie drogi do 
Sulęcina udało im się jednak 
skontaktować ze szpitalem. 
Powiedziano im, że ciężarna 
już jest zaznaczona w syste-
mie 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. 

KOLEKCJONER 
KUPI:

stare zegarki, 
biżuterię, 
monety 
i inne.

Tel. 884 050 405
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Cd. ze str. 1

•	 po spełnieniu podstawo-
wych kryteriów kwalifikacji 
dla dawców krwi określo-
nych w Rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 11 
września 2017 r. w sprawie 
warunków pobierania krwi 
od kandydatów na daw-
ców krwi i dawców krwi.

Jak pobierane jest oso-
cze?

Osocze pobierane jest me-
todą plazmaferezy. Podczas 
plazmaferezy pobierana jest 
krew, którą rozdziela się na 
osocze i pozostałe składniki, 
które są przetaczane z powro-
tem do tej samej żyły. Pobie-
ranie osocza nie boli, jest cał-
kowicie 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 otrzy-
mywane jest ok. 220-230 ml 
osocza.

Co dalej dzieje się z oso-
czem?

Pobrane osocze jest pod-
dawane procedurze redukcji 
patogenów, dzielone na daw-
ki wielkości 100-250 ml i zam-
rażane.

W zależności od zawartości 

w osoczu przeciwciał neutra-
lizujących wirusa, chorym na 
COVID-19 przetacza się 200-
400 ml osocza.

Jak działa terapia oso-
czem?

Zawarte w osoczu prze-
ciwciała neutralizujące wirusa 
SARS-CoV-2 (który powoduje 
COVID-19) po przetoczeniu 
eliminują go z organizmu 
pacjenta z aktywnym zaka-
żeniem. 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 skutecz-
niej walczyć z koronawiru-
sem.

Terapia osoczem rekonwa-
lescentów była już wcześniej 
stosowana wielokrotnie przy 
zakażeniach wirusem EBO-
LA, koronawirusem SARS 
(SARS-CoV), wirusem grypy 
A (H1N1) oraz wirusem „pta-
siej” grypy A (H5N1). To jedna 
z najskuteczniejszych terapii 
przy zakażeniach wiruso-
wych.

Red.

Osocze ozdrowieńców pilnie potrzebne!
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Dzięki życzliwości Pana 
ppłk. Przemysława Mi-
kołajczaka, Komendanta 
Ośrodka Szkolenia Poligo-
nowego Wojsk Lądowych w 
Wędrzynie mogłem zwie-
dzić Salę Tradycji najstarszej 
jednostki wojskowej w gar-
nizonie.

W dzisiejszym odcinku 
będzie niemalże wszystko 
o rzeczonej sali. Moim cy-
ceronem był sympatyczny 
st. chor. sztab. Mariusz Sta-
siłowicz, starszy podoficer 
dowództwa ośrodka i ku-
stosz muzealnych zbiorów. 
Eksponaty są starannie opi-
sane i wyeksponowane w 
dwóch salach. Ponieważ ca-
łość jest pomyślana jako za-
pis historyczny i edukacyjny 
(odwiedzają zainteresowani 
i uczniowie) zapewne bę-
dzie rozbudowana w formie 
przestrzennej, co bardziej 
uczyni ją przejrzystą.

Bardzo ciekawa jest aran-
żacja i szeroka informacja o 
patronie jednostki, którym 
jest gen. dyw. Dezydery 
Chłapowski, biorący udział 
u boku Cesarza Napoleona 
w kampanii hiszpańskiej i 
austriackiej. Patriota, uczest-
nik Powstania Listopadowe-
go, więzień Prus po upadku 
powstania w twierdzy szcze-
cińskiej, organizator oddzia-
łów powstańczych podczas 
Powstania Wielkopolskiego 
w 1848 r., inicjator wprowa-
dzenia nowoczesnej gospo-
darki i autor podręcznika „O 
rolnictwie”. Liczne artefakty 
z epoki stanowią doskonałe 
uzupełnienie i stwarzają od-

Historia Garnizonu Wędrzyn (4)
powiedni klimat.

Sala Tradycji nr 2 jest pra-
wie typowo wojskowa. Zdję-
cia byłych komendantów w 
Wędrzynie, począwszy do 
1948 r. są ukłonem w stronę 
tych, którzy jednostkę jak i 
poligon przekształcali. Wy-
eksponowana dokumental-
nie historia jednostki, z jej 
tradycjami, to kolejny ele-
ment godny uwagi.

Najcenniejszym jest bru-
lion zapisany ołówkiem. Są 
w nim wspomnienia pierw-
szego dowódcy JW. 1986 
(Sieradz-Monice pierwsza 
dyslokacja) i Komendanta 
Poligonu, którym był wów-
czas kpt. Jan Mąka. Dowo-
dził w sumie 18 lat.

Gablota poświęcona pa-
mięci chor. Zygmunta 
Morżyka, który po odejściu 
do rezerwy pracował w jed-
nostce jako pracownik cy-
wilny jest Szacunkiem dla 
tego zapewne wartościowe-
go człowieka.

Są eksponaty typowo poli-
gonowe, które niegdyś były 
wykorzystywane na strzelni-
cach. Dziś zastąpione przez 
elektronikę. Urwana lufa ar-
matnia potwierdza wielką 
siłę energii skumulowanej w 
ładunku miotającej pocisk. 
Tabliczki z opisami jak w 
muzeum. Trudno pominąć 
ryngrafy jednostek tu ćwi-
czących, okolicznościowe 
puchary, dyplomy czy zdję-
cia. 

Super ciekawostką, urato-
waną dzięki silnej determi-
nacji dowództwa ośrodka, 
bowiem miała być przeka-

zana przez miasto Sulęcin 
gdzieś w Polskę – są dosko-
nałe opisy i ilustracje tajne-
go kompleksu 3003 „Wołko-
daw” czyli radzieckiej bazy 
magazynowej broni jądro-
wej k/Trzemeszna Lubuskie-
go. 

Jedynym, nie mającym 
nic wspólnego z wojskiem, 
zbiorem użyczonym na za-
sadzie depozytu jest zbiór 
przedwojennych bankno-
tów polskich i niemieckich.

