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Ciepłych, radosnych oraz pełnych nadzieiKRZESZYCE
na przyszłość
Najmłodszy starosta
w Polsce
Świąt Wielkiej
Nocy „Inka” ma
pozostanieżyczy
na stanowisku
swój plac
Redakcja Przekroju Lokalnego

Arcydzieła wśród łazienek!

POWIAT SULĘCIŃSKI

SULĘCIN
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7 radnych było za odwołaniem starosty Patryka Lewickiego, 5 przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.
By odwołać starostę potrzebne było 9 głosów popierających wniosek.
Miesiąc temu wniosek o odwołanie Patryka Lewickiego ze
stanowiska starosty
złożyło czterech radnych powiatu: Adam
Basiński, Mirosław
Baranowski, Sławomir Słonik i Lesław
Widera. W uzasadnieniu radni napisali,
że nie podoba im się

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

cd. na s. 16

W obronie P. Lewickiego podczas sesji stanęła
>> cd. na s. 9 grupa młodzieży
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UWAGA - ZMIANA ADRESU!

i pomnik

28 czerwca w Krzeszycach odbyła się uroczystość nadania imienia
Danuty Siedzikówny ps.
„Inka” placowi rekreacyjno-wypoczynkowemu w
centrum
miejscowości
oraz odsłonięcia pomnika dzielnej sanitariuszki.
Uroczystości rozpoczęły się od
mszy świętej. Po niej odczytano
uchwałę rady gminy o nadaniu
placowi imienia Danuty Siedzikówny ps. „Inka”. Pomnik odsłonili wójt Krzeszyc Stanisław
Peczkajtis, dyrektor Biura Edukacji Publicznej IPN Andrzej
Zawistowski, poseł Józef Zych i
przewodnicząca Rady Gminy
Krzeszyce Elżbieta Dominiczak.
W zrealizowaniu pomnika „Inki”
wymiernie pomogła Fundacja
Niepodległości z Lublina. Wcześniej fundacja zaangażowała się
w zmianę nazwy ostatniej w Polsce ulicy Bieruta na Gorzowską w
Rudnicy w gminie Krzeszyce.
>> cd. na s. 6

DO 30 LIPCA

TANIEJ NI¯ W INTERNECIE

JUŻ OTWARTA!
Sulęcin, ul. Pineckiego 1
więcej informacji na s. 19

Agencja Pośrednictwa Pracy
oferuje pracę w Holandii
Dział - ogrodnictwo (szklarnie, hale)
69-200 Sulęcin,
ul. Kupiecka 5/8
Pon.-pt. 8.00 - 16.00

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

NUMER CERTYFIKATU: 3656

95 755 41 11
600 057 964

DOSTAWA GAZU
(Sulęcin i okolice)

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

tomsport2014@gmail.com

UWAGA - ZMIANA ADRESU BIURA!

95 755 39 15
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minął miesiąc

Po trupach do wyborów
Adam Piotrowski
Redaktor naczelny
Adam.Piotrowski2@gmail.com
Trupach nie tylko tych politycznych, ale także społecznych. Kaczyński zawziął się
(wg sondaży 90% społeczeństwa jest temu przeciwna),
żeby wybory w maju przeprowadzić. Cały świat walczy
z koronawirusem i wieloma
konsekwencjami, które za
sobą niesie epidemia, również gospodarczymi, a nasz
rząd zamiast temu poświęcić pełną uwagę, wziął się za
przygotowanie
listownych
wyborów dla 30 mln głosujących. Powód kurczowego
trzymania się terminów majowych wydaje się prosty.
Kryzys społeczno-gospodarczy, który nas czeka w niedalekiej przyszłości, zmiecie ze
sceny politycznej każdą, na-

wet najlepszą władzę. Tarcze
antykryzysowe, które wprowadza rząd są niezbędne dla
gospodarki. Każdy przedsiębiorca i każdy pracujący latami łoży na państwo różne
daniny również po to, by w
sytuacji kryzysowej państwo
mogło mu pomóc. Za chwilę
jednak budżet będzie pusty,
a zadłużać się w nieskończoność nie można. Trzeba będzie
ograniczyć wydatki. Sądzę, że
pierwsze pod nóż pójdzie 500
PLUS (przynajmniej z limitem
dochodowym na pierwsze
dziecko), później wszystkie
13, 14 i któreś tam emerytury.
Kaczyński zdaje sobie sprawę,
że to równia pochyła dla PiS-u.
Swoją drogą pisałem o tym
wielokrotnie, że kiedy były
tłuste lata prosperity i powinniśmy oszczędzać pieniądze
na gorsze czasy, nasz rząd
wolał je rozdawać na prawo i
lewo. Kiedy teraz ludzie będą
potrzebować pomocy, może
się okazać, że budżetu nie będzie na nią stać, albo w bardzo
ograniczonym stopniu.
Wracając do głosowania
korespondencyjnego, to owszem wydaje się ono w naj-

bliższych miesiącach, a może
nawet latach, jedynym sposobem na wybory, ale żeby
je odpowiednio przygotować
trzeba przynajmniej kilkunastu miesięcy, a nie jednego.
Największym absurdem dla
mnie jest oddanie z kartą do
głosowania oświadczenia z
numerem pesel oraz podpisem głosującego. Gdzie tu
jest tajność mojego wyboru?
To już z bliska trąci dyktaturą. Planom prezesa PiS przeciwstawił się Jarosław Gowin.
Pomysł przedłużenia kadencji
Prezydenta do 7 lat w obecnej
sytuacji nie był zły. Szkoda, że
pozostałe partie nie podłapały. Ostatecznie byłemu wicepremierowi zabrakło jednak
ikry. Sam podał się do dymisji,
ale swojej partii rekomendował poparcie pomysłu wyborów kopertowych w maju.
Zobaczymy jak postąpi Porozumienie Gowina, gdy ustawa
wróci z Senatu. Mam nadzieję,
że przynajmniej im zostanie
trochę oleju w głowie, żeby
termin wyborów przesunąć.
Tymczasem w kraju koronawirus zbiera coraz większe żniwo. Eksperci twierdzą, że to nie

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

jest nawet koniec początku.
Minister zdrowia Szumowski
ciągle zapewnia, że jesteśmy
przygotowani, tymczasem
w wielu szpitalach brakuje
niemal każdego rodzaju zabezpieczeń, nawet mydła.
Dziesiątki zakładów, ale też
prywatnych osób szyje nieodpłatnie maseczki dla szpitali, ale również dla wielu innych instytucji. Liczba testów
też szału nie robi. Dziwnym
dla mnie jest, że w graniczącym z Niemcami, gdzie szaleje Covid-19, województwie
lubuskim odnotowano najmniej zakażeń (na dzień wydania gazety 68). By przykryć
braki rząd wprowadza coraz
większe restrykcje związane z
naszym życiem codziennym,
przypominające najgorsze
totalitaryzmy. Gdy Szwecja
nie zaleca swoim obywatelom spotkań, kontaktów, itp.,
nasz rząd zakazuje pod groźbą wysokich mandatów nawet wejścia do lasu. Restrykcje dotknęły mnie osobiście.
5 kwietnia załapałem się na
mandat 500 zł, po tym, gdy
zajechałem na j. Ostrowskie
od strony łąki. Po pierwsze w

lesie całkiem nie byłem, tylko na granicy lasu z łąką, po
drugie obaj policjanci wzięli
ode mnie dowód, podali długopis i bloczek mandatowy
gołymi rękoma, ponadto stali jakieś pół metra ode mnie
bez masek. Jeżeli obsłużyli w
ten sam sposób kilkunastu, a
może nawet kilkudziesięciu
klientów przede mną i po
mnie, to przy jednym zarażonym mogli rozprzestrzenić
wirusa na zasadzie „podaj dalej”. Zdecydowanie powinni
mieć jednorazowe rękawiczki
(dla każdego klienta) i maseczki. Czyżby w sulęcińskiej
komendzie brakowało?
Nikt nie wie jak długo potrwa jeszcze epidemia. Niektórzy eksperci twierdzą,
że do czasu powszechnych
szczepień nowy koronawirus
będzie żył w każdym społeczeństwie, w którym się pojawił.
Pomimo niezbyt ciekawych
perspektyw, z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
wszystkim naszym czytelnikom życzę dużo zdrowia, wytrwałości i optymizmu.

tel. 885 503 977

Krzysztof Piotrowski
DORADCA KLIENTA

tel. 501 693 387

Najszybszy domowy
internet - do 1 Gb/s!!!
Wydawca: PROGRESS Adam Piotrowski, ul. Kilińskiego 9/lok. 1, 69-200 Sulęcin; Redaktor naczelny: Adam Piotrowski
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Mandaty na „nielegalu”
Zgodnie z przewidywaniami, pod pretekstem stanu
nadzwyczajnego,
którego
rząd celowo nie wprowadził
oficjalne, ale narzucił nam de
faco (m.in. po to, aby nie odpowiadać materialnie za wyrządzone przez siebie szkody), mamy rozkwit państwa
policyjnego, przejawiający się
m.in. w wysypie mandatów za
złamanie zakazów i nakazów
„antywirusowych” - typu zakaz przemieszczania się, czy
nawet przechodzenia przez
park.
Policja dostała wytyczne, by
ww. zbrodnie karać oczywiście z art. 54 Kodeksu wykroczeń.
Macie prawo do nieprzyjmowania takich mandatów!
Każdy, kto nie chce płacić
mandatów bez podstawy
prawnej, niech pamięta, że
mandatu można nie przyjąć,
a potem można dochodzić
swoich praw w sądzie. Są
obecnie naprawdę bardzo silne podstawy po temu, żeby
skutecznie bronić się w sądzie!
Art. 54 Kodeksu wykroczeń
mówi: „Kto wykracza przeciw-

ko wydanym z upoważnienia
ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w
miejscach publicznych, podlega karze grzywny do 500
złotych albo karze nagany.”
Takimi przepisami porządkowymi (jak opisane wyżej w
art. 54 Kw) mogą być oczywiście potencjalnie antyepidemiologiczne zakazy i nakazy.
Ale żeby mogły stanowić wykroczenie - a tylko za wykroczenie możemy dostać od ręki

mandat - to owa wspomniana
w ww. przepisie ustawa musi
zawierać jasny i wyraźny
przepis stwierdzający jasno, że złamanie zakazów i
nakazów jest karalne!
A tymczasem w odnośnej
ustawie - tu: w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi z 5.12.2008 r. – nie ma
takiego przepisu!
Stan prawny wygląda więc
teraz tak:

Wynajmę lokal
na biura
w centrum Sulęcina.
Wysoki standard!
Tel. 602226295

- Jest ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych, a w niej
upoważnienie do wydawania
nakazów i zakazów w czasie
epidemii - rozporządzeniem
Rady Ministrów
- Rada Ministrów wydała
31.03 2020 rozporządzenie
precyzujące nakazy i zakazy
- Policja twierdzi, że to są
nakazy i zakazy porządkowe
podlegające karze (mandat
za ich złamanie) na podstawie

art. 54 Kw.
Tylko że w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych
nigdzie nie jest napisane:
„Kto nie wykonuje nakazów
lub wykonuje czynność zakazaną, określoną na podstawie rozporządzenia RM, jest
karany grzywną (itp).” Tylko
wówczas bowiem - patrząc,
co jest zakazem lub nakazem
w rozporządzeniu RM - moglibyśmy wiedzieć, czy nasz
czyn spełnia opis (znamiona)
takiego wykroczenia, czy nie.
Ale, raz jeszcze, w ustawie
brak jest takiego przepisu!
Nie dajmy sobie wmówić,
że popełniliśmy wykroczenie,
bo abstrahując od kwestii niekonstytucyjności obecnych
przepisów epidemiologicznych I niekonstytucyjności
braku oficjalnego wprowadzenia stanu nadzwyczajnego - a rażąca sprzeczność z
Konstytucją aktualnego „nieoficjalnego” stanu nadzwyczajnego jest oczywista i
bezdyskusyjna - karanie na
podstawie art. 54 Kw za opisane zachowania jest po prostu bezczelnym nadużyciem
rządu!
Stanisław Przybylski

4

nr 4(99)/2020

kwiecień 2020

nr 4(99)/2020

kwiecień 2020

5

XIX edycja konkursu „Zachowaj trzeźwy umysł”
Kampania „Zachowaj trzeźwy umysł” realizowana jest od
2002 roku przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy. Jej celem jest promowanie
racjonalnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dzieciom i młodzieży
zachowań
prospołecznych.
Stanowi zagadnienie wobec
wielu patologii, szczególnie
picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy. Swoje przedsięwzięcie
realizuje poprzez ścisłą współpracę z samorządami lokalnymi w całym kraju. W każdym
roku do miast i gmin, trafiają
zestawy edukacyjne w postaci różnorodnych wydawnictw
profilaktycznych,
adresowanych do dzieci, rodziców i nauczycieli.
W Domu Joannitów w Sulęcinie z udziałem Burmistrza
Sulęcina Dariusza Ejcharta, Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Andrzeja Żelechowskiego, Koordynatora Konkursu
Aldony Żuk i Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholo-

wych Zbigniewa Daukszy, 10
marca odbyło się podsumowanie XIX Edycji Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej
„Zachowaj trzeźwy umysł.
Kampania została przeprowadzona we wszystkich szkołach
podstawowych Gminy Sulęcin
i w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulęcinie, okresie od 1 kwietnia 2019
roku do 30 listopada 2019 roku.
W jej założeniu odbył się konkurs literacko-plastyczny „Ja
za 20 lat”, na który do Fundacji

wpłynęło kilka tysięcy prac, w
tym 48 z Gminy Sulęcin. Osiem
prac zostało wyróżnionych i nagrodzonych.
W sali konferencyjnej Burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart
wręczył wyróżnionym dyplomy i nagrody, a opiekunom
uczniów, dyrektorom szkół i
nauczycielom certyfikaty, które
otrzymali:
- ze Szkoły Podstawowej nr
1 im. Jana Pawła II w Sulęcinie – Dyrektor Izabela Hutyra,
Grażyna Czernia, Agnieszka

Gocal, Anna Gwizdek, Zuzanna
Rajman i Kacper Grochowski –
wyróżnienie w konkursie plastyczno-literackim, Agata Filipowicz, Natalia Tomczak i Julia
Czarnecka,
- ze Szkoły Podstawowej nr 2
im. Polskich Olimpijczyków w
Sulęcinie – Dyrektor Sławomir
Słonik , Wioletta Markowska,
Violetta Kobylnik, Lucyna Derewlana, Elżbieta Głębowska,
Marina Wróżbit, Natalia Tofel i
Martyna Pakulska – wyróżnienie w konkursie plastyczno-li-

terackim, Oliwia Mazur, Michał
Pihan i Amelia Siudak,
- ze Szkoły Podstawowej im.
Polskich Strażaków z Trzemeszna Lubuskiego – Dyrektor Teresa Mazur, Ewa Pawłowska i
Agata Koza – wyróżnienie.
- ze Szkoły Podstawowej im.
Żołnierza Polskiego z Wędrzyna - Dyrektor Edyta Jakóbczak,
Agnieszka Łukaszkiewicz, Jolanta Jeremicz, Beata Szymańczuk, Karolina Jakóbczak i
Wojciech Gacek – wyróżnienie
w konkursie plastyczno-literackim.
- ze Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w
Sulęcinie – Dyrektor Danuta Malinowska, Monika Stegeman, Agnieszka Kowzan i
Aleksandra Poznańska – wyróżnienie w konkursie plastyczno-literackim,
Fundacja przyznała również certyfikat Gminie Sulęcin, reprezentowaną przez
Burmistrza Sulęcina Dariusza
Ejcharta, Ośrodkowi Pomocy
Społecznej z Sulęcina, reprezentowanemu przez Dyrektora Andrzeja Żelechowskiego i
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
reprezentowaną przez Zbigniewa Daukszę. (Maciek Barden)
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Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja
,,Grają trąby, dzwonią dzwony.
Radość dziś napełnia kraj.
W Polsce wielkiej, odrodzonej
Wiwat! Wiwat Trzeci Maj!»

domić wszystkim, jak istotną
w
czasach współczesnych. Powagę sytuacji podkreślały
galowe stroje uczniów, barwy
narodowe i ważne dla Polski
hasła.
Dyrektor szkoły - p. Edyta
Jakóbczak, na zakończenie
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Dnia 29 kwietnia w Szkole
Podstawowej im. Żołnierza
Polskiego w Wędrzynie odbył
się uroczysty apel z okazji 228
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. To uroczystość
wpisana w coroczny kalendarz naszej szkoły.
Ważność święta była okazją
do przygotowania programu artystycznego, w którym
wzięli udział uczniowie klasy VI b i VII a. Podczas apelu
przypomniano tło historyczne wydarzeń z 3 maja 1791r.,
recytowano piękne wiersze,
śpiewano pieśni patriotyczne.
Występ miał za zadanie przybliżyć to doniosłe wydarzenie
historyczne, a także uświa-

Lech Malinowski

lechm47@wp.pl
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Nie odmówili pomocy
Prezentowany na naszych łamach
w cyklicznych odcinkach sulęciński
zakład produkcji mebli sypialnych,
od kilkunastu dni wstrzymał produkcję. – Produkcja została wstrzymana ze
względu na ogłoszona pandemię, która
zaburzyła łańcuch dostaw surowców
oraz odbiór gotowych wyrobów – poinformował nas Mariusz Pawlak, dyrektor zakładu
Jest to wielki problem dla dobrze
prosperującego zakładu, który stale
się rozwijał. Tego nikt nie był w stanie
przewidzieć, ani przeciwdziałać. Ponieważ firma ma doskonałą bazę tech-

niczną w postaci wielostanowiskowej
szwalni, o pomoc zwróciło się Starostwo Powiatowe w Sulęcinie
- Uwzględniając prośbę Starosty, kilka
z naszych pań - szwaczek zgodziło się
wziąć udział w szyciu masek z materiałów częściowo otrzymanych od szpitali oraz zorganizowanych własnym
sumptem. Uszyliśmy odpowiednio: dla
szpitala w Sulęcinie – 2.836szt. masek
chirurgicznych oraz 1.733 szt. takowych
dla szpitala w Torzymiu. Duże podziękowania dla zaangażowanych w ten projekt! – zakończył rozmowę M. Pawlak.
(LM)

Uwaga Mieszkańcy Gminy Sulęcin,
w związku z zagrożeniem rozpowszechnienia się koronawirusa, w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie wstrzymana została osobista obsługa interesantów. Kontakt z urzędnikami jest możliwy drogą elektroniczną, telefonicznie oraz za pośrednictwem tradycyjnej poczty.
Adresy poczty elektronicznej oraz adres elektronicznej skrytki podawczej Urzędu Miejskiego dostępne są na stronie www.bip.sulecin.pl
Przy drzwiach wejściowych (wejście tylne Urzędu) została wywieszona
skrzynka na Państwa pisma.
Bardzo prosimy o umieszczanie na piśmie zwrotnych danych kontaktowych (numer telefonu lub adres e-mail). Ułatwi to nam bezpośredni kontakt z nadawcą pisma i pozwoli uniknąć wysyłania pism
zwrotnych z prośbą o np. uzupełnienie dokumentacji, co z kolei pozwoli
uniknąć kontaktu z listonoszem bądź stania w kolejce w urzędzie pocztowym.
(UM)

Szyją maseczki na potęgę
Grupa wolontariuszy z Sulęcina i nie tylko szyje maseczki
dla różnych instytucji, służb, a także dla seniorów. Jak dotąd udało im się uszyć ponad 4 tys. maseczek i nie jest to
ich ostatnie słowo!
- Grupa liczy już ponad 30 osób –
mówi Ewa Kaczmarek, jedna z organizatorek akcji – mamy panie szyjące,
wycinające materiał i gumki.
Uszyte maseczki trafiły do szpitala,
wojska, policji, ZUS-u, Domu Pomocy Społecznej, a także do seniorów.
Dziewczyny i nie tylko (w akcję zaangażowały się całe rodziny) zachęcają

wszystkich, którzy mają czas i chęci
do włączenia się w akcję. - Jeżeli nie
umiesz szyć możesz zorganizować
materiał lub gumki – mówi Ewa.
Więcej informacji można zdobyć
pod numerem telefonu: 603656017.
Red.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
LS-PLUS
Sp z o.o.Wielobranżowe
Oddział Glisno
Przedsiębiorstwo
poszukuje
na stanowiska:
LS-PLUS pracowników
Sp z o.o. Oddział
Glisno
poszukuje pracowników na stanowiska:

Kierowca kat. C

•
•
•

Kierowca kat. C

mile widziane doświadczenie zawodowe;
•chętnie
mile widziane
doświadczenie
zawodowe;
przyjmiemy
emerytów
i rencistów;
•wykonywane
chętnie przyjmiemy
emerytów
rencistów;
trasy do
100 kmiod
Glisna.
• wykonywane trasy do 100 km od Glisna.

Kierowca
- Brygadzista
Pomocnik
kierowcy
/ Ładowacz

NAJLEPSZY

KIERUNEK

W BIZNESIE

• •Wymagania
Wymagania--prawo
chęć dojazdy
pracy kat. B
Osobyzainteresowane
zainteresowane prosimy
Osoby
prosimyo okontakt
kontakt
telefonicznypod
podnumerem
numerem telefonu
77 77
22 22
telefoniczny
telefonu9595755755
ul. Orła Białego 22, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
tel. +48 95 721 98 00, fax +48 95 752 41 67
e-mail: info@kssse.pl

www.kssse.pl
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Tarcza Antykryzysowa - pomoc rządu dla firm
Pakiet ustaw dotyczący tarczy antykryzysowej został 31 marca br. podpisany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Pakiet wszedł w życie z dniem 1 kwietnia 2020
roku, ale jak podkreśla Rząd - trwają już prace nad kolejną wrsją tarczy. Poniżej szczegółowe informacje.
Co to jest tarcza antykryzysowa?
Celem rządu w obliczu pandemii koronawirusa jest ochrona miejsc pracy
i zapewnienie bezpieczeństwa finansowego oraz zdrowotnego naszych
obywateli i firm. Koszty związane z
obecną sytuacją gospodarczą powinny być rozłożone pomiędzy sektor
przedsiębiorstw, pracowników, system
finansowy i sektor publiczny w sposób
solidarny i adekwatny do możliwości, z
dbałością o bezpieczeństwo wszystkich
sfer życia społecznego i gospodarczego
w Polsce.
Osiągnięciu tego celu służyć ma właśnie tarcza antykryzysowa. Szacowana
całkowita wartość tego pakietu to co
min. 10% PKB.
Na pakiet składają się: ustawa a zmianie
ustawy o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(specustawa); ustawa o zmianie ustawy
o systemie instytucji rozwoju (PFR). A
także projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub
restrukturyzacji przedsiębiorców (polityka nowej szansy), który nie został
jeszcze uchwalony.
Projekty ustaw opracowały: Ministerstwo Rozwoju; Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej; Ministerstwo
Finansów; ZUS; PFR; KNF; MS; MSWiA,
pod nadzorem KPRM i we współpracy z
innymi ministerstwami oraz instytucjami publicznymi.
Tarcza Antykryzysowa to m.in.:
• zwolnienie mikrofirm, które na 29
lutego br. zatrudniały do 9 osób,
ze składek do ZUS na 3 miesiące
(marzec–maj) – zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i

•

•

•

•
•

•

•
•
•
•

pracujące dla niego osoby; skorzystać mogą także samozatrudnieni
z przychodem do 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia, którzy
opłacają składki tylko za siebie;
świadczenie postojowe w kwocie
do ok. 2 tys. zł dla zleceniobiorców
(umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia;
dla samozatrudnionych na karcie
podatkowej świadczenie wyniesie
1300 zł, zaś dla zleceniobiorców,
których suma przychodów z umów
cywilnoprawnych jest niższa od
1300 zł, wyniesie ono kwotę utraconych przychodów;
dofinansowanie
wynagrodzeń
pracowników - do wysokości 40%
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu
pracy - dla firm w kłopotach;
ochronę konsumentów w zakresie
nadmiernego wzrostu cen i innych
nieuczciwych praktyk;
czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej przy odraczaniu lub rozkładaniu na raty należności skarbowych i składkowych (ZUS);
umożliwienie odliczenia od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19;
korzystniejsze zasady rozliczania
straty;
wsparcie firm transportowych przez
ARP w refinansowaniu leasingu;
ułatwienia dla branży turystycznej;
umożliwienie sklepom (w niedziele
objęte zakazem handlu) przyjmowania towaru oraz wykładania na
półki;

•
•

•

•
•
•
•

przedłużenie legalnego pobytu i
zezwoleń na pracę dla obcokrajowców;
zwalnianie z naliczania kar umownych za (związane z epidemią)
opóźnienia przy realizacji przetargów;
umożliwienie radzie danej gminy
odstąpienia, za część roku 2020, od
pobierania podatku od nieruchomości od firm, które przez epidemię koronawirusa utraciły płynność
finansową;
przedłużenie bankowych kredytów
obrotowych, w oparciu o dane finansowe na koniec 2019;
gwarancje de minimis z BGK;
dopłaty BGK do odsetek;
fundusze płynnościowe BGK, PFR
i KUKE, w tym możliwość uzyskania
(przez średnie i duże firmy) z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia
kapitału lub finansowania w postaci obligacji, łącznie o wartości 6 mld
zł.

Zwolnienie mikrofirm do 9 osób
ze składek do ZUS przez 3 miesiące
Państwo przejmie na 3 miesiące (za
marzec, kwiecień i maj br.) pokrycie
składek do ZUS od mikrofirm zatrudniających do 9 osób, założonych przed
1 lutego br. Zwolnienie dotyczy składek
za przedsiębiorcę i pracujące dla niego
osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać
także samozatrudnieni z przychodem
w wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia, którzy opłacają składki tylko
za siebie. Zwolnienie dotyczy składek
na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP.
Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące

dla niego osoby, zachowają prawo do
świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń
społecznych za okres zwolnienia ze składek. Łączny skutek dla finansów publicznych za 3 miesiące szacujemy na 9,5 mld
zł, w tym 6,8 mld zł za mikrofirmy i 2,6
mld zł za samozatrudnionych opłacających tylko swoje własne składki.
Świadczenie postojowe dla
zleceniobiorców i samozatrudnionych
Wypłata przez ZUS świadczenia postojowego w związku z przestojem spowodowanym epidemią koronawirusa.
Świadczenie co do zasady wynosi 2.080
zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i
jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. W przypadku zleceniobiorców,
których przychód z umów cywilnoprawnych nie przekracza 1300 zł miesięcznie
(50% minimalnego wynagrodzenia),
świadczenie postojowe wynosi sumę
wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych.
Z kolei samozatrudnieni rozliczający się
w formie karty podatkowej otrzymają
świadczenie postojowe w wysokości
1300 zł. Warunkiem uzyskania świadczenia jest to, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia
wniosku nie przekraczał 3-krotności
przeciętnego wynagrodzenia. Poza tym
rozpoczęcie działalności lub zawarcie
umowy musi nastąpić przed 1 lutego br.
W przypadku osób samozatrudnionych
przychód w miesiącu poprzedzającym
miesiąc złożenia wniosku musi spaść o
co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego. Nie trzeba zawieszać
działalności, ale świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy
zawiesili ją po 31 stycznia br.

STYLIZACJA
PAZNOKCI

RAJ Beauty
AQUASURE H2
wodorowe oczyszczanie skóry
HIT kosmetologii 2019!

Tel. + 48 507 124 443
lub +48 784 927 466
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Dofinansowanie zatrudnienia
Pomoc ze środków FGŚP przysługuje
przedsiębiorcy w okresie wprowadzonego przez przedsiębiorcę przestoju
ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu, w przypadku spadku obrotów gospodarczych:
• nie mniej niż o 15%, obliczony jako
stosunek łącznych obrotów w ciągu
2 kolejnych miesięcy w okresie po
01.01.2020 r., do łącznych obrotów
z analogicznych 2 miesięcy z roku
ubiegłego w następstwie wystąpienia COVID 19, lub
• nie mniej niż o 25 %, obliczony jako
stosunek łącznych obrotów w ciągu
dowolnie wskazanego miesiąca w
okresie po 01.01.2020 r., w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.
W związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa, pracownikowi
objętemu przestojem ekonomicznym
pracodawca wypłaca wynagrodzenie
w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dzięki
środkom z FGŚP pracodawca otrzyma
dofinansowanie do wynagrodzenia w
okresie przestoju w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia plus składki
na ubezpieczenia społeczne należne
od pracodawcy od przyznanych świadczeń, czyli 1.533,09 zł, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
Przedsiębiorca, który obniżył wymiar
czasu pracy w związku ze spadkiