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COVID-19

Ostatni miesiąc roku stał się 
tym, który przyniósł nadzie-
ję na pozbycie się śmiertel-
nego zagrożenia w postaci                                                              
wirusa Covid-19. Ale czy 
wprowadzenie do obiegu 
szczepionek oznacza dla 
nas, że koronawirus jest 
w odwrocie? 

KORONAWIRUS
W ODWROCIE?

WIELKA BRYTANIA
Wielka Brytnia jako pierwsza do-
puściła do użycia opracowaną 
przez amerykański koncern Pfizer 
i niemiecką firmę BioNTech szcze-
pionkę przeciw koronawirusowi.
Szczepionka Pfizer/BioNTech to 
dwie dawki podawane w odstępie 
21 dni, ale ochrona przed wirusem 
jest skuteczna po tygodniu od po-
dania drugiej dawki. Problemem 
jest jednak przechowywanie: lek 
musi być schłodzony do ok. -70oC, 
bo w zwykłej chłodziarce przetrwa 
zaledwie pięć dni! 
Mimo to Wielka Brytania rusza 
ze szczepieniami - najpierw domy 
opieki, potem osoby powyżej 
80 roku życia, służby medyczne 
i opieka społeczna.  
ROSJA
Narodowe Centrum Epidemio-
logii i Mikrobiologii Nikołaja 
Gamalei, w którym opracowano 
szczepionkę o nazwie Sputnik-V, 
podlegający Ministerstwu Zdro-
wia Federacji Rosyjskiej mówi 
o  skuteczności swojego preparatu 
na poziomie 95%.
Sputnik-V to dwie dawki (każda 
zawiera inny typ adenowirusów), 
podawanych w odstępie dwóch-
-trzech tygodni. Na początku 
grudnia rozpoczęły się szczepie-
nia w Moskwie: „Szczepienia są 
darmowe, ale nie ogólnodostępne 
- objęto nimi lekarzy, nauczycieli 
i pracowników miejskich służb so-
cjalnych.” - podaje  serwis rmf24.pl
STANY ZJEDNOCZONE
Koncern farmaceutyczny Mo-
derna wystąpił do rządu Stanów 
Zjednoczonych o zatwierdzenie 
szczepionki na koronawirusa. Jest 
szansa, że szczepienia w USA za-
czną się jeszcze w grudniu! Pre-
parat, podobnie jak  szczepionka 
Pfizer/BioNTech oparty na nowej 
technologii mRNA, która nie była 
wcześniej stosowana w szcze-
pionkach. To również dwie dawki 
i  skuteczność ponad 90%, ale nie 
wymaga niskich temperatur jak 
konkurencja - wystarczy lodówka. 
Szczepienia mają rozpocząć się już 
niebawem...                     
CIĄG DALSZY STRONA 2 >>>

Pandemia Covid-19 

#bądźmyczujni
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COVID-19

Koronawirus w odwrocie?
Od początku epidemii ludzie na całym świecie wyczekiwali szczepion-
ki, która powstrzyma rozprzestrzenianie się COVID-19. Dzięki miesiącom                                                                                                                                        
ciężkiej pracy naukowców już niedługo będziemy mogli rozpocząć szcze-
pienia. Będą one darmowe i dobrowolne. Polska podpisała umowy na 
zakup ponad 45 mln dawek szczepionek, po ich zatwierdzeniu przez eu-
ropejskie instytucje. To największa operacja logistyczna związana ze zdro-
wiem Polaków. Szczepionka to bardzo ważny element walki z koronawiru-
sem, ale kluczowa jest również nasza wzajemna odpowiedzialność. Chroń 
siebie i innych - przestrzegaj obowiązujących zasad bezpieczeństwa!

UMOWY JUŻ PODPISANE!
Zdrowie i bezpieczeństwo obywateli jest 
dla nas priorytetem. Polski rząd podpisał 
umowy na zakup szczepionki przeciwko                     
COVID-19 z trzema firmami: Pfizer/BioN-
tech, Johnson&Johnson i AstraZeneca. Po 
zatwierdzeniu ich przez europejskie insty-
tucje, do naszego kraju trafi ponad 45 mln 
dawek szczepionki przeciwko COVID-19.
Proces szczepień przeciwko COVID-19 to 
największa operacja logistyczna związana ze 
zdrowiem Polaków.

DLA KOGO SZCZEPIONKA?
Koronawirus to poważne zagrożenie dla 
naszego zdrowia i życia. Zależy nam, aby 
w pierwszej kolejności ze szczepionek sko-
rzystały osoby szczególnie narażone, czyli:
• pracownicy służy zdrowia;
• mieszkańcy Domów Pomocy Społecz-

nej i pacjenci Zakładów Leczniczo-
-Opiekuńczych; 

• osoby powyżej 60. roku życia;
• służby, które wspomagają walkę z pan-

demią, m.in. policja i wojsko.

PROCES SZCZEPIEŃ
Proces rejestracji powszechnych szczepień 
rozpocznie się w lutym 2021 r. Wszystko 
jednak zależy od decyzji Europejskiej Agen-
cji Lekowej. Proces będzie prosty i jedno-
cześnie bezpieczny. Jak będzie wyglądał?
1. Rejestracja – online: przez infolinię 

lub u lekarza POZ, na specjalnej stronie 
www lub poprzez Internetowe Konto 
Pacjenta.

2. Zgłoszenie do punktu szczepień: kwa-
lifikacja przez lekarza lub pielęgniarkę.

3. Wykonanie szczepienia oraz obserwa-
cja pacjenta po szczepieniu.

4. Powtórzenie procesu po upływie 21 dni, 
bez konieczności ponownej rejestracji.

4 grudnia ruszył nabór podmiotów, które 
będą organizowały punkty szczepień. 
Szczepienia będą realizowane:
• stacjonarnie w placówkach POZ;
• innych stacjonarnych placówkach me-

dycznych;
• w mobilnych zespołach szczepiących;
• w centrach szczepiennych w szpitalach 

rezerwowych.
Aby rejestracja na szczepienia była jeszcze 
łatwiejsza, od 15 grudnia uruchomimy spe-
cjalną infolinię. Będzie ona przeznaczona                                                                        
tylko tematowi szczepionek przeciwko     
COVID-19.

NARODOWY PROGRAM SZCZEPIEŃ
Założenia narodowego programu szczepień 
przedstawili podczas konferencji minister 
Michał Dworczyk, minister zdrowia Adam 
Niedzielski oraz Główny Doradca Prezesa 
Rady Ministrów do spraw COVID-19 prof. 
Andrzej Horban.
Zakwalifikowane do udziału w programie    zo-
staną podmioty, które do 11 grudnia wypełnią                                                                                                
online formularz zgłoszeniowy i spełnią prze-
widziane wymagania - powiedział minister 
Michał Dworczyk. - Po 11 grudnia, w za-
leżności od tego ile podmiotów zgłosi dekla-
rację uczestnictwa w programie, podejmiemy 
decyzję, ile szpitali rezerwowych zostanie 
wykorzystane w aglomeracjach jako masowe 
punkty szczepień. Z kolei 15 grudnia podamy 
informację o wszystkich zgłoszonych punk-
tach, w których można będzie się zaszczepić 
– dodał M. Dworczyk.
• poczekalni ankietę lub przynosi ją wy-

pełnioną ze sobą.
Jesteś przedstawicielem podmiotu wykonu-
jącego działalność leczniczą? Już dziś zgłoś 
online swój udział w narodowym programie 
szczepień przeciwko SARS-CoV-2.

źródło: www.gov.pl/koronawirus
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Rok 2021 będzie rokiem inwestycji w Powiecie!
OKIEM RADNEGO

Rok 2021 będzie dla Powiatu Gorzowskiego kolejnym rokiem realizacji programu ostrożnościowego wprowadzonego w związku z zaciągnięciem               
w 2015 roku pożyczki ze Skarbu Państwa na spłatę zobowiązań wobec pracowników kostrzyńskiego szpitala oraz koniecznością wykupu obligacji             
wyemitowanych przez powiat na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Program ostrożnościowy przyjęty w dniu 12 marca 2015 roku  uchwałą Rady 
Powiatu Nr 27/V/2015 ma szereg założeń, które są na bieżąco realizowane w oparciu o aktualną sytuację gospodarczo-ekonomiczną.
Powiat Gorzowski jest powiatem, który jesz-
cze nie tak dawno wszystkim kojarzył się 
w  związku z powyższym tylko i wyłącznie 
z  problemami finansowymi. Fakt, nie jest 
tak, że po dokonaniu ostatnich zmian w Sta-
rostwie wszystko od razu ruszyło do przo-
du z prędkością samolotu odrzutowego, 
ale wyraźnie widać zdecydowaną poprawę. 
Koniec polityki, zaczęła się praca. I to mnie, 
jako Przewodniczącego Rady cieszy najbar-
dziej. Jesteśmy dosłownie na chwilę przed 
uchwaleniem budżetu Powiatu Gorzow-
skiego na 2021 rok. Jest to budżet, który z 
pewnością zaskoczy wielu naszych politycz-
nych oponentów. Ale skoro powiedzieliśmy 
„A” powiemy i „B”. Założenie jest takie, żeby 
cały alfabet powtarzać przez kilka kolejnych                                                                                
kadencji, jednakże, by tak się stało, na począ-
tek zrealizujemy nasz autorski projekt pod 
wodzą Starosty Magdaleny Słomińskiej.                                                                                                    
Zaczynamy z wysokiego „c” i przeznaczamy 
w 2021 roku na inwestycje drogowe w na-
szym Powiecie ponad 30.000.000 zł!
Projekt budżetu na rok 2021 zakła-
da osiągnięcie dochodów na poziomie 
90.162.463,00 zł, natomiast wydatków                  

na poziomie 98.191.030 zł. Wartości te są 
oparte na bazie sprawozdań z wykonania 
trzech kwartałów roku 2020 oraz prognozo-
wanych wartości dla roku 2021 z uwzględ-
nieniem zdarzeń incydentalnych. Budżet 
powiatu na 2021 rok jest budżetem deficy-
towym, który w części 4.460.302 zł zostanie 
pokryty przychodami z niewykorzystanych 
środków pieniężnych na rachunku bieżą-
cym budżetu, wynikających z rozliczenia 
dochodów i wydatków nimi finansowanych 
związanych ze szczególnymi zasadami wy-
konywania budżetu oraz wolnymi środkami 
w kwocie 3.568.265 zł.

Łączna wartość inwestycji drogowych 
w 2021 wynosi 30.930.339 zł. Remonty dróg 
to kwota 2.620.000 zł. Poza tym z dużych in-
westycji Powiat zamierza przystąpić do bu-
dowy  Centrum Wsparcia Rodziny w prze-
jętym od gminy Witnica budynku starej 
szkoły za 3.500.000,00 zł

Utworzono rezerwy: ogólna - 500.000 zł, 
celowa - 130.000,00 zł - przeznaczona na 
Zarządzanie Kryzysowe oraz kolejna re-
zerwa celowa - 170.000 zł - przeznaczona 

na odprawy emerytalne w jednostkach po-
wiatowych). Zabezpieczono także środki w 
wysokości 450.000,00 zł w dziale z zakresu 
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.                                                                                       
W  dziale  tym  realizowane  są  takie zadania 
jak: Powiatowe Święto Plonów (100.000 zł),                                                                                        
V Kongres sołtysów (50.000,00 zł), Kongres 
Kreatywna Rodzina (35.000,00 zł).
Ponadto w tym dziale zabezpieczamy środki na:
• wydatki w kwocie 40.000 zł związane 

z dotacjami zleconymi do realizacji or-
ganizacjom prowadzącym działalność 
pożytku publicznego,

• wydatki w kwocie 60.000,00 zł związa-
ne z tworzeniem biblioteki powiatowej,

• wydatki w kwocie 165.000,00 zł związa-
ne z kosztami dotyczącymi organizacji 
imprez i konkursów kulturalnych.

Kwota 150.000 zł przeznaczona jest na opła-
ty za usługi koronera.
Na wydatki w dziale kultury fizycznej 
i sportu, w tym na imprezy sportowych or-
ganizowane przez Starostwo Powiatowe oraz 
przez organizacje prowadzące działalność 
pożytku publicznego - w ramach otwartego                                               
konkursu ofert Starostwo Powiatowe                                                         

w  Gorzowie Wlkp. planuje przeznaczyć 
kwotę 122.000 zł, są to:
• wydatki w kwocie 30.000 zł związane 

z dotacjami zleconymi do realizacji or-
ganizacjom prowadzącym działalność 
pożytku publicznego,

• wydatki w kwocie 35.000 zł na zadanie 
pn. „Powiatowe Zwody MTB na Pogra-
niczu Polsko-Niemieckim 2021”,

• wydatki w kwocie 45.000 zł na zadanie 
pn. „Powiatowa Spartakiada Młodzieży”,

• wydatki w kwocie 12.000 zł związane 
z kosztami dotyczącymi organizacji 
imprez i konkursów sportowo-rekre-
acyjnych, w tym spinningowe zawody 
wędkarskie o Puchar Przewodniczące-
go Rady Powiatu.

Chciałbym życzyć wszystkim zdrowych,                                     
radosnych Wesołych Świąt w gronie rodziny 
i Szczęśliwego Nowym Roku!

Andrzej Kail 
Przewodniczący Rady 
Powiatu Gorzowskiego
Klub Radnych 
Razem dla Powiatu
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Życzymy Państwu Wesołych Świąt 
i Szczęśliwego Nowego Roku 2021 ! ! !

COVID-19

Covid-19 - Fakty i mity 
Jak uniknąć zakażenia SARS-CoV-2 w czasie świątecznych zakupów? 
Pandemia COVID-19 nie oznacza, że Bożego Narodzenia i towarzyszą-
cego mu szału zakupów nie będzie. Przeciwnie. Z badań wynika jasno, 
że Polacy wybierają się do sklepów. Jak zatem należy się zachowywać, 
żeby zakupy były bezpieczne? Co w ochronie przed COVID-19 jest fak-
tem, a co tylko mitem? Wyjaśniają to specjaliści firmy Batist Medical spe-
cjalizującej się w produkcji masek ochronnych i dystrybucji najwyższej                                                                                                                                       
jakości środków dezynfekujących.
Maski ochronne nas nie chronią.
Leszek Garbacz, specjalista od środków 
ochrony osobistej w Batist Medical:  
To nieprawda. Źródłem przenoszenia wi-
rusa najczęściej są aerozole, np. wydychana 
para wodna. Żeby się zabezpieczyć, powin-
niśmy stosować wyroby, które mogą sku-
tecznie powstrzymywać wirusy. Czyli wła-
śnie maski ochronne. 
Pamiętajmy, że przyłbice ochronne nie są 
zabezpieczeniem przed infekcją. Są one 
przeznaczone do ochrony oczu, więc nie za-
pewnią ochrony przed Covid-19!

W gronie rodzinnym jesteśmy bezpieczni.
Ireneusz Reszel, specjalista ds. środków     
dezynfekujących w Batist Medical: 
Obecnie dzieci nie chodzą do szkoły, a wielu 
z nas wykonuje swoją pracę zdalnie. W ta-
kiej sytuacji przebywanie w gronie rodzin-
nym istotnie niesie ze sobą dość ograniczone 
ryzyko infekcji. Natomiast, jeśli członkowie 

rodziny muszą przemieszczać się środkami 
komunikacji publicznej albo kontaktują się 
z wieloma osobami w ciągu dnia, to ryzyko 
rośnie. W takim przypadku trudno liczyć, 
że przebywanie w gronie rodzinnym zapew-
ni nam bezpieczeństwo.

Zwracanie uwagi osobom bez       
odpowiednio założonej maski jest 
niestosowne.
Wiele osób tak sądzi, ale należałoby zapy-
tać, co jest bardziej niestosowne - zwracanie 
uwagi osobom bez odpowiednio założonej 
maski, czy zarażenie się COVID-19. Przepisy 
nakładają na nas obowiązek zasłaniania ust 
i nosa w przestrzeni publicznej. Biorąc pod 
uwagę, że wirus COVID-19 rozprzestrze-
nia się głównie drogą kropelkową, jest to 
najskuteczniejsza forma zabezpieczenia się 
przed zainfekowaniem. Jeśli widzimy osobę 
nieprawidłowo noszącą maskę lub w ogóle                             
bez maski, powinniśmy bezwzględnie                                                                                          
zwracać jej uwagę.

To nieprawda. 30-sekundowa dezynfekcja 
rąk przy użyciu alkoholowego preparatu                                                                          
do dezynfekcji jest najskuteczniejszym 
i  najszybszym sposobem eliminacji drob-
noustrojów jak bakterie czy wirusy. Dlatego 
należy ją stosować zawsze, jeśli w danym 
momencie nie możemy umyć rąk, np. po 
wyjściu z autobusu albo ze sklepu. 
Natomiast po powrocie do domu powinni-
śmy zawsze myć ręce w letniej wodzie z deli-
katnym mydłem i dokładnie je wysuszyć. W 
większości przypadków mycie rąk eliminuje 
znaczną cześć drobnoustrojów. 

Czy to prawda, że ręce wystarczy 
dezynfekować tylko po powrocie 
do domu?

Można dotykać czytników kart w sklepach przy wpisywaniu PIN-u, bo one 
są często dezynfekowane.
Ireneusz Reszel: Niestety, z moich obserwa-
cji wynika, że dezynfekowanie czytników 
po każdym użyciu nie jest praktykowane w 
większości placówek handlowych. W takiej 
sytuacji istnieją dwa rozwiązania:
1. Jeśli dotykamy powierzchni, któ-

rych przed nami mogło dotykać wiele 
osób, załóżmy jednorazowe rękawiczki 
ochronne np. nitrylowe lub lateksowe. 

Musimy przy tym pamiętać, aby zdej-
mować je tak, aby nie „skazić” rąk po-
przez kontakt naszej skóry z „brudną” 
powierzchnią rękawiczek.

2. Jeśli musimy dotknąć takiej powierzch-
ni bezpośrednio gołymi dłońmi, pamię-
tajmy, aby niezwłocznie użyć alkoholo-
wego żelu lub płynu do dezynfekcji rąk.

Płyny do dezynfekcji rąk udostępniane w sklepach są skuteczne.

Ireneusz Reszel odpowiada:
Niestety! Środki stosowane w wielu pla-
cówkach handlowych, urzędach, szkołach, 
czy środkach komunikacji nie spełniają 
podstawowych wymogów bezpieczeństwa i 
skuteczności. Rynek został ostatnio zalany 
środkami dezynfekującymi, nie zawsze z 
dobrych źródeł. Wiele z nich nie ma badań 
potwierdzających skuteczność wobec bakte-
rii oraz wirusów ani certyfikatu pochodze-
nia substancji aktywnej, której producent/
dostawca musi być zarejestrowany w Euro-
pejskiej Agencji Chemicznej (ECHA). 

Uważajmy np. na niektóre żele antybakteryj-
ne czy antywirusowe. Bywa, że są one ładnie 
opakowane, ale mają niewielką skuteczność. 
Co interesujące, w ostatnich dniach Komisja 
Europejska wydała wytyczne, że na opako-
waniach kosmetyków nie można sugero-
wać, jakoby produkt posiadał właściwości 
dezynfekujące bądź antywirusowe.
Często najlepszym rozwiązaniem będzie 
skorzystanie z własnego środka do dezyn-
fekcji rąk, który spełnia wszystkie wymaga-
nia dla tego typów produktów i został na-
byty u zaufanego sprzedawcy. Trzeba tylko 
mieć go przy sobie.

Nie ma różnicy między maską 
wykonaną samodzielnie a kupioną.
Leszek Garbacz, specjalista od środków 
ochrony osobistej w Batist Medical:
Maska zrobiona samodzielnie nie podlega 
kontrolom skuteczności filtracji i barie-
rowości. Nie wiemy, jakie parametry ma 
materiał, z którego jest wykonana, więc 
nie znamy poziomu potencjalnej ochrony 
przed infekcją, jaki może nam taki produkt                    
zapewnić. Tylko maski ze sprawdzonego 
źródła, posiadające odpowiednie badania 
i certyfikaty, mogą chronić przed Covid-19.
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Szanowna Redakcjo.
Zwracam się z prośbą o skorygowanie treści artykułu 
„Kpina z samorządności na Osiedlu Leśnym”. Egzem-
plarz Gazety z października dotarł do mnie dopiero 
w listopadzie, ktoś położył go na skrzynkę. Stanowczo 
zaprzeczam mojego członkostwa w tym samorządzie. 
Rezygnację złożyłam 17.09.2018 roku. Mieszkań-
cy zaufali mi ale ja nie dałam rady pracować w takiej 
atmosferze jaka tam była. Bez przerwy przewijało się 
nazwisko radnego P.Dziekana. Wybrano mnie zastępcą 
przewodniczącego. Jednak Pan Boczarski nie konsul-
tował ze mną żadnych spraw. Wszędzie chodził sam 
załatwiać osiedlowe sprawy.  Czułam się niepotrzebna 
więc zrezygnowałam dobrowolnie z tej funkcji. Będąc 
członkiem zwyczajnym uczestniczyłam tylko raz w Mi-
kołaju i raz w zorganizowaniu imprezy dla Seniorów. 
Prosiłam o utworzenie Klubu Seniora/ był taki w czasie 
istnienia klubu Malinka. Pracowali w nim wspaniali lu-
dzie: M.Bogusz, śp. R. Rachwalski, śp. Makara i inni. 
Wyjeżdżaliśmy do Niemiec do AWO, Niemcy przyjeż-
dżali do nas/. Nikogo to nie zainteresowało. Za moich 
czasów działała też Rada Młodzieży z przewodn. Mar-
cinem Kwiatkowskim.  W podobny sposób wyobraża-
łam sobie pracę w nowym Samorządzie. Jednak o dzia-
łaniach Pana Boczarskiego dowiadywałam się dopiero 
po fakcie. np. plac za boiskiem osiedlowym. Widziałam 
tylko plan, zresztą sugerowałam aby zrobić to na terenie 
za boiskiem koszykówki, gdzie byłby bardziej dostępny 
i widoczny. Plac zobaczyłam dopiero w gazecie i nigdy 

tam nie byłam. Ale widzę że nie pomyślano o seniorach 
i niepełnosprawnych, żadna ławka nie ma oparcia i star-
szy człowiek długo nie wysiedzi na takiej ławce. 
Zrezygnowałam z Samorządu, ponieważ źle się tam 
czułam, no i ze względu na pogarszający się stan mojego 
zdrowia i chorobę męża. Złożyłam jednak deklarację, że 
z chęcią  będę służyć pomocą przy organizowaniu imprez 
dla Seniorów. Nigdy nie otrzymałam takiej propozycji. 
Przy odejściu prosiłam przewodniczącego aby podał 
moją kandydaturę do Rady Seniorów przy RM. Mogłam 
się tam spełnić gdyż jestem osobą niepełnosprawną i do-
strzegam wszystkie utrudnienia, które nas na co dzień 
spotykają. Niestety Pan Boczarski wybrał swoich ludzi 
a do zaopiniowania w komisji w UM pana D. Gruź-
lińskiego, który nie pełni żadnej funkcji w Samorzą-
dzie. Przykre, bo tylu nas siedzi zamkniętych w domach 
a w Radzie nie ma osoby niepełnosprawnej. Z Samorzą-
du odeszli też R. Chwastowski, E.Bednarczyk-Watral 
i W. Bławat. 
A co do działalności Samorządu. Zrobili pod sklepem 
piękny parking ale nadal nikt nie reaguje na moje proś-
by aby obniżyć krawężnik, gdyż nie można podjechać              
chodzikiem, ani wózkiem. Gratuluję empatii !

Krystyna Ludka-Orzechowicz

LISTY DO REDAKCJI

Osiedle Leśne - jak jest naprawdę?

Z przyjemnością spełniamy Pani życzenie i dru-
kujemy list, który przyszedł na naszą skrzynkę 
e-mail pod koniec listopada. Mamy nadzieję, 
że Samorząd Mieszkańców Osiedla Leśnego po 
jego przeczytaniu zrealizuje Pani prośbę.

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Kolej zimą

Gotowe do zimowych akcji na torach są 282 specjalistyczne                                                                                                                                
pojazdy. Służby techniczne PKP Polskich Linii Kolejowych 
S.A. mogą wykorzystać 15 kombajnów - zespołów odśnież-
nych, zbierających i wywożących śnieg, 50 pługów i 217 
odśnieżarek. PKP Energetyka zapewnia 66 pociągów siecio-
wych, w tym pojazdy wyposażone w urządzenia do odla-
dzania i usuwania szadzi z przewodów sieci trakcyjnej. Pra-
wie 2500 km przewodów zabezpieczono przed oblodzeniem 
specjalnym środkiem na głównych trasach, m.in. Warszawa 
– Trójmiasto i Warszawa-Kraków. W gotowości pozostają 
załogi 177 zespołów szybkiego usuwania awarii i usterek.
Dyspozytorzy PLK przez całą dobę czuwają nad sprawnym 
prowadzeniem ruchu pociągów. Monitoring pogody oraz 
sprawdzanie przejezdności linii mają zapewnić w zimie bez-
pieczne i sprawne podróże oraz przewozy towarowe.
Ponad 5 mln m2 powierzchni jest na sieci kolejowej do 
zimowego utrzymania. To obszar 700 boisk piłki nożnej - 
peronów, przejść podziemnych, kładek i dojść. Za ich stan 
odpowiadają pracownicy zarządcy infrastruktury i firmy ze-
wnętrzne. Odśnieżanie, usuwanie lodu, zabezpieczenie pia-
skiem ma być dostosowywane do warunków pogodowych. 
W akcji zima dodatkowe wsparcie zapewni 900 maszyn, w 
tym wózki motorowe i pociągi robocze do wywozu śniegu, sa-
mochody, koparki. Sprawne działanie kilkunastu tysięcy roz-
jazdów zapewnia ogrzewanie. Ponad 900 km torów, szczegól-
nie narażonych na zawieje śnieżne, posiada specjalne osłony. 

Na sieci kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
przygotowały ponad 280 jednostek sprzętu od-
śnieżnego. Bezpieczne mają być perony i dojścia. 
Stały monitoring pogody pozwala na szybkie re-
akcje zespołów technicznych oraz 66 pociągów 
do naprawy sieci trakcyjnej. W trudnych warun-
kach zimowych przewidziano udział nawet 14.000 
pracowników - informuje PKP PLK S.A.
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Lubuskie kończy prezydencję
Za nami trzeci - ostatni Konwent Marszałków w Lubuskiem. Laskę marszałkowską przejęło wojewódz-
two podlaskie. Czas na podsumowanie lubuskiej – półrocznej prezydencji.

Konwent Marszałków Województw RP jest ciałem opiniotwórczo-doradczym, które reprezentuje interesy wszystkich 16 polskich województw. Zawiązany został w 1998 r.,  
równolegle z powstaniem samorządu na szczeblu województwa. Posiedzenia odbywają się zawsze na terenie województwa, którego marszałek aktualnie przewodniczy Kon-
wentowi. Posiedzenia kończą się wypracowaniem wspólnych stanowisk, które następnie kierowane są do właściwych urzędów i instytucji centralnych.

Województwo Lubuskie przewodniczyło pol-
skim regionom od lipca. W tym czasie odbyły 
się 3 Konwenty Marszałków. Dwa udało się zor-
ganizować w regionie: w Lubniewicach i Zielo-
nej Górze (a przy okazji debat, pokazać gościom 
przyrodnicze i turystyczne walory naszego 
województwa). Ostatnie, trzecie spotkanie, ze 
względu na pandemię koronawirusa, odbyło się 
w trybie zdalnym. 

Pandemia zdeterminowała tematy poruszane 
podczas obrad. – Rozmawialiśmy o ochronie zdro-
wia, o tym, jak skutecznie zabezpieczyć mieszkań-
ców przed pandemią. Było wiele debat i dyskusji  
z udziałem ekspertów. Dzięki ich obecności mo-
gliśmy mieć natychmiast odpowiedzi na pytania.  
Były to merytoryczne dyskusje, wymiana doświad-
czeń, bo właśnie po to są konwenty, żeby rozmawiać  
na różnych płaszczyznach. Starałam się wprowa-
dzić też zwyczaj, by oprócz strony samorządowej 
i rządowej zapraszać przedstawicieli organizacji 
pozarządowych, fundacji, czyli obywateli – mówi 
marszałek Elżbieta Anna Polak, która ostatnie 
pół roku przewodniczyła Konwentowi.

Lubuska prezydencja przypadła także na czas 
kształtowania się budżetu Unii Europejskiej.  

W związku z tym, tych tematów także nie mogło 
zabraknąć. – Zawsze z nami była Minister Fun-
duszy Małgorzata Jarosińska-Jedynak i jej nale-
żą się szczególne podziękowania. Rozmawiali-
śmy o Krajowym Programie Odbudowy, o nowej 
perspektywie i mówiliśmy, że nam w regionach 
te pieniądze są bardzo potrzebne. Nie chcemy 
czekać i trzymamy kciuki, żeby te negocjacje jak 
najszybciej się zakończyły – podkreślała E. Polak. 

Podczas lubuskiej prezydencji rozmawiano też  
o problemach w edukacji, które przyniosła pan-
demia, o przemocy w rodzinie i zdrowiu psy-
chicznym dzieci i młodzieży. Nie pominięto tak 
ważnych i aktualnych tematów, a jednocześnie 
zgodnych z ukierunkowaniem polityki spójności 
w nowej perspektywie, jak ochrona środowiska  
i zielony ład. 

Podczas trzech konwentów przyjęto w sumie  
40 stanowisk (przyjęto je przez aklamację). – Chcę 
podziękować wszystkim marszałkom za ogromną 
aktywność i za to, że pomimo różnic politycznych 
udaje nam się wypracowywać wspólne zdania. 
Uważam to za wielki sukces Polski obywatelskiej  
i samorządowej – podsumowała lubuską prezy-
dencję marszałek Polak. 

Kończy się lubuska prezydencja, ale nie koń-
czy się dialog między regionami. Przewodnic-
two w Konwencie Marszałków przejmuje teraz 
województwo podlaskie. Podczas przekazania 
laski marszałkowskiej, marszałek woj. podla-
skiego Artur Kosicki nakreślił koncepcję pracy 
Konwentu na najbliższe miesiące. Marszałek 
wymienił m.in. kwestie nowej perspektywy fi-
nansowej UE, Krajowego Planu Odbudowy czy 
zminimalizowania gospodarczych skutków 
pandemii. Podlasie planuje także podjąć te-
maty związane z rolnictwem oraz wsparciem  
seniorów. – Województwa różnią się, ale mamy 
wspólne problemy. Polska jest jedna, a nasze 
działania podejmujemy mając na uwadze dobro 
całego kraju – mówił. 

W trakcie Konwentów odbywały się wydarzenia 
towarzyszące: tuż przed Konwentem Marszał-
ków w Lubniewicach obradował Zarząd Związku 
Województw Rzeczypospolitej Polskiej, którego 
członkiem jest marszałek Elżbieta Anna Polak.  
W ramach II Konwentu odbyło się Lubuskie Fo-
rum Edukacyjne, a ostatniego, trzeciego - Lubu-
skie Forum Samorządowe.
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I M P U L SY  d l a  r e g i o n u
Kolejne dwa nowe pociągi trafiły do województwa lubuskiego. To znane już Lubuszanom „Impulsy”. Zostały  
zakupione przez Urząd Marszałkowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.  
– W ferworze walki z pandemią koronawirusa nie zapominamy o innych celach i zadaniach jakie zaplanowaliśmy  
– mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Pojazdy zostaną włączone do obsługi regular-
nych połączeń już niedługo, bo od nowego roz-
kładu jazdy pociągów, czyli 13 grudnia br. Będą 
kursować na linii Kostrzyn - Gorzów Wlkp. 
- Krzyż - Poznań Główny. Obsłużą m.in. popu-
larne wśród mieszkańców północnej części na-
szego województwa pociągi „Kłodawka”, „Wilda” 
oraz „Ujście Warty”.

Nowoczesne i komfortowe
Dwa trójczłonowe zespoły trakcyjne z napę-
dem spalinowym typu 36WEhd z rodziny 
„Impuls 2” są jednymi z najnowocześniej-
szych pojazdów w Polsce. Osiągają prędkość 
maksymalną 120 km/h. - Pojazdy zostały za-
kupione dzięki wsparciu funduszy unijnych, 
dofinansowanie wyniosło prawie 36 mln zł. 
Posiadają nowoczesne urządzenia, niezbęd-
ne do funkcjonowania w obecnym świecie. 
Mogą przewozić jednocześnie nawet 330 pa-
sażerów. Przy inwestycjach kolejowych trze-
ba pokonywać wiele barier, ale potrafimy so-
bie z tym poradzić – mówi członek zarządu 
Marcin Jabłoński. Pojazdy wyposażone są  
w audiowizualny system informacji pasażer-
skiej, bezprzewodowy dostęp do Internetu,  
a także gniazda USB oraz 230V do ładowania 
urządzeń elektronicznych. Dla bezpieczeń-
stwa pasażerów, składy wyposażono w mo-
nitoring oraz tzw. interkom, umożliwiający 
nawiązanie połączenia głosowego z maszy-
nistą. Komfort podróży zapewniają również 
wygodne fotele z rozkładanymi stolikami, 
klimatyzacja oraz przestronna toaleta z prze-
wijakiem dla niemowląt. Składy dostosowa-
ne są do potrzeb osób o ograniczonej możli-
wości poruszania się, a także wyodrębniono  
w nich miejsca dla rowerów, wózków dzie-
cięcych i inwalidzkich. Ich producentem jest 
nowosądecki NEWAG, który na wykonanie 
zamówienia miał 2 lata od podpisania umowy  
i z zadania wywiązał się doskonale.

Lubuski tabor kolejowy
Od kilku lat Województwo Lubuskie kon-
sekwentnie poprawia jakość regionalnego 

transportu kolejowego właśnie m.in. poprzez 
zakupy nowych pojazdów. – Musimy i chce-
my być bardziej Eko. Zależy nam tym, żeby 
mieszkańcy przesiadali się z własnego trans-
portu do pociągu, ale nie byle jakiego – pod-
kreśla marszałek Polak. Tych nowoczesnych 
pojazdów Lubuskie ma obecnie już 23 sztuki: 
20 z napędem spalinowym i 3 z elektrycznym. 
Łączna wartość dotychczasowych zakupów  
to blisko 228 mln zł. Wszystkie pojaz-

dy udostępniane są Lubuskiemu Zakła-
dowi spółki POLREGIO, który na zlece-
nie Województwa Lubuskiego realizuje 
regionalne połączenia kolejowe. – W bieżą-
cym roku na dofinansowanie połączeń ko-
lejowych zapisano w budżecie Wojewódz-
twa Lubuskiego kwotę ponad 55,5 mln zł,  
a na 2021 rok blisko 73,2 mln zł, uwzględnia-
jącą miedzy innymi  dalszy rozwój oferty prze-
wozowej dla mieszkańców naszego regionu  
– podsumowuje Elżbieta Anna Polak. 

Pojazdy zakupiono w ramach realizowanego 
przez Województwo Lubuskie projektu pn. 
„Zakup pasażerskich pojazdów kolejowych” 
Regionalnego Programu Operacyjnego - Lu-
buskie 2020. Zakup składów uzyskał dofinan-
sowanie Unii Europejskiej z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość ca-
łego projektu to 43 085 781,00 zł, w tym dofi-
nansowanie unijne 35 706 763,06 zł.

Zakupione przez Województwo Lubuskie dwa nowe elektryczne zespoły trakcyjne spełniają najnowsze  
europejskie wymagania techniczne.

Lubuskie ma 
23 sztuki 

nowoczesnych 
pociągów
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– Dziś czuję dużą ulgę, bo stres był olbrzy-
mi. Mieliśmy bardzo mało czasu na urucho-
mienie tego szpitala. Pracowaliśmy napraw-
dę dzień i noc: to firma Mostostal z Zabrza  
i personel szpitala temu sprostali i nadrobili 
w miesiąc cały kwartał. Im należą się naj-
większe podziękowania – mówiła marsza-
łek Elżbieta Anna Polak w szpitalu tymcza-
sowym w Zielonej Górze podczas otwarcia 
placówki i tuż przed przyjęciem pierwszych 
pacjentów.

Wspólna, dobra robota
Marszałek nie miała wątpliwości żeby „od-
dać” Centrum Zdrowia Matki i Dziecka do 
walki z pandemią. Szpital miał być gotowy 
na koniec pierwszego kwartału 2021. Gdy 
druga fala pandemii gwałtownie wzrosła, 
sejmik lubuski przyjął wniosek zarządu  
i wyraził zgodę na przeznaczenie 30 mln 
zł na przyspieszenie zakończenia budowy 
CZMiD w Zielonej Górze i Oddziału Inten-
sywnej Terapii w Gorzowie Wlkp. – po 15 mln 
zł dla każdej jednostki. Walka z czasem oka-
zała się skuteczna i  zgodnie z  terminem 
szpital tymczasowy przyjął pierwszych pa-
cjentów. – Kiedy nieco ponad miesiąc temu, 
minister i  wojewoda nałożyli na nas obo-
wiązki byliśmy w  pewnym dyskomforcie, 
bo było wiele niewiadomych i dużo stresu. 
To, co się później działo możemy nazwać 
dobrą drogą do stanu, który mamy dziś. 
Wszyscy starali się stanąć na wysokości 
zadania. Dzięki współpracy z firmą Mosto-
stal, wykonawcą obiektu oraz firmą Darol, 
która została wyznaczona do wyposażenia 
lecznicy, udało się zakończyć prace o kwar-
tał szybciej niż planowano. Mieliśmy także 
wsparcie służb pani marszałek i pana woje-
wody. Udało się to też dzięki ludziom, którzy 
tutaj spędzali czas od rana do nocy, stawali  
na głowie, żeby to wszystko zrobić, czyli ze-
społu: doktora Bartosza Kudlińskiego, dr 
Emila Korczaka oraz dr Antoniego Ciacha, 
a  także pracowników administracyjno-
-gospodarczych szpitala – mówił podczas 
otwarcia tymczasowej lecznicy, prezes Szpi-
tala Uniwersyteckiego Marek Działoszyński.

Nowoczesny szpital tymczasowy
Niewątpliwym atutem takiego rozwiązania 
szpitala tymczasowego w  Lubuskiem jest 
fakt, że chorzy są leczeni w nowym szpitalu, 
w pomieszczeniach budowanych i przysto-
sowanych do tego celu. Zdaniem marsza-

łek Polak, ta inwestycja, to najlepiej wydane 
pieniądze. – Gdy podjęliśmy decyzję o  bu-
dowie Centrum Zdrowia Matki i  Dziecka 
nikt z nas nie pomyślał, że historia tak zmie-
ni naszą rzeczywistość i  postawi nas tutaj, 
w tym miejscu, w innym szpitalu niż chcie-
liśmy. Jest to szpital tymczasowy, zakaźny, 
w którym personel będzie mógł skutecznie 
walczyć o życie mieszkańców. I  to jest naj-
ważniejsze. To chyba najlepsza inwestycja 
za 150 mln zł, głównie z funduszy europej-
skich, bo ponad 90 mln, a  także środków 
z  samorządowego budżetu i  budżetu pań-
stwa. Samorząd przeznaczył także 11,5 mln 
zł na sprzęt ratujący życie oraz na środki 
ochrony osobistej – wyliczała marszałek. 

Środki na wyposażenie lecznicy zapewnił 
rząd polski. – 23 mln zł przeznaczył Mini-
ster Zdrowia. Placówka została wyposa-
żona w  nowoczesny sprzęt medyczny do 
diagnostyki i  leczenia pacjentów. To jest 
jeden z najnowocześniejszych szpitali tym-
czasowych, który powstał w Polsce – mówił 
Władysław Dajczak. W  szpitalu w  gotowo-
ści jest 170 łóżek, w  tym 25 respiratoro-
wych. W  pierwszym module będzie to 56 
łóżek obserwacyjno-zakaźnych i  20 łóżek  

respiratorowych. Później będą uruchamia-
ne kolejne moduły. Teraz stopniowo będą 
przywracane łóżka w lecznicach, które de-
cyzją wojewody stały się szpitalami z łóżka-
mi covidowymi. – Do końca grudnia przy-
wrócimy 180 takich łóżek: w  Sulechowie, 
Kostrzynie, Skwierzynie. To dobra informa-
cja, bo planowe zabiegi zaczną być realizo-
wane – dodał wojewoda.

Dobra opieka dla chorych
Sprzęt i wyposażenie to nie wszystko. Naj-
ważniejsza jest kadra, która w tym szpitalu 
pracuje. – Patrząc na lekarzy, którzy z wiel-
kim oddaniem przygotowywali ten obiekt, 
możemy mieć pewność, że przyjmowani tu 
pacjenci, spotkają się ze znakomitą opieką 
– mówiła marszałek Polak. Wśród kadry jest 
80 studentów. – Samorząd przeznaczył dla 
nich środki na nagrody w  wysokości 350 
tys. zł, bo pracują przy pacjentach chorych 
na COVID-19 od początku pandemii. Ważne 
jest też to, że personel medyczny z każdego 
samorządowego szpitala, wyraził gotowość 
pracy tutaj, nie oglądając się na dodatki,  
na wynagrodzenia, po prostu chcą nieść po-
moc – podkreślała marszałek.

Szpital tymczasowy otwarty
Od poniedziałku, 7 grudnia szpital tymczasowy dla chorych na COVID-19 w Zielonej Górze przyjmuje 
pacjentów. Do dyspozycji jest 170 łóżek, wysokospecjalistyczny sprzęt i kadra. – To efekt współpracy  
i porozumienia ponadpolitycznego. Takiej solidarności w walce z pandemią oczekiwali wszyscy – mówi 
Elżbieta Anna Polak marszałek województwa lubuskiego.

Marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak oraz wojewoda Władysław Dajczak podczas 
otwarcia szpitala tymczasowego w Zielonej Górze.
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Wesołych Świąt
Radosnych Świąt Bożego Narodzenia

oraz wielu sukcesów w Nowym 2020 Roku

Kostrzyńsko-Słubicka
życzy

Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Koronawirus a życie gospodarcze Strefy....
KOSTRZYŃSKO_SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.

Rok 2020 nieubłaganie zbliża się ku końcowi. Był to rok bardzo szczególny. Rok naznaczony pandemią koronawirusa. Rok spowolnienia gospodarczego,  
do którego doprowadził wirus i zagrożenie, jakie ze sobą niesie. Rok tarczy antykryzysowych. Rok szukania nowych rozwiązań, które w wielu firmach 
w przyszłości mogą stać się jedynym sposobem na przetrwanie. 
Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa 
Ekonomiczna S.A. wzorem lat ubiegłych 
starała się realizować swoje zadania. Głów-
nym zadaniem naszej spółki od ponad 20 lat 
jest poszukiwanie inwestorów, którzy zechcą 
zrealizować swoje projekty inwestycyjne 
w naszym regionie. Od 2018 roku oficjalnie 
administrujemy terenami inwestycyjnymi 
w 35 powiatach i 5 miastach o statusie po-
wiatu Północno-Zachodniej Polski. W skład 
naszego obszaru wchodzi 238 gmin a łączny 
areał zarządzanego terenu przekracza 4 mln 
ha. Robi wrażenie i stanowi całkiem spore 
wyzwanie dla 16-sto osobowego zespołu. 
Pierwsze lata po każdej reformie są zawsze 
trudne. Wprowadzone zmiany i utworzenie 
Polskiej Strefy Inwestycji, przełożyło się na 
to, że nie ma już wyodrębnionych terenów, 
na których można było otrzymać prawo do 
zwolnień podatkowych. Dzisiaj cała Polska 
jest specjalną strefą ekonomiczną, a ulgi 
otrzymać może każdy inwestor, który speł-
ni stosowne kryteria ilościowe i jakościowe. 
Jest to naturalnie możliwe w momencie, gdy 
koniunktura gospodarcza sprzyja rozwo-
jowi, gdy gospodarcza lokomotywa gna do 
przodu. Dzisiaj niestety jest inaczej. Pomi-
mo tego, że zmiany znoszące konieczność 
ustanawiania, w bardzo długo trwających 
procedurach, nowych podstref sprzyjają 
rozwojowi, o tyle pandemia koronawirusa 
zmieniła plany wielu przedsiębiorców. Swo-
je zadanie jednak traktujemy bardzo poważ-
nie i mimo wszystko szukamy wciąż tych, 

którzy nie zmienili swoich planów inwesty-
cyjnych w związku z zagrożeniem śmiertel-
nym wirusem. 
Przez sporą część roku staraliśmy się docie-
rać do inwestorów w bezpośredni sposób. 
Naszym zdaniem najlepszym sposobem na 
przedstawienie dobrej oferty inwestycyjnej 
jest bezpośrednie spotkanie, uścisk dłoni 
i szczera rozmowa. Tak robimy zawsze, gdy 
warunki nie są ograniczone przez zagroże-
nie zdrowia i życia naszego i naszych part-
nerów biznesowych. Oczywiście ten rodzaj 
działalności sprawdza się w stu procentach 
przy organizacji konferencji, seminariów 
i innych spotkań o charakterze gospodar-
czym, na których nie tylko rozmawia się 
o  biznesie, ale tworzy się długo trwające    
więzi biznesowe, które stanowią podwalinę 
pod każdy dobry biznes. Rok 2020 zmusił 
nas i naszych inwestorów do przejścia do 
sieci. Seminaria zmieniły się na webinaria, 

konferencje na spotkania online, wywia-
dy na czaty itd., itp. Zastanawiam się, co 
by było, gdyby nie było technologii infor-
matycznych. Pomimo tego, że często nie 
dochodzi do spotkań w cztery oczy, a z in-
westorami znamy się tylko przez sieć, po-
nieważ nawet dokumenty podpisywane są 
na odległość, nowe inwestycje w naszym 
obszarze oddziaływania pojawiły się rów-
nież i w bieżącym roku. Muszę obiektywnie 
stwierdzić, że rok ten nie bardzo różni się 
od ostatnich 20 lat z historii naszej strefy. 
Zawsze wydawaliśmy od kilkunastu do kil-
kudziesięciu zezwoleń,  a obecnie decyzji o 
wsparciu. Średnia roczna oscylowała zawsze 
w granicach 20 nowych projektów inwesty-
cyjnych rocznie. Baliśmy się bardzo wirusa 
i jego konsekwencji dla naszej działalności. 
Wbrew obawom okazało się, że również i 
ten rok będzie dla nas dobry. Odnieśliśmy 
duży sukces ekonomiczny, ponieważ w tym 

trudnym roku wydaliśmy 20 nowych decy-
zji o wsparciu na budowę nowych i rozbu-
dowę istniejących zakładów pracy. W obec-
nym świecie koronawirusa wynik ten należy 
traktować bardzo optymistycznie. Zespół 
Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej S.A. obsłużył w mijającym 
roku projekty inwestycyjne na łączną war-
tość 1.150.000.000 zł. W konsekwencji tych 
inwestycji powstanie 400 nowych miejsc 
pracy, a ponad 7000 osób zachowa swoje 
zatrudnienie w ciągu kolejnych minimum 
5 lat. Obserwując ogólnoświatowe trendy 
gospodarcze jest to świetna wiadomość dla 
regionu i jego mieszkańców. 
Poza pozyskiwaniem nowych inwestycji 
staraliśmy się wzorem lat ubiegłych wspie-
rać naszych inwestorów i społeczność lo-
kalną. Dla inwestorów byliśmy naturalnym               
nośnikiem informacji przekazywanych 
przez Rząd RP, a dla społeczności lokalnej 
instytucją ją wspierającą. 

Korzystając z okazji chciałbym złożyć 
wszystkim przyjaciołom Kostrzyńsko-Słu-
bickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ży-
czenia zdrowych i wesołych Świąt Bożego 
Narodzenia oraz tego, by każdy kolejny rok, 
a szczególnie ten 2021, był lepszy od tego, 
który właśnie mija. 
Przede wszystkim zdrowia…

Andrzej Kail 
Dyrektor ds. Marketingu

Kostrzyńsko-Słubicka SSE S.A.
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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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095 752 2723

 ¯yczymy Wam weso³ych i radosnych 

Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, wystrza³owego 

  Sylwestra i spe³nienia najskrytszych 

 marzeñ w Nowym Roku 2021 - MULTIBOR

CENA PRODUKT MIESIĄCA
lateksowa farba do wnętrz

Tu uzyskasz zdalnie bezpłatnie pomoc prawną 
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Zawieszenie porad nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego. Z uwagi na tymczasowe zawieszenie działalności punktów, porady 
będą udzielane przez telefon lub z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
1. Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.
Nieodpłatna Pomoc Prawna
od poniedziałku do piątku od godziny 7.30-11.30
telefon: 690 811 540
adres mailowy: porady-p.gorzowski@civis-sum.org.pl 
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
• poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym 

oraz przysługujących uprawnieniach lub spoczywają-
cych obowiązkach, w tym w związku z toczącym się po-
stępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, 
sądowym lub sądowoadministracyjnym,

• wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego, 
• sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których 

mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych 
w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub 
sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądo-
woadministracyjnym,

• nieodpłatną mediację,
• sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów 

sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu 
w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, 
radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika 
patentowego w postępowaniu sądowoadministracyj-
nym oraz poinformowanie o kosztach postępowania 
i ryzyku finansowym związanym ze skierowanie.

2. Punkty w powiecie: Kostrzyn nad Odrą, Witnica, 
Lubiszyn, Santok, Kłodawa, Bogdaniec, Deszczno
Nieodpłatna Pomoc Prawna w dniach:
14.12.2020 r. - godz.11.00-15.00
radca prawny Agnieszka Koprowska,
telefon: 661 810 782
e-mail: a_koprowska@o2.pl 

15.12.2020 r. - godz.09.00-13.00
adw. Jakub Marczyk
telefon: 665 404 484
e-mail: adwokatmarczyk@gmail.com 
16.12.2020 r. - godz. 9.00-13.00
adw. Jakub Marczyk
telefon: 665 404 484
e-mail: adwokatmarczyk@gmail.com 
17.12.2020 r. - godz. 9.00-13.00
radca prawny Marzena Piwnicka,
telefon: 691 556 543
e-mail: marzena.piwnicka@gmail.com 
18.12.2020 r. - od godz. 09.00-13.00
radca prawny Piotr Grzemski,
telefon: 693 308 249
e-mail: grzemscy@poczta.onet.pl 
21.12.2020 r.- godz. 9.00-13.00
adw. Mateusz Wiśniewski
tel. 609 764 683
e-mail: kancelaria@wisniewski-adwokat.pl
22.12.2020 r. - godz. 9.00-13.00
radca prawny Piotr Grzemski,
telefon: 693 308 249
e-mail: grzemscy@poczta.onet.pl 
23.12.2020 r. - od godziny 9.00-13.00
radca prawny Marzena Piwnicka,
telefon: 691 556 543
e-mail: marzena.piwnicka@gmail.com 
24.11.2020 r. - godz. 09.00-13.00
radca prawny Agnieszka Koprowska,
telefon: 661 810 782
e-mail: a_koprowska@o2.pl 

28.12.2020 r. - godz. 11.00-15.00
radca prawny Agnieszka Koprowska,
telefon: 661 810 782
e-mail: a_koprowska@o2.pl 
29.12.2020 r.-godz. 09.00-13.00
radca prawny Piotr Grzemski,
tel. 693 308 249
e-mail: grzemscy@poczta.onet.pl 
30.12.2020 r. - godz. 09.00-13.00
adw. Mateusz Wiśniewski
tel. 609 764 683
e-mail: kancelaria@wisniewski-adwokat.pll
31.12.2020 r. - godz. 09-13.00
radca prawny Marzena Piwnicka,
telefon: 691 556 543
e-mail: marzena.piwnicka@gmail.com  

3. Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.
Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie
od poniedziałku do piątku od godziny 11.30-15.30
telefon: 690 811 540
adres mailowy: porady-p.gorzowski@civis-sum.org.pl 
Poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowa-
ne do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierza 
do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących 
jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach 
oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu.
W razie potrzeby, sporządza się wspólnie z osobą uprawnio-
ną plan działania i wspomaga jego realizacje. Nieodpłatne 
poradnictwo obywatelskie obejmuje między innymi porady 
dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkanio-
wych oraz zabezpieczenia społecznego. 
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1 grudnia weszły w życie w Niemczech nowe obostrzenia. Nie dotyczą 
wprawdzie przekraczania granicy, ale warto wiedzieć jakie zasady obo-
wiązują u naszych sąsiadów gdy np. wybierzemy się na zakupy za Odrę. 
W Brandenburgii obowiązuje nowe rozporządzenie dotyczące obostrzeń 
w związku z zapobieganiem się rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2.

Jakie zasady za granicą?
SŁUBICE / FRANKFURT

To rozporządzenie nie wpływa na zasady 
przekraczania granicy – te pozostają bez 
zmian (np. pobyt do 24 h bez kwarantanny, 
bez testu i w dowolnym celu jest nadal do-
puszczalny). W Brandenburgii obowiązuje 
nakaz zachowania odległości 1,5 metra od 
innych osób i przestrzegania zasad higieny.
Nowy jest natomiast obowiązek zasłaniania 
nosa i ust również w miejscach na wolnym 
powietrzu, gdzie wiele osób znajduje się na 
ograniczonej przestrzeni lub nie przeby-
wa tylko tymczasowo. Należy zatem nosić 
maskę  również na targach i w strefach ru-
chu dla pieszych a także w bezpośrednim 
sąsiedztwie sklepów (w tym także detalicz-
nych, zakładów usługowych i rzemieślni-
czych). Obowiązek noszenia masek dotyczy 
teraz również parkingów.
W sklepach o powierzchni sprzedaży do 800 
metrów kwadratowych nie może przebywać 
więcej niż jeden klient na dziesięć metrów 
kwadratowych powierzchni handlowej.
Inaczej niż dotychczas we wszystkie nie-
dziele adwentu sklepy będą zamknięte.

Spotkania w przestrzeni publicznej ograni-
czone zostały  do osób z co najwyżej dwóch 
gospodarstw domowych – łącznie nie może 
być to więcej niż pięć osób; wyłączone są 
z tego dzieci do 14 roku życia, których nie 
wlicza się do ogólnej liczby 5 osób.
Uwaga, osoby dojeżdżające wspólnie do 
pracy prywatnymi autami powinny zwró-
cić uwagę, aby w samochodzie przebywały 
osoby z najwyżej dwóch gospodarstw do-
mowych.
Informacji w języku polskim na temat obo-
wiązujących reguł w zakresie przekraczania 
granicy polsko-brandenburskiej udziela-
ją pracownicy Słubicko-Frankfurckiego 
Centrum Kooperacji od poniedziałku do 
czwartku w godz. od 9.00 do 12.00 i od 
13.00 do 16.00 a w piątki od 9.00 do 12.00 
po numerem telefonu: +49 335 552 1239 
oraz pod adresem mailowym hotline@
frankfurt-oder.de

Informację przygotowało:
Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji
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Minęło właśnie 5 lat od pojawienia się w Internecie poniżających i ośmieszających ś.p. Andrzeja Zabłockiego wpisów. Wpisów, które - jak szybko       
ustaliła Prokuratura w Gorzowie Wlkp., opublikowano z Urzędu Miasta i Gminy Witnica w godzinach jego pracy.

Przemysław J. skazany za mowę nienawiści
WITNICA

Początkowo sam Andrzej Zabłocki docho-
dził swoich praw przed organami ściga-
nia składając w 2015 roku zawiadomienie            
o  popełnieniu przestępstwa, ze wskaza-
niem na Przemysława J. Po przedwczesnej 
śmierci burmistrza Zabłockiego - prywatny 
akt oskarżenia przeciwko byłemu zastępcy 
burmistrza a aktualnemu prezesowi MZK 
w Witnicy - Przemysławowi J., złożyła jego 
córka, Katarzyna Zabłocka. Batalia o praw-
dę trwała 5 lat i zakończyła się w I instan-
cji wyrokiem z dnia 16 września 2020 r., 
w  którym Sąd Rejonowy w Gorzowie                                                                                      
Wlkp. uznał Przemysława J. winnym         
autorstwa wpisu „Ojciec”, szkalującego,                        
szydzącego i ukierunkowanego na znisz-
czenie Andrzeja Zabłockiego. Sąd, ska-
zując Przemysława J. za popełnienie prze-
stępstwa zniesławienia, wymierzył mu 
karę grzywny, nawiązki, obciążył kosztami 
oraz orzekł podanie wyroku do publicznej              
wiadomości.
Obydwie strony postępowania złożyły                
apelację - oskarżony co do całości wyro-
ku, oskarżycielka prywatna jedynie co do 
kary, która w jej ocenie – jest zbyt łagodna        
i  w  minimalnym stopniu dla oskarżonego 
dolegliwa.
Pamiętać należy, że działanie Przemysława 
J. miało charakter zamierzony i przemyśla-
ny, publiczny, czyli dający dostęp do nie-
ograniczonej liczby odbiorców. Wszystko 
to w założeniu miało Andrzeja Zabłockiego 

w   posób bezwzględny ośmieszyć, wyszy-
dzić cechy jego osobistego wyglądu, sposo-
bu postępowania. Dotykało nie tylko spraw 
publicznych, ale także osobistych. Było ele-
mentem bezpardonowej walki politycznej. 
Miało na celu zadanie mu bólu, przykrości 
i krzywdy, której bezpośrednio przeliczyć 
nie sposób. Dotykało osoby w swym śro-
dowisku od lat uznanej, szanowanej, znanej 
ze swego wieloletniego zaangażowania spo-
łecznego dla dobra społeczności lokalnej.

Sprawa jest bulwersująca. Sposób prowadze-
nia walki politycznej przez Przemysława J.                                                                                          
został całkowicie obnażony, a dotychczaso-
we jego kłamstwa - zdemaskowane. Fatal-
nie też ten wyrok świadczy o burmistrzu                    
Jaworskim, który mimo jasnych - od samego 
początku - sygnałów o sprawstwie Przemy-
sława J., nie zwolnił go, a wręcz odwrotnie:                    
zapewnił mu posadę za ponad 170.000 zł 
rocznie w MZK sp. z o.o. (wg.oświadczenia 
majątkowego za 2019 r.).

Wyrok jest nieprawomocny (obok publi-
kujemy część orzeczonego wyroku). O dal-
szych jego losach poinformujemy Państwa 
na łamach kolejnych wydań „Przekroju             
Lokalnego”.  Do sprawy wrócimy...

redakcja
„Przekrój  Lokalny”

mut. E - Witnica
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Sportowe marzenia się spełniają i to nawet w tak trudnym czasie koronawirusowej pandemii! Udowodnili to nasi zawodnicy na Mistrzostwach Polski Mło-
dzików, które odbyły się w weekend 13-15 listopada w Kostrzyńskim Centrum Szkolenia Zapaśniczego. Filip Iwaszko w kategorii 38 kg, Kacper Sobczyk 
kat. 41 kg i Wojciech Cudak kat. 44 kg zdobyli złote medale i tytuły Mistrzów Polski! Trzeba dodać, że wspomniana trójka kostrzyńskich zapaśników już  
pod koniec maja 2021 roku będą reprezentować Polskę na Mistrzostwach Europy Młodzików do lat 15, które odbędą się w Bułgarii. 

Ogromny sukces kostrzyńskich zapaśników
KOSTRZYN NAD ODRĄ

Jeszcze na kilka dni przed rozpoczęciem Mistrzostw waży-
ły się losy ich organizacji w związku z szalejącą pandemią       
koronawirusa. Wykonaliśmy stosowne rozmowy z Panem 
Andrzejem Supronem Prezesem Polskiego Zawiązku Za-
paśniczego (PZZ) w Warszawie, który od samego początku 
przekonywał nas, że na pewno zorganizujemy wspaniały 
turniej z zachowaniem wszystkich wymogów sanitarnych. 
Równocześnie potwierdził swoją obecność na Mistrzo-
stwach i delegował najwyższego klasą w kraju sędziego głów-
nego zawodów Karola Łebkowskiego. Z takim wsparciem 
najwyższych władz w PZZ nie mieliśmy już wątpliwości                                                                                                                            
i podjęliśmy walkę o to, by zawody się odbyły.
Wspólna i odważna decyzja zarządu klubów SKF „Olimp” 
i UKS „Jedynka”, Mariusza Staniszewskiego, - głównego spe-
cjalisty ds. sportu i reakreacji oraz Zygmunta Mendelskiego 
dyrektora MOSiR w  Kostrzynie nad Odrą doprowadziła 
do niebywałego sukcesu sportowego i organizacyjnego. 
Już w piątek 13 listopada do Kostrzyńskiego Centrum 
Szkolenia Zapaśniczego przyjechało 210 zawodników z 47                  
klubów aby stanąć na ważeniu w 12 kategoriach wagowych.                                                                                                    
UKS „Jedynka” Kostrzyn nad Odrą wystawił 10 osobową re-
prezentację, w której tylko 5 zawodników było najstarszych 
w tej grupie wiekowej (rocznik 2006), natomiast pozosta-
łych 5 to młodzi chłopcy  (rocznik 2008), którzy właśnie 
rozpoczynają swoje udziały w mistrzowskich imprezach. 
Niestety z powodu kontuzji podudzia w naszej ekipie zabra-
kło w kategorii 52 kg Konrada Adamczewskiego, który był 
jednym z kilku kandydatów do medalu po bardzo udanym 
występie w ubiegłorocznych  Mistrzostwach Polski w Raci-
borzu. W  naszym teamie zabrakło też Nataniela Troczyń-
skiego w kategorii 48 kg, medalisty z zeszłego roku, pew-
nego kandydata do finału, który na co dzień uczęszcza do 
szkoły sportowej we Frankfurcie nad Odrą. Niestety wymo-
gi epidemiologiczne obowiązujące w Niemczech zabraniają 
udziału uczniów i zawodników w zawodach sportowych. 
Wielka szkoda, że właśnie tak się potoczył los Konrada 
i Nataniela ponieważ mieliśmy wielki apetyt  na zdobycie 
5 medali indywidualnie, a wówczas na pewno stanęlibyśmy 
na podium w klasyfikacji drużynowej. Ale co się odwlecze 
to nie uciecze i jesteśmy pewni, że Ci chłopcy szybko wrócą 
do naszej ekipy.

Bez wątpienia niebywałą siłę, wielkość i klasę w drodze po 
upragnione złoto pokazali trzej bohaterowie Kostrzyna nad 
Odra, również często nazywani „Trzej Muszkieterowie” czy 
„Amigos”: Filip Iwaszko 38 kg, Kacper Sobczyk 41 kg oraz 
Wojciech Cudak 44 kg. Już od początku zawodów udowad-
niali swoim przeciwnikom, że to jest ich dzień, czas i miejsce 
do zdobycia złotego medalu. Ich walki były na najwyższym 
poziomie technicznym i taktycznym, a determinacja i chęć 
zwyciężenia na własnym terenie aż z nich kipiała. Nakrę-
cali się wzajemnie po kolejnych wygranych, a my wspólnie 
z nimi nie mogliśmy się doczekać ostatniego gwizdka fina-
łowych pojedynków. Warto zaznaczyć, że Filip po raz drugi 
wywalczył tytuł Mistrza Polski, a w finale  w niecałą minutę 
zwyciężył przez przewagę techniczną. Kacper Sobczyk w 
całych zawodach był najszybciej walczącym Mistrzem Pol-
ski i stracił tylko 2 punkty techniczne. Natomiast Wojtek                                                                                                               
Cudak w dzień ważenia nieszczęśliwie przewracając się 
w  szatni rozciął łuk brwiowy co wymagało zszywania 
w szpitalu. Fakt, że z taką niedyspozycją podjął się walcze-
nia i jeszcze w drodze do finału zwyciężył dwukrotnego               
Mistrza Polski Kajetana Jakubowskiego z UNI Racibórz, 
czyni z Wojtka wyjątkowego wojownika, twardziela i szczę-
ściarza. Dał popis charakteru i determinacji.  
To czego dokonali Ci chłopcy trudno opisać słowami, ale 
najpiękniej było wspólnie przeżywać. Wielu naszych wier-
nych kibiców i sponsorów nie mogąc przebywać na hali 
podczas zawodów, przeżywali swoje emocje i bardzo wspie-
rali nas duchowo korzystając z transmisji live na platformie 
Sportzoona. Cały nasz Team zawodników, trenerów, ale 
również zarządu i rodziców, którzy automatycznie chętnie 
wcielili się w rolę współorganizatora tak wielkiego przed-
sięwzięcia, miał możliwość doświadczyć dumy, szczęścia, 
zachwytu i przeolbrzymiej euforii po kolejno zdobywanych 
złotych medalach w niedzielnych pojedynkach. Po każdym 
zakończonym finale głośno odśpiewaliśmy hymn zwycięzcy:                                                                                                                         
Filip Mistrzem Polski !!!, Kacper Mistrzem Polski !!!, Wojtek  
Mistrzem Polski !!!
Nawet teraz gdy piszę ten artykuł to łezka kręci się w oku 
przypominając sobie widok przedumnych i przeszczęśli-
wych zawodników i ich rodziców. Nikt im tego nigdy nie 
odbierze i na zawsze będą Mistrzami Polski w 2020 roku. 
Brawo, brawo, brawo !!! Jesteście Wielcy !!!
Nasi Mistrzowie, już w pod koniec maja 2021 roku będą 
reprezentować Polskę oraz Kostrzyn nad Odrą na Mistrzo-
stwach Europy Młodzików do lat 15 w Bułgarii!

CIĄG DALSZY STRONA 15 >>>

TRZEJ AMIGOS UKS JEDYNKA KOSTRZYN NAD ODRĄ

FILIP IWASZKO

KACPER SOBCZYK 

WOJTEK CUDAK
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>>> CIĄG DALSZY ZE STRONY 14 

Brawa również dla pozostałych chłopców: Gracjana             
Somerskiego 35 kg, Danylo Okhrimenko 35 kg, Damiana 
Nowaka 48 kg, Artura Zalewskiego 52 kg, Aleksa Kusynia 
52 kg, Antoniego Ludki 68 kg, którzy doświadczyli udziału 
w zawodach tej rangi i również odnotowali swoje pojedyn-
cze zwycięstwa. Sztab trenerski jest pewny, że za dwa lata 
gdy oni będą najstarsi w tej grupie wiekowej to przysporzą 
nam podobnych emocji i wielu medali. 
W tym miejscu jako trenerzy i zarząd klubu bardzo dzię-
kujemy wszystkim zawodnikom, którzy na co dzień trenują 
w klubie i wzięli udział w przygotowaniach do Mistrzostw 
Polski. Wszyscy chyba wiedzą, że sport wymaga wielu wy-
rzeczeń i wysiłku w drodze na sam szczyt. Cały rok syste-
matycznie i ciężko pracowaliśmy na ten sukces. Nie zatrzy-
maliśmy się nawet wtedy kiedy do kraju dotarł koronawirus 
i musieliśmy trenować online bez możliwości kontaktu 
fizycznego. Zawsze trzymaliśmy się razem i widzieliśmy 
wspólny cel. Dziękujemy Wam bardzo! Przed nami jeszcze 
wiele do zdobycia i zrobimy to wspólnie!
Wielkie słowa podziękowania dla Rodziców naszych                   
zawodników, którzy poprzez swoje zaangażowanie w orga-
nizację Mistrzostw stworzyli wspaniała atmosferę gościn-
ności częstując wszystkich uczestników pysznymi wypie-
kami, kawą czy herbatą. To Wy wspólnie z pracownikami 
MOSiR-u zadbaliście aby niezbędne wymogi sanitarne były 
przestrzegane od początku do końca imprezy. Zrobiliście to 
profesjonalnie. Dziękujemy Wam bardzo.
Weekend 13-15 listopada był świętem polskich zapasów, 
niebywałym wyczynem zawodników i działaczy naszych 
klubów, ale również wielką klasą i profesjonalizmem ko-
strzyńskiego MOSiR-u zarządzanego przez Dyrektora Zyg-
munta Mendelskiego. To właśnie MOSiR w Kostrzynie nad 
Odrą na najwyższym poziome zaplanowali każdy szcze-
gół imprezy, od organizacji noclegów dla blisko 300 osób                                                                                                                       
(zawodnicy+trenerzy+sędziowie) po piękne medale,                                                                                                                
dyplomy i olbrzymie puchary. Byliśmy świadkami wiel-
kich gratulacji składanych przez lokalne władze, trenerów, 
kierowników ekip oraz sędziów na ręce Z. Mendelskiego 
za bardzo profesjonalne przygotowanie i  przeprowadze-
nie Mistrzostw Polski w Kostrzynie nad  Odrą. Natomiast                          
wypowiedzi i wywiady przeprowadzone w radiu i telewizji 
z Prezesem Polskiego Związku Zapaśniczego Andrzejem 
Supronem opiewały zachwytem i  dumą z  organizacji tego 
zapaśniczego święta. 

Trenerzy: Artur Żołna i Mariusz Torbiczuk.

IX MISTRZOSTWA POLSKI MŁODZIKÓW
13-14 LISTOPADA 2020 ROKU

KOSTRZYN NAD ODRĄ

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA
Kat. 35 kg
1. Kuba Kosik, MKZ UNIA RACIBÓRZ
2. Mikhailo Andreiev, ZKS „Granica” Gdańsk
3. Patryk Krobski, SKS Unia Swarzędz - Zapasy
3. Kovalov Yehor, KS Sobieski Poznań

Kat. 38 kg
1. Iwaszko Filip, UKS Jedynka Zapasy Kostrzyn
2. Oskar Leonarczyk, Fundacja Morena Żukowo
3. Szymon Godun, Klub Sportowy Wschód
3. Nieckarz Szymon, MKZ UNIA RACIBÓRZ

Kat. 41 kg
1. Sobczyk Kacper, UKS Jedynka Zapasy Kostrzyn
2. Nowakowski Filip, LKS Mazowsze Teresin Zapasy 
3. Pituła Artur, Fundacja Morena Żukowo
3. Chodakowski Norbert, AKS Piotrków Trybunalski

Kat. 44 kg
1. Cudak Wojciech, UKS Jedynka Zapasy Kostrzyn
2. Wojciechowski Michał, KS Sobieski Poznań
3. Jakubowski Kajetan, MKZ UNIA RACIBÓRZ
3. Seliga Mateusz, Zgierskie Towarzystwo Atletyczne

Kat. 48kg
1. Phirun Ron, MKZ UNIA RACIBÓRZ
2. Aleks Bala, UKS Talent Białołęka
3. Alot Mateusz, MKZ UNIA RACIBÓRZ
3. Mintulaev Amir, Klub Sportowy Wschód

Kat. 52 kg
1. Wysoczański Hubert, KS Sobieski Poznań
2. Słomkowski Ksawery, Zapasy UKS ZST Lubsko
3. Troczyński Stanisław, Zapasy UKS ZST Lubsko
3. Cejnóg Franciszek, AKS Piotrków Trybunalski

Kat. 57 kg
1. Dąbrowski Igor, Fundacja Morena Żukowo
2. Grandke Adam, KS Sobieski Poznań
3. Kałużny Michał, SKS Unia Swarzędz - Zapasy
3. Tretter Antoni, UKS „Piątka”

Kat. 62 kg
1. Nowakowski Bartłomiej, LKS Mazowsze Teresin Zapasy
2. Piec Wiktor, SSA Legia 1926 Warszawa
3. Bogucki Eryk, Zapasy Husarz Gniezno
3. Anioł Michał, KS Sobieski Poznań

Kat. 68 kg
1. Gdaniec Igor, ZKS „Granica” Gdańsk
2. Proksa Wiktor, ZUKS Siła Mysłowice
3. Nurkowski Adrian, AKS Piotrków Trybunalski
3. Kozłowski Wiktor, GSZS Delfin Rybno

Kat. 75 kg
1. Fussy Stanisław, AKS Piotrków Trybunalski
2. Kukliński Dominik, KS Sobieski Poznań
3. Ruszczyk Alex, Zks Miastko
3. Szygulski Kamil, ZUKS GKS Katowice

Kat. 85 kg
1. Miszczak Borys, Zapasy Siłownia PTC Pabianice
2. Maksymowicz Olivier, Zapasy Siłownia PTC Pabianice
3. Wierzbiński Mateusz, SKS Unia Swarzędz - Zapasy
3. Serba Jan, ZKS „Granica” Gdańsk

Kat. 100 kg
1. Lisek Jakub, MLUKS Orlik Wierzbica
2. Janzen Paweł, Gks Cartusia
3. Szekiełda Aleksander, KS Sobieski Poznań
3. Huchrak Mateusz WKS Śląsk Wrocław 

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
1. KS Sobieski Poznań
2.  MKZ Unia Racibórz
3.  ZKS Granica Gdańsk
4-5 Zapasy Siłownia PTC Pabianice
4-5 SKS Unia Swarzędz - Zapasy
6. AKS Piotrków Trybunalski
7. Cartusia Kartuzy
8. UKS Jedynka Kostrzyn nad Odrą
9. Morena Żukowo
10.  Wschód Białystok
* łącznie sklasyfikowano 47 klubów z całej Polski

Drodzy sympatycy, trenerzy, zawodnicy, kibice i przyjaciele kostrzyńskich zapasów.
Niniejszym pragnę serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się  do or-
ganizacji, sportowego oraz organizacyjnego sukcesu Mistrzostw Polski Młodzików w zapasach styl klasyczny. 
Składam podziękowania Andrzejowi Supronowi - prezesowi PZZ Warszawa, wicemistrzowi Igrzysk Olimpij-
skich, multimedaliście mistrzostw Świata i Europy, Magdalenie Słomińskiej - Staroście Powiatu Gorzowskiego, 
Andrzejowi Kuntowi - Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą, Zbigniewowi Biedulskiemu - z-cy Burmistrza, 
Andrzejowi Kailowi - Przewodniczącemu Rady Powiatu, dyrektorowi marketingu K-S SSE, Markowi Tatarewi-
czowi - Przewodniczącemu Rady Miasta, za promowanie Mistrzostw Polski oraz za okazaną wszelką pomoc. 
Serdecznie dziękuję instytucjom i firmom:
Krzysztofowi Kielcowi - prezesowi Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
Olgierdowi Kłaptoczowi - prezesowi MZK Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą,
Anecie Staniszewskiej - dyrektor BGŻ Bank Paribas, oddział Kostrzyn nad Odrą, 
Edycie Staniszewskiej - dyrektor GBS w Barlinku, oddział Kostrzyn nad Odrą,
Robertowi Szczepkowskiemu - prezesowi firmy Hane Tissue Sp. z o.o.
Alexowi Nielsen prezesowi firmy Polchar,
Anecie i Ireneuszowi Suchomel - właścicielom firmy IKAA Aneta Suchomel,
Jeremiemu Filusiowi - prezesowi firmy Filius Metal, 
Stefanowi Bilińskiemu - prezesowi Intermarche,
Grzegorzowi Moczulskiemu - prezesowi Bricomarche, 
Mieczysławowi Jaszcz - współwłaścicielowi pralni Perfect,
Barbarze Pulkowskiej - właścicielce hurtowni Pavlus, 
Mariuszowi i Tomaszowi Iwaszkom - właścicielom firmy Metal Technik - Ogrodzenia Metalowe,
za wsparcie finansowe, rzeczowe zawodów zapaśniczych oraz za okazaną pomoch.
Dziękuję pracownikom Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą, młodym kostrzyńskim 
zapaśnikom zrzeszonym w SKF Olimp i UKS Jedynka oraz ich trenerom za ogromny wkład pracy oraz za    
realizację wszelkich zadań związanych z całokształtem organizacji i przebiegu tej największej w 2020 roku 
centralnej imprezy zapaśniczej. 

Zygmunt Mendelski, Dyrektor MOSiR w Kostrzynie nad Odrą
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11 stycznia 2017 roku w szpitalu w Szczecinie na raka 
trzustki zmarł Marcin Bąk, wychowanek, zawodnik 
sekcji tenisa stołowego UKS „Warta” Kostrzyn nad 
Odrą, jeden z najlepszych tenisistów stołowych gra-
jących w I lidze. Miał 30 lat. W czasie swojej bogatej                                                                                                           
kariery sportowej reprezentował barwy klubowe 
„Warty” Kostrzyn nad Odrą, „Gorzovii” Gorzów 
Wlkp., „Pełcz” Górki Noteckie i ZKS Drzonków. Był 
wielokrotnym medalistą Mistrzostw Polski w ka-
tegoriach młodzieżowych. Największym sukcesem 
drużynowym było wywalczenie brązowego medalu 
w męskiej Superlidze wraz z zespołem „Pełcz” Górki 
Noteckie. Był jednym z trenerów w Akademii Teni-
sa Stołowego Lucjana Błaszczyka. Tenisiści stołowi             
pamiętają swojego tragicznie zmarłego kolegę, wybit-
nego kostrzyńskiego sportowca o wielkich ambicjach, 
który kochał tenis stołowy i ludzi. Dlatego też zapra-
szają na turniej, który z uwagi na koronawirusa nie 
odbył się, jak zaplanowano, w roku 2020.
Pamięć o Marcinie Bąku jest wciąż żywa, o czym chy-
ba najlepiej świadczy blisko 100 zawodników z całej 
Polski, którzy w poprzednich edycjach turnieju, w ten 
właśnie szczególny sposób oddali hołd pamięci naszego 
znakomitego zawodnika. - mówi Bartłomiej Suski, re-
ferent ds. promocji w kostrzyńskim MOSiR - Dlatego 
też w tym roku podjęliśmy decyzję o organizacji trze-
ciej już edycji turnieju, któremu chcemy nadać rangę 
międzynarodową. Po raz pierwszy swoje umiejętno-
ści zaprezentują tenisiści stołowi z Niemiec, którzy w 
czterech kategoriach wiekowych będą walczyć o piękne 
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III MEMORIAŁ MARCINA BĄKA
POLSKO-NIEMIECKI
TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

16.01.2021, godz. 10:00
Hala MOSiR, ul. Wojska Polskiego 6
w kategoriach:

17.01.2021, godz. 10:00
Hala MOSiR, ul. Wojska Polskiego 6
w kategorii OPEN

- do 30 lat
- 31-45 lat
- 46-60 lat
- powyżej 60 lat
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KOSTRZYN NAD ODRĄ, 16-17.01.2021

zapisy:
Henryk Bąk

prezes@ukswarta.pl
tel. 509 857 018

UKS Warta Kostrzyn nad Odrą we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji 
w Kostrzynie nad Odrą zapraszają już w styczniu wszystkich sympatyków tenisa stołowego
na III Memoriał Marcina Bąka - Polsko-Niemiecki Turniej Tenisa Stołowego. Zapisy już trwa-
ją, a organizatorzy spodziewają się blisko 150 zawodników z Polski i Niemiec!

puchary, sławę i uznanie w oczach polskich kolegów. 
Cieszę się, że będziemy mogli organizować Memoriał 
Marcina Bąka już po raz trzeci razem z UKS Warta 
Kostrzyn nad Odrą z Henrykiem Bąkiem na czele, któ-
ry jest nie tylko prezesem stowarzyszenia, ale  przede 
wszystkim ojcem ś.p.  Marcina Bąka. - dodaje B. Su-
ski - Dzięki wsparciu z Funduszu Małych Projektów 
Stowarzyszenia Euroregionu ProEuropa Viadrina na 
uczestników czekają wspomniane już medale, pucha-
ry, woda czy posiłek regeneracyjny. Zapraszamy już                             
dzisiaj -zapisy ruszyły i naprawdę radzę się pośpieszyć, 
bo liczba miejsc jest ograniczona! 
Z uwagi na koronawirusa organizatorzy ograniczyli 
ilość uczestników, którzy będą walczyć przy zielo-
nych stolikach przez dwa dni. 16 stycznia klasyfikacja                                                                                                 
będzie prowadzona w czterech kategoriach wieko-
wych, a również Panie będą miały swoją kategorię! 
Natomiast drugi dzień to kategoria OPEN, gdzie za-
powiadają się duże emocje, bo przecież tutaj nawet 
amator będzie miał szansę zmierzyć się zawodnikiem 
z ligi... I chociaż obecne obostrzenia nie zezwalają 
na  udział publiczności, to niemniej zapowiada się 
wielkie, sportowe święto, którego areną będzie Hala 
Sportowa MOSiR przy ul. Wojska Polskiego 6. 
Wierzymy, że duch Marcina będzie z nami podczas 
tych zawodów i gdzieś tam z góry  będzie z uśmiechem 
patrzył, jak zarówno jego koledzy, ale i ludzie zupełnie 
mu obcy starają się mu odda hołd, walcząc tak jak on - 
o każdy punkt - kończy B.Suski. - Pozostaje mi jedynie 
zaprosić do udziału w III Memoriale Marcina Bąka!