Połączone Sale Tradycji 
OSPWL są godne zwiedze-
nia. Zachowane eksponaty 
oparły się próbie polityczne-
go niszczenia historii, jakich 
dokonano w jednostkach 
WP. Zapewne patron był 
właściwy i specyfika ośrod-
ka zgoła inna od jednostek 
liniowych.

Pobyt w OSPWL zakończył 
się tradycyjną kawą w gabi-
necie dowódcy. Na koniec 
rozmowy (tu ciekawostka, 
dowódca, chorąży - kustosz 
i ja – kończyliśmy wojskową 
szkołę w Pile. Dowódca ofi-
cerską, my – chorążych. Jaki 
ten świat jest mały…) otrzy-
małem wspaniały album o 
OSPWL i nie mniej interesu-
jącą monografia pod red. M. 
Stasiłowicza. 

W następnych odcinkach 
będzie o historii JW. 1986 i 
poligonu, który kilkakrotnie 
zmieniał nazwę i się rozbu-
dowywał.

Tekst i foto. 
dr Lech Malinowski
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DUŻY W
YBÓR OPON!!!

(wjazd do Sulęcina)

Otwarte:
Pn - pt : 8 - 17
Sob       : 8 - 13

Rząd, telewizja, gazety oraz 
internet wszem i wobec ogła-
szają, że emeryci dostaną 13 
emeryturę - ja pewnie dosta-
nę także, bo jestem emery-
tem.  Jest jednak pewne „ale” 
– 13 emerytura będzie z pienię-
dzy ... emerytów. 

Po kolei – co to jest walo-
ryzacja? Wikipedia podaje: 
podparte ustawą podwyższenie 
nominalnej wartości pieniądza 
wobec kursu złota; przywrócenie 
dochodom ich realnej warto-
ści utraconej z powodu inflacji. 
Odnosi się to głównie do świad-
czeń socjalnych takich jak płace, 
renty czy emerytury. Ogólnie 
rzecz biorąc rewaloryzacja jest 
to nadanie pierwotnej warto-
ści, odnowienie, przywrócenie 
świetności.

Jak w Polsce wylicza się infla-
cję ? 

Waloryzacja polega na po-

13 emerytura – wielkie oszustwo
NADESŁANO DO PRZEKROJU

mnożeniu kwoty świadczenia 
(emerytury) i podstawy jego 
wymiaru przez wskaźnik walo-
ryzacji. 

Wskaźnik waloryzacji to dwa 
elementy łącznie:

1. średnioroczny wskaźnik 
cen towarów i usług konsump-
cyjnych dla gospodarstw do-
mowych emerytów i rencistów 
z roku poprzedniego, albo 
średnioroczny wskaźnik cen to-
warów i usług konsumpcyjnych 
ogółem, jeżeli jest on wyższy 
od wskaźnika cen towarów i 
usług konsumpcyjnych dla go-
spodarstw domowych emery-
tów i rencistów 

2. zwiększony o co najmniej 
20 % realnego wzrostu prze-
ciętnego wynagrodzenia w 
poprzednim roku kalendarzo-
wym.

Wskaźnik ten jest ogłaszany 
w ustawie budżetowej. Walory-

zacja jest więc po to, by wsku-
tek procesów inflacyjnych eme-
ryt otrzymywał świadczenie na 
podobnym poziomie i nie stał 
się w końcu żebrakiem lub ban-
krutem.

Ile podwyżki powinni otrzy-
mać polscy emeryci w ramach 
rewaloryzacji?

Wg wskaźników i wyliczeń 
emeryci powinni dostać w 2019 
r rewaloryzację na poziomie 
3,26 (tj. 103,26 %). A rząd za-
fundował im rewaloryzację na 
podstawie wskaźnika 2,86 (tj. 
102.86 %). Zaoszczędzono więc 
na emerytach dając im mniej-
szą rewaloryzację. Z zaoszczę-
dzonych pieniędzy teraz rząd 
wypłaci emerytom świadczenie 
nazywane 13 emeryturą. Czyli 
najpierw rząd zabrał emerytom 
część pieniędzy, żeby za chwi-
lę to oddać, ale z odpowiednią 
dozą propagandy, że robi eme-
rytom dobrze. 

Niestety rząd zapłaci 13-tkę 
z ich własnych – emerytów – 
pieniędzy, bo obniżenie rewa-
loryzacji o 0,4 pkt spowoduje, 
że przez kolejnych 12 miesięcy 
(od 1. marca 2019 do 1. marca 
2020) emerytury będą co mie-
siąc niższe o ten właśnie wskaź-
nik – a wypłata 13-ki jednora-
zowa.  Emeryt dostanie więc 
swoje należne pieniądze nieco 
wcześniej tj. w maju 2019r, a 

nie rozłożone w comiesięcznej 
emeryturze do marca przyszłe-
go roku.

Jest jeszcze jeden aspekt 
– przyszłościowy. Obniżenie 
rewaloryzacji powoduje, że 
emeryci w tym roku może nie 
stracą (nieliczni nawet nieco 
zyskają), bo niższą rewalory-
zację zrekompensuje im 13 
emerytura, ale za to wszyscy 
stracą w latach następnych 
i już tak będzie do końca ich 
emeryckich dni, bo w każdym 
następnym roku emeryci 
dostaną mniej emerytury 
właśnie o ten zaniżony w br. 
wskaźnik rewaloryzacji. Prościej 
- obniżenie rewaloryzacji w 
tym roku powoduje automa-
tyczne obniżenie emerytur 
we wszystkich latach następ-
nych. Tej straty pewnie nie zre-
kompensuje w przyszłości już 
żaden następny rząd. Najwię-
cej zyskają ci emeryci, którzy 
umrą zaraz po otrzymaniu tej 
13 emerytury. Ci którzy dożyją 
marca następnego roku wyjdą 
na zero. Wszyscy, którzy pożyją 
dłużej – stracą. Dla emerytów, 
którym zostało 2, 3 lub 5 lat 
życia może nie będą to kwo-
ty duże, ale ci młodsi emeryci 
przez wiele kolejnych lat pobie-
rania swoich emerytur stracą w 
konsekwencji dużo więcej niż 
rozreklamowana 13 emerytura. 
Nawet gdyby 13-tka była wy-
płacana w latach następnych, 
to i tak ich emerytury realnie 
obniżą się o zaniżony w 2019 r. 
wskaźnik rewaloryzacji. 

W ustawie o przyznaniu 13 

emerytury PiS zapisał, że bę-
dzie to niestety jednorazowe 
świadczenie – więc emeryci w 
kolejnych latach nie mają co li-
czyć na 13 emeryturę. 

Podsumowując – wypłata 13 
emerytury nie jest więc żadnym 
dodatkowym świadczeniem, a 
jedynie wyrównaniem zaniżo-
nej  rewaloryzacji. Zapowiada-
na 13 emerytura w wysokości 
1.100 zł dla wszystkich podlega 
obciążeniom fiskalnym, więc 
do wypłaty „na rękę” będzie tyl-
ko 888 zł.

Zyska jedynie rząd PiS (pro-
pagandowo) obwieszczając 
wszystkim jak to dobrze (?) robi 
emerytom uszczęśliwiając ich 
13 emeryturą. W moje ocenie 
jest to bardzo nieprzyzwoity 
chwyt marketingowy przed 
nadchodzącymi wyborami – to 
robienie wody z mózgu milio-
nom Polaków (nie tylko eme-
rytom). To jedynie zagrywka 
przed wyborami i dodatkowo 
w najbardziej bezczelnym wy-
daniu – psująca zarówno poli-
tykę społeczną, jak i politykę w 
ogóle. 

Ja sam osobiście wolałbym 
otrzymać należną mi rewalory-
zację wg wskaźnika 3,26 i bez 
tej napuszonej indoktrynacji. 
A w następnych latach i tak na 
tym stracę, więc nie mam się 
czym cieszyć. 

Z życzeniami długich lat życia 
wszystkim emerytom oraz 
trzeźwości w myśleniu

emeryt Stanisław P.

,,Grają trąby, dzwonią dzwony.
 Radość dziś napełnia kraj.
 W Polsce wielkiej, odrodzonej
 Wiwat! Wiwat Trzeci Maj!»

Dnia 29 kwietnia w Szkole 
Podstawowej im. Żołnierza 
Polskiego w Wędrzynie odbył 
się uroczysty apel z okazji 228 
rocznicy uchwalenia Konsty-
tucji 3 Maja. To uroczystość 
wpisana w coroczny kalen-
darz naszej szkoły.

Ważność święta była okazją 
do przygotowania progra-
mu artystycznego, w którym 
wzięli udział uczniowie kla-
sy VI b i VII a. Podczas apelu 
przypomniano tło historycz-
ne wydarzeń z 3 maja 1791r., 
recytowano piękne wiersze, 
śpiewano pieśni patriotyczne.

Występ miał za zadanie przy-
bliżyć to doniosłe wydarzenie 
historyczne, a także uświa-

Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja
SULĘCIN / WĘDRZYN

domić wszystkim, jak istotną 
rolę pełni ten dokument w 
czasach współczesnych. Po-
wagę sytuacji podkreślały 
galowe stroje uczniów, barwy 
narodowe i ważne dla Polski 
hasła.

Dyrektor szkoły - p. Edyta 
Jakóbczak, na zakończenie 

apelu, podkreśliła rangę tego 
ważnego wydarzenia i skło-
niła wszystkich do refleksji 
nad słowami: OJCZYZNA,PA-
TRIOTYZM i WOLNOŚĆ. Takie 
spotkania to wspaniała lekcja 
historii i patriotyzmu dla całej 
społeczności szkolnej.

B.K.

To tylko jedno z krzy-
kliwych haseł, słuszne i 
nośne w protestach ko-
biet w wielu miastach 
Polski. Bezsprzecznie. Nie 
danie prawa decyzji ko-
bietom w wiadomej  spra-
wie w XXI w. jest politycz-
nym draństwem. Decyzja 
upartyjnionego TS zakra-
wa na kpinę. Tyle lat był w 
tym temacie spokój. Wia-
domo komu to potrzeb-
ne. Chęć przypodobania 
się Kościołowi zapewne 
też miał swój wątek.

KK, a właściwie jej hie-
rarchowie i cywilni po-
plecznicy mają zgryz. Wa-
tykan potępił i pozbawił 

Kobieta to nie inkubator
wszelkich praw legendar-
nego, odznaczonego Orde-
rem Orła Białego – biskupa 
z Wrocławia. W wojsku okre-
śla się to degradacją do sze-
regowca. Za krycie pedo-
filów w sutannach, tudzież 
w młodym wieku czynnego 
w tym udziału. Moralność 
wielu legła w gruzach. A jej 
mury co raz kruszą się. Cier-
pią na tym porządni kapła-
ni, którym współczuję, bo 
ich Szanuję.

Bezcenne zdjęcie obie-
gło internet. W Sejmie RP 
poseł i wicepremier jedno-
cześnie otoczony kordo-
nem ochrony Straży Mar-
szałkowskiej. Nie dość, że 

jego willi strzeże sfora po-
licji, to i tutaj ma specjalną 
opiekę. Kilku funkcjonariu-
szy za złe pilnowanie płotu 
willi zostało zawieszonych. 
Sejm pod strażą. Polska na 
ulicach w kordonie policji. 
Wicemarszałek od buta-
prenu podjął decyzję – Wy-
ciszyć, wykluczyć, wypro-
wadzić, w odniesieniu do 
posłów opozycji. W II RP 
kilku posłów zamknięto w 
Berezie Kartuskiej. A swoją 
drogą gdzie jest Marsza-
łek Witek (ta co o Katyniu 
czytała z przedwojennych 
książek)? Od kilku tygodni o 
drugiej osobie w Państwie – 
cisza.

Najwyższy w policji w 
rządowym radiu poskarżył 
się, że ma za mało sił do 
działania. Ruszyło z pomocą 
wojsko. Na razie ŻW. I zno-
wu kolejne zdjęcia obiegły 
świat. Samozwańcy bronili 
wejścia do świątyni, a do-
stępu do nich broniła ŻW. 
Paranoja. Ci tzw. rycerze 
zgodnie z prawem nie mieli 
prawa decydować, kto ma 
wejść, a kto nie do kościo-
ła. Ale w tym temacie nie 
widać działania służb po-
rządkowych. Ale  niektórzy 
w sutannach zdecydowanie 
odcięli się od szemranego 
rycerstwa. Policjanci zadzia-
łali w przypadku pobicia 

kobiety przez kibola. Ale 
decyzją politycznej pro-
kuratury zatrzymanego 
musieli wypuścić. Taka jest 
praworządność ludzi Zera. 
Kolejna paranoja.

Mundurowi są zobligo-
wani rozkazami. Emocje 
po stronie policji są takie 
same jak po stronie mani-
festujących. Iskra wystar-
czy aby sytuacja wymknę-
ła się spod kontroli. Nie 
każdy rozkaz trzeba wy-
konać, co już w Afganista-
nie wielu żołnierzy zrozu-
miało, a sąd stanął po ich 
stronie. List otwarty ge-
nerałów i admirałów (dziś 
poza służbą) z wojska, SG, 
Policji, SW i PSP – jest zbyt 
wymowny i obnaża niedo-
wład władzy. W rocie przy-
sięgi jest wyraźnie – służyć 
narodowi, a nie partii. W 
przyrodzie np. małpy ni-
gdy by nie pozwoliły aby 
im przywodził najgłupszy 
w stadzie. Ale i u nas w ło-
nie prawych i sprawiedli-
wych jest już jawny sprze-
ciw wobec bzdur prezesa.

O pandemii nie chce 
mi się już pisać, bo kolej-
ne ograniczenia to istna 
loteria. Kolejni ważni w mi-
nisterstwie zdrowia ode-
szli. Wszystko się sypie, no 
prawie wszystko, w służbie 
zdrowia. Personel się wy-
krusza, ale NFZ kasę drze z 
nas regularnie co miesiąc. 
Zabawne info – okulista 
udziela porad na telefon.

Z naszego ogródka. 
Chwała dla powiatu su-
lęcińskiego, wg rankingu 
Lubuskiej  pozyskał 542 zł 
na mieszkańca z różnych 
dotacji unijnych, powiat 
międzyrzecki na końcu z 
kwotą 86 zł. Miasto i gmina 
Międzyrzec w środku. 

Lech MaLinowski

lechm47@wp.pl
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Przed zakładem produ-
kującym meble sypialniane 
w Sulęcinie stoi kolejny au-
tobus dowożący pracowni-
ków. Czyżby zatrudnienie 
wrosło?

Mariusz Pawlak  - 
członek zarządu i dyrektor 
zakładu: - Poziom zatrud-
nienia jest taki sam jak 2-3 
miesiące temu. To reżimy sa-
nitarne wymusiły na nas jako 
pracodawcy przestrzeganie 
odstępu między pracownika-
mi podczas dowozu ich do i 
z pracy, stąd dodatkowy au-
tobus. To są olbrzymie kosz-
ty, które ponosimy i nikt ich 
nam nie zwróci i nie jesteśmy 
w gronie polskich pracodaw-
ców jedynymi, których to 
dotknęło. Zdrowie pracow-
ników jest dla nas najważ-
niejsze. Wszyscy pracownicy 
na produkcji noszą maski 
lub przyłbice. Rozwiązali-
śmy problem zabezpieczenia 
przed przenoszeniem wirusa 
podczas załadunku czy wy-
ładunku towaru. Kierowcy 
pozostają bezwzględnie na 
zewnątrz. Mają tam nawet 
przygotowaną toaletę. Nasi 
pracownicy działu wyro-
bów gotowych ładują towar 
i kontakt z kierowcami jest 
tylko podczas przekazania 
dokumentów.

A jak wygląda produk-
cja, pomimo zastosowa-
nia ograniczeń?

- Jest na zadowalającym 
poziomie. Rynek oczekuje 
większej ilości produktów z 
naszego zakładu, co nas cie-
szy. Ale są problemy poza fir-
mą. 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 przypo-
mnę, że nasze wyroby są ze 
średniej i wysokiej półki, bo 
tak to można kolokwialnie 
nazwać, stąd jakość niemiec-
kiej czy polskiej pianki musi 
być zgodna naszymi oczeki-
waniami. Te wymagania do-
tyczą wszystkich surowców 
przez nas wykorzystywanych 
w procesie produkcyjnym. 

Produkcja to zarobek, 
także dla pracowników…

- Pracujemy nad nowym 

Pomimo trudności – stale się rozwijamy

systemem motywacyjnym 
wynagrodzenia pracowni-
ków. Wchodzimy w PPE. Bę-
dziemy mieli fundusz socjal-
ny, którego dotychczas nie 
mieliśmy. Szczegóły konsul-
tujemy z przedstawicielami 
załogi i od stycznia przyszłe-
go roku będzie to realizo-
wane. Chcemy gratyfikować 
tych, którzy są z nami od 
początku i chcą się z nami 
związać na dłużej. Inwestu-
jąc w pracownika poprzez 
różne programy zakładamy, 
że przyniesie to oczekiwa-
ne efekty. Załoga to zespół, 
a czynnik ludzki choć bywa 
nieprzewidywalny, to jest 
podstawą funkcjonowania 
zespołu. Pandemia uderzyła 
w nasze programy integra-
cyjne. Trzecie z kolei spotka-
nie integracyjne nie dojdzie 
do skutku, ale na to wpływu 
nie mamy, a zdrowie jest naj-
ważniejsze.

 Praca na produkcji jest 
w pewnym sensie mo-
notonna, to usypia czuj-
ność…

Adam Bok jest odpowiedzialny za powstanie Działu 
Technologii

- Dlatego prowadzimy 
różnego rodzaju szkolenia z 
zakresu BHP aby tego unik-
nąć. Przed nami, zapewne w 
przyszłym roku, kolejne wy-
zwania, bo firma cały czas się 
rozwija i uruchomimy dwie 
nowe aktywności. Jak wia-
domo jesteśmy jako zakład w 
holdingu, który daje większe 
możliwości. Powstaje u nas 
Dział Technologii, który po-
zwala na samodzielność w 
projektowaniu. Dotychczas 
było to centralnie przekazy-
wane, a my wdrażaliśmy to 
do produkcji.

Adam Bok organizu-
je w firmie nowy dział od 
podstaw. Jest to pewne 
wyzwanie.

- Zapewne tak – odpo-
wiada zapytany młody czło-
wiek. – Nowy dział będzie 
miał za zadanie tworzenie 
nowych modeli, oczywiście 
przy współpracy z modelar-
nią wraz z wzorcownią, któ-
ra również powstanie. Nowy 
dział będzie tworzył nie tylko 
modele, ale również  pełną 
dokumentację, listy materia-
łowe, rysunki i wiele innych 
rzeczy. Do tego jest potrzeb-
ny odpowiedni sprzęt kom-

puterowy, oprogramowanie 
i wykwalifikowani pracow-
nicy. Wspólnie poszukujemy 
odpowiednich ludzi, bowiem 
z początkiem przyszłego 
roku musimy dział mieć go-
towy. Tu uwaga, nasze pro-
pozycje będą zatwierdzane 
przez centralę holdingu, co 
jest zrozumiałe.

Niegdyś plastyk coś 
tam tworzył, rysował, 
kleił itp., teraz odpowied-
ni program komputerowy 
jest niezbędny.

- Grafik mający wyobraź-
nię i znający techniczne 
uwarunkowania gotowego 
wyrobu potrafi w systemie 
trójwymiarowym taką rzecz 
wykonać. Stworzenie zespo-
łu jest dla mnie wyzwaniem. 
Pracuję tutaj od lutego ubie-
głego roku i zajmowałem się 
zakupami strategicznymi. Z 
oferty prezesa postanowi-
łem skorzystać. Pozycja na 
rynku mojej firmy, holdingu 
plus dobre zarobki zapewne 
pozwolą odpowiednich pra-
cowników pozyskać.

Rozmawiał 

Lech Malinowski



  
8 nr 11(106)/2020 listopad 2020

 – Nr 29/2020 – 

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.

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

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

Od stycznia 2020 r. dopływały do Polski informacje 
o  coraz większej liczbie zakażonych osób w  ościen-
nych krajach. Wiedzieliśmy, że wirus nas również  
nie ominie. 
Gdy 2 marca 2020 r. z objawami infekcji zgłosił się do 
naszej izby przyjęć Lubuszanin, wcześniej przebywa-
jący w  Westfalii (Niemcy), nie mieliśmy wątpliwości. 
Tak – to był zdefiniowany tzw. pacjent zero – nie tyl-
ko w Lubuskiem, ale i w Polsce. Początkowo „spirala” 
zakażeń w naszym województwie rozkręcała się w wy-
jątkowo wolnym tempie – od kilku potwierdzonych 
dziennie, kończących się zawsze wyzdrowieniem  
– do kilkuset obecnie, które nie zawsze zakończyły się 
szczęśliwie. Punktem krytycznym okazały się zaka-
żenia personelu, a w ich następstwie pensjonariuszy  
Domów Pomocy Społecznej. 
W  marcu naszą diagnozę postawiliśmy na podsta-
wie opisanych w  fachowej literaturze przypadkach,  
a  poparliśmy badaniem laboratoryjnym, na którego 
wynik czekaliśmy około doby. Aktualnie mamy do dys-
pozycji gamę testów: antygenowe, genetyczne oraz ba-
danie przeciwciał we krwi, dlatego znacznie szybciej 
diagnozujemy to zakażenie. 
Od marca kilkakrotnie ulegały zmianie rekomendacje 

terapeutyczne. Mimo to nadal nie ma na tego wirusa 
w pełni skutecznego leku. 

Nabyliśmy coraz większe, „rodzime” doświadczenie. 
Wiemy już, że najważniejszym elementem w  lecze-
niu szpitalnym jest wysokoprzepływowa, donosowa 
wentylacja tlenem. Jest to bardzo bezpieczna (bez ko-
nieczności farmakologicznego wyłączenia świadomo-
ści) metoda dotleniania organizmu pacjenta. Polega 
na wspieraniu jego oddechu dostarczonym przez nos 
nagrzanym i nawilżonym tlenem. Pacjent w tym cza-
sie może swobodnie wykonywać wszystkie czynności: 
jeść, spać, prowadzić rozmowy itp.

Takie urządzenia jak AIRVO 2 są nam przede wszyst-
kim potrzebne. Mechaniczna wentylacja z zastosowa-
niem 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

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

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

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

Środki finansowe od Samorządu Województwa umoż-
liwiły kompleksową modernizację wolnostojącego 
budynku, w  którym znajduje się Oddział. Całkowicie 
przebudowaliśmy wewnątrz dwa piętra: powstały 
w  pełni przystosowane do przyjęcia osób z  niepeł-
nosprawnością narządu ruchu jednoosobowe sale 
chorych, jedna sala trzyłóżkowa do intensywne-
go nadzoru, dwie trzyłóżkowe, dziesięć dwułóżko-
wych. Wszystkie w  barwnych, przyjaznych kolorach.  
Natomiast na zewnątrz wykonano termomoderni-
zację budynku, elewację, zbudowano autonomiczną 
oczyszczalnię ścieków oddziałowych, zagospodarowa-
no otoczenie. 

W trakcie panującej epidemii Oddział został doposa-
żony – środkami marszałkowskimi – w specjalistycz-
ny sprzęt m. in.: aparaty do wentylacji wysokoprzepły-
wowej 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, dezynfek-
cja pomieszczeń i szczególnie częste, dokładne mycie 
rąk. Do prawidłowego funkcjonowania organizmu ko-
nieczne jest prowadzenie aktywnego trybu życia: dłu-
gie spacery na powietrzu połączone z wykonywaniem 
pogłębionych oddechów, ćwiczeniami obręczy barko-
wej, zwiększające ruchomość klatki piersiowej. Nie za-
pominajmy 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 obniżo-
nej odporności; chorujących na nowotwory m. in. 
układu krwiotwórczego, kobietom w ciąży, czyli oso-
bom z grup o zwiększonym ryzyku wystąpienia po-
wikłań pogrypowych.

Innym, niezwykle ważnym, jest szczepienie prze-
ciwko 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 ob-
niżoną odpornością).

Jest Pan zakaźnikiem od kilkudziesięciu lat. Jak 
praca lekarza oddziału zakaźnego wpływa na ży-
cie rodzinne, społeczne? Co się zmieniło w epide-
mii koronawirusa?

W Szpitalu w Zielonej Górze pracuję od 1981 r. Na tym 
samym oddziale, który początkowo nazywał się Od-
działem Obserwacyjno-Zakaźnym. Od 1995 r. jestem 
Ordynatorem/Kierownikiem tegoż oddziału. Ze swo-
im wspaniałym, zgranym, profesjonalnym Zespołem 
przeżyliśmy już kilka „fal epidemicznych”: wirusowe-
go zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, prawdo-
podobnie SARS 1, świńskiej i ptasiej grypy…Chociaż, 
te wcześniej wymienione, pochłonęły wiele istnień 
ludzkich, dużo wyrządziły spustoszeń w  zaatakowa-
nych organizmach, to nie poświęcono im tyle uwagi, 
co epidemii tego koronawirusa. Ta oczywiście jest naj-
bardziej „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 zmie-
nionemu 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 przy-
jaciół oraz pójść co wtorek na tańce. Ale nie tracę na-
dziei… Przecież każda epidemia ma swój początek 
i przede wszystkim koniec. 

Jacek Smykał, Kierownik Klinicznego Oddziału Chorób Zakaź-
nych w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze



9nr 11(106)/2020 listopad 2020

 – Nr 30/2020 – 

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. 

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.

Utworzenie miejsc leczenia pacjentów z  COVID-19 
w  budowanym szpitalu dziecięcym to inicjatywa 
marszałek Elżbiety Anny Polak, a pomysł, po wi-
zycie w obiekcie, poparł wojewoda lubuski Włady-
sław Dajczak. – Tylko wspólnymi siłami jesteśmy 
w  stanie zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne 
wszystkim mieszkańcom regionu. Chcemy by Lu-
buskie było jak najlepiej przygotowane do walki 
z pandemią koronawirusa – mówią zgodnie mar-
szałek 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 utwo-
rzenie jednostki podpisana została 3 listopada. 
Dokument zobowiązuje Szpital Uniwersytecki 
do dotrzymania terminów określonych w  decyzji 
Ministra Zdrowia (zgodnie z  jego zapisami szpi-
tal tymczasowy ma być gotowy do 7 grudnia). 
Natomiast wojewoda ma zapewnić wyposażenie 
lecznicy w niezbędny sprzęt przeznaczony na dia-
gnostykę i leczenie pacjentów z podejrzeniem lub 
potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2. W goto-
wości będzie 170 łóżek covidowych, w tym 25 re-
spiratorowych. 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 skomple-
towanie kadry. – Tu liczę na solidarność wszyst-
kich podmiotów leczniczych, dla których pod-
miotem tworzącym jest samorząd województwa 
– podkreśla Elżbieta Anna Polak. Do pracy w szpi-
talu tymczasowym planuje się też włączyć lekarzy 
ze szpitali powiatowych, gdzie nie wykonuje się 
procedur ratujących życie, tylko, np. endoprote-
zy, bo te mogą poczekać. Jest także zgoda rektora 
UZ na włączenie do pracy studentów ostatniego 
roku kierunku lekarskiego oraz pielęgniarstwa.  

Do niektórych zadań mają też być oddelegowani 
żołnierze.

Inne świadczenia medyczne

Uruchomienie Centrum Zdrowia Matki i  Dziecka 
było planowane na wiosnę 2021 roku. Niestety na-
silenie 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 po-
zostałych świadczeń medycznych. Nie możemy 
pogarszać dostępności do leczenia kardiologiczne-
go, 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 funk-
cje szpitala dziecięcego zostaną przywrócone po 
zakończeniu funkcjonowania szpitala covidowego. 

Gotowość covidowa szpitali

Obecnie w  gotowości covidowej w  województwie 
lubuskim funkcjonuje 740 łóżek obserwacyjno-za-
kaźnych: Szpital Gorzów – 250, Torzym – 115, Su-
lechów – 54, Drezdenko – 126, Żagań – 71, Krosno 
Odrzańskie – 55, Słubice – 115 i Kostrzyn – 92. Bia-
łe szpitale, czyli te, do których nie trafiają pacjenci 
z  covid, to m.in.: Sulęcin, Świebodzin, Nowa Sól, 
Żary, Wschowa.
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Ze względu na pogarszającą 
się sytuację epidemiologicz-
ną w Polsce, od 20 paździer-
nika 2020 r. Urząd Miejski w 
Sulęcinie wprowadził nowe 
zasady obsługi interesantów. 
Organizacja bezpośredniej 
obsługi dostosowana zosta-
ła do aktualnych ograniczeń, 
nakazów i zakazów obowią-
zujących w kraju z powodu 
koronawirusa:
1. Obsługa interesantów od-
bywać się będzie na bieżąco 
z ograniczeniem liczby osób 
jednocześnie przebywają-
cych w Urzędzie.
2. Bezpośrednia obsługa in-
teresantów realizowana bę-
dzie z zachowaniem zasady, 
że dopuszczalna liczba inte-
resantów przebywających, w 
tym samym czasie w jednym 
pomieszczeniu, nie może być 
większa niż 1 osoba na jedno 
stanowisko obsługi.

Ograniczenia w obsłudze interesantów
3. Przypominamy także, że 
na terenie Urzędu Miejskiego 
w Sulęcinie obowiązuje bez-
względny nakaz zakrywania 
ust i nosa.
4. Wszelkie podania, wnioski, 
pisma, zapytania oraz pozo-
stałą dokumentację – należy 
składać w skrzynce korespon-
dencyjnej znajdującej się 
przy drzwiach wejściowych 
do budynku Urzędu, bądź 
kontaktować się bezpośred-
nio z pracownikami Urzędu 
Miejskiego w Sulęcinie tele-
fonicznie, za pośrednictwem 
poczty elektronicznej, poczty 
tradycyjnej bądź poprzez sys-
tem ePUAP;
5. Preferowana forma płatno-
ści to forma bezgotówkowa, 
tj. przelewem bankowym, 
przelewem elektronicznym 
albo przekazem pocztowym, 
na określony rachunek ban-
kowy. Kasa Urzędu wyposa-

żona jest w terminal płatniczy.
6. W sprawach z zakresu ewi-
dencji ludności, dowodów 
osobistych oraz Urzędu Stanu 
Cywilnego interesanci, przyj-
mowani będą po wcześniej-
szej rejestracji telefonicznej:
a) Pracownicy Wydziału Urzę-
du Stanu Cywilnego i Spraw 
Obywatelskich pod nr tel. 95 
777 0927
b) pracownicy Ewidencji Lud-
ności i Dowodów Osobistych 
pod nr tel. 95 777 0929;
7. W pozostałych Wydziałach 
w miarę możliwości po wcze-
śniejszym telefonicznym lub 
mailowym uzgodnieniu ter-
minu wizyty, co pozwoli unik-
nąć kolejek i ograniczy czas 
oczekiwania.
Władze gminy zachęcają, aby 
w sprawach, które nie wyma-
gają osobistej wizyty w Urzę-
dzie, kontaktować się elektro-
nicznie, telefonicznie, a także 

- Na koniec maja br. podpi-
saliśmy umowę z Zarządem 
Spółdzielni. Po tym terminie 
rozpoczęły się prace projekto-
we i budowlane, których efek-
tem jest nowoczesna kotłow-
nia gazowa o  mocy 700 kW” 
– mówi Ryszard Stefański, 
dyrektor Działu Rozwoju 
Przedsiębiorstwa w EWE.

- Wybraliśmy ofertę firmy 
EWE z kilku powodów. Po 
pierwsze była najkorzystniej-
sza finansowo spośród złożo-
nych ofert. Po drugie sposób 
finansowania inwestycji nie 
wymagał zaciągania natych-
miastowego kredytu przez 
Spółdzielnię, a spłata inwe-
stycji rozłożona jest na do-
statecznie długi okres, co nie 
zachwieje płynności finan-
sowej  spółdzielni. Po trzecie i 
najważniejsze - termin realiza-
cji inwestycji był mega krótki, 
zwłaszcza w dobie pandemii 
- mówi Stanisław Sawicki, 
prezes Zarządu Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Torzymiu 
i dodaje: Pierwsze uruchomie-
nie kotłowni gazowej, z której 

Nowoczesna i ekologiczna kotłownia w Torzymiu 

ciepło popłynęło do wszyst-
kich 118 mieszkań na naszym 
osiedlu, odbyło się jeszcze 
przed datą rozpoczęcia oficjal-
nego sezonu grzewczego.

Prace nad kotłownią obję-
ły: prace projektowe, wyko-
nanie przyłącza gazowego 
do  budynku, prace budow-
lane wewnątrz pomieszcze-
nia kotłowni (tj.  wydzielenie 
pomieszczenia kotłowni 
gazowej i  wstawienie drzwi 
ognioodpornych), prace ada-
ptacyjne wewnątrz i  montaż 
technologii gazowej.

- Budujemy nowoczesną, 
ekologiczną kotłownię gazo-
wą i eksploatujemy ją przez 
okres umowy, dostarczając 
ciepło do naszych klientów. 
Po okresie umowy przekazu-
jemy ją odbiorcy (spółdzielnia 
lub wspólnota mieszkaniowa, 
przedsiębiorstwo) za symbo-
liczną złotówkę – mówi Ry-
szard Stefański z EWE. 

Spółdzielnia Mieszkanio-
wa w Torzymiu zdecydowała 
się na modernizację zasilanej 
dotychczas miałem i węglem 

poprzez korespondencję tra-
dycyjną.
- Biuro Obsługi Interesanta, 
tel. bezpośredni 95 777 0900
- Sekretariat, tel. bezpośredni 
95 777 0922
- Kasa, tel. bezpośredni 95 777 
0947
Wydział Inwestycji, Zagospo-
darowania Przestrzennego i 
Gospodarki Nieruchomościa-
mi
tel. 95 755 36 01 wew. 120-
126
Wydział Gospodarki Ko-
munalnej, 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. 220-
221
Wydział Finansowo-Budże-
towy 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.

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.

kotłowni z różnych powodów. 

- Najważniejszym powo-
dem zmiany ogrzewania było 
prawie 100% zużycie starych 
pieców węglowych i ograni-
czenie od 1 lipca 2020 r. obro-
tu miałem węglowym, co nie 
zapewniało bezpieczeństwa 
dostaw opału dla takich ko-
tłowni jak nasza. Dodatkowo 
dochodzą rosnące koszty uty-
lizacji odpadów ze spalania 
węgla i miału i wysokość opłat 
za zanieczyszczenie środowi-
ska dymami z kotłowni wę-
glowej – wyjaśnia Stanisław 
Sawicki, prezes Spółdzielni 
w Torzymiu. 

„Bardzo ważnym powodem, 
którego nie sposób ująć licz-
bami to korzyści dla zdrowia 
wszystkich mieszkańców na-
szego osiedla i całego miasta 
Torzymia w postaci czystszego 
powietrza.”- podsumowuje 
Prezes Sawicki. 

- Oferta EWE na moderni-
zację kotłowni zawiera jasno 
określone stawki za udostęp-
nioną 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 dyrek-
tor Działu Rozwoju Przed-
siębiorstwa EWE i dodaje: 
Nowa kotłownia w SM Torzym 
bez  wątpienia będzie mia-
ła istotny wpływ na  ochronę 
środowiska. Dzięki niej miesz-
kańcy Torzymia przestaną 
odczuwać negatywne skutki 
dotychczasowej, węglowej ko-
tłowni. 

Produkt EWE Ciepło jest 

kierowany do firm, instytu-
cji, wspólnot i spółdzielni 
mieszkaniowych, które chcą 
korzystać z ciepła nie inwe-
stując w nową kotłownię. To 
kompleksowa oferta, w któ-
rej EWE dostarcza gaz ziemny 
do ogrzewania, a także bu-
duje i eksploatuje kotłownię. 
Moc budowanej kotłowni 
jest dobiera na precyzyjnie 
do potrzeb danego obiektu 
lub zespołu obiektów.

Źródło: EWE

mailto:umig@sulecin.pl
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Osoby zainteresowane powyższymi ofertami pracy prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: 

rekrutacja@polchar.pl
z dopiskiem  lub pracownik linii produkcyjnej 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.

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●

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Polchar sp. z o.o. firma produkcyjna 
z branży chemicznej z kapitałem zagranicznym 

o ustabilizowanej pozycji na rynku 
poszukuje kandydatów na stanowiskach:

OPERATOR PROCESU
Miejsce pracy: Kostrzyn nad Odrą

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●

ELEKTRYK
Miejsce pracy: Kostrzyn nad Odrą
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AQUASURE H2
wodorowe oczyszczanie skóry

HIT kosmetologii 2019!

STYLIZACJA 
PAZNOKCI 

RAJ Beauty
Tel. + 48 507 124 443 

lub +48 784 927 466
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STYLIZACJA 
PAZNOKCI 

RAJ Beauty
Tel. + 48 507 124 443 

lub +48 784 927 466
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8 listopada pochodzący z Sulęcina 

Tomasz "Zwierzak" Danielak 

podczas Mistrzostw Świata w kulturystyce federa-
cji IFBB w Santa Ssanna w Hiszpani zdobył główny 

laur w kategorii Classic Physique.  

Gratulujemy sukcesu!

Jadąc jedną z głównych ulic Sulęci-
na, patrol Policji zauważył osobowe-
go peugeota. Za jego kierownicą sie-
dział dobrze znany funkcjonariuszom 
32-latek, który posiadał aktywny za-
kaz prowadzenia pojazdów. Na widok 
mundurowych mężczyzna gwałtow-
nie przyśpieszył, usiłując uniknąć kon-
troli. 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 prze-
szukaniu peugeota, policjanci ujawnili 
dwa woreczki strunowe z białą krysta-
liczną substancją. Wyjaśnienia męż-
czyzny były równie 
nielogiczne jak jego 
zachowanie. Najbar-
dziej zapadająca w 
pamięć wersja doty-
czyła tego, iż była to 
sól kuchenna. Oczy-
wiście policjanci nie 
dali wiary tym opo-
wieściom. Przepro-
wadzony test wyka-
zał, że w woreczkach 
znajduje się amfeta-
mina. 32-latek odmó-
wił przeprowadzenia 

Zamiast soli - amfetamina
Mieszkaniec Sulęcina postanowił wybrać się na jesien-
ną przejażdżkę pomimo orzeczonego sądownie zaka-
zu prowadzenia pojazdów. Jego podróż przerwali poli-
cjanci. Okazało się, że to dopiero początek problemów 
mężczyzny. Jego zachowanie wskazywało, że mógł 
zażyć narkotyki, a w jego aucie znajdowała się „sól ku-
chenna” zapakowana w strunowe woreczki.

na miejscu badania na zawartość nar-
kotyku 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 posiada-
nie środka psychoaktywnego, a także 
za kierowanie pojazdem mechanicz-
nym pomimo orzeczonego sądowego 
zakazu mężczyźnie grozi kara do 5 lat 
pozbawienia wolności.

Źródło: starszy sierżant 
Klaudia Biernacka

Komenda Powiatowa Policji 
w Sulęcinie
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ZAKUPY 

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.

                         

dla Seniora

Usługa 

bezpłatna! 
                         

Zadzwoń pod numer:

797 797 797
                         i podaj listę zakupów!
                         

Możesz na nas liczyć.

                         

- Maszoński Logistic

                         

RYBY MAJĄ GŁOS

26 września 2020r., odbyły się ostat-
nie w tym sezonie spławikowe zawody 
Szkółki Wędkarskiej „Linek Kroczek”, 
zaliczane do Grand Prix Koła. Areną 
naszych młodych wędkarzy było je-
zioro Rzepsko (Piaskowe). Zawody 
zostały przeprowadzone w dwóch ka-
tegoriach wiekowych, a do sportowej 
rywalizacji  przystąpiło 10  młodych 
członków uczestników. Młodzież węd-
kowała 3 godz. zgodnie  z regulami-
nem, a złowione rybki po zważeniu w 
dobrej kondycji powróciły do akwenu. 
Pogoda w tym dniu nie rozpieszczała, 
padający deszcz miał wpływ na koń-
cowe rezultaty naszych podopiecz-
nych.

Na zakończenie zawodów uczest-
nicy zapoznali się z końcową klasyfi-
kacją, a komisja sędziowska wręczyła 
wszystkim pamiątkowe dyplomy, na-
grody, a zwycięzcom puchary.

 Nagrody na Spławikowe Zawody 
Szkółki Wędkarskiej „Linek Kroczek” 
ufundowali: Bartłomiej Szewczyk i 
Bogdan Kułaczkowski, za co  serdecz-
nie dziękujemy. 

Ostatnie zawody w sezonie

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.
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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

Która apteka 
czynna?
Apteki pełnią dyżur w Sulęcinie w 
czasie nocnym od poniedziałku do 
piątku od  21.00 do 8.00 dnia następ-
nego, w sobotę w godzinach 21.00 
– 10.00 dnia następnego, w niedzielę 
w godzinach 18.00 – 8.00 dnia nas-
tępnego.

Ogłoszenia Drobne

Ostrzenie łańcuchów pilarek 
spalinowych i elektrycznych 

już od 6 zł. Odbiór w Sulęcinie. 
Usługi wykonywania opierzeń 

budynków oraz osobno do-
ginania blachy opierzeniowej. 

Wypożyczanie miernika 
grubości lakieru,  miernika 

ciśnienia oleju oraz kom-
presji.

Kozia Zagroda Grochowo 
kontakt Tomasz 

tel. 531 800 714

PRZEKRÓJ POLECA:

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

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

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

To był niezwykły turniej 
– dlaczego? Otóż Puchar 
Polski odbył się w Central-
nym Ośrodku Przygotowań 
Kadry Narodowej Badmin-
tona (COPB) Józefosław 
3/6.11.2020 ( koło Warsza-
wy). Uczestnikami było dwu-
nastu najlepszych chłopców 
U 17 z całej Polski, a w tym 
pochodzący z Sulęcina mło-
dy badmintonista – Łukasz 
Chudziński SKBBadminto-
n4all. Wszyscy zawodnicy 

Puchar Polski
zostali powołani przez Polski 
Związek Badmintona. 

Turniej i szkolenia prze-
prowadzili trenerzy kadry 
narodowej Adam Załęski 
oraz Zbigniew Jasiulewicz. 
Szczególną uwagę zwraca-
li na technikę uderzenia i 
pracę nóg. W czasie zawo-
dów można było obserwo-
wać kadrę narodową elity. 
Dla młodszych zawodników 
było lekcją i mogli wziąć z 
nich przykład. Zajęcia te pro-

wadzili główni trenerzy ka-
dry narodowej elity: Steve 
Butler, Robert Mateusiak i 
Łukasz Moreń. Podczas tur-
nieju obecny był także pre-
zes Polskiego Związku Bad-
mintona 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 Ro-
bert Aleksandrowicz, który 
brał czynny udział w całej 
akcji szkoleniowej. Najbar-
dziej emocjonującym me-
czem było zwycięstwo nad 
czwartym zawodnikiem w 
Polsce.

Jak widać jest to kolejny 
ogromny sukces na koncie 
Sulęcińskiego Klubu Bad-
mintona „Badminton4all”. 

Red.
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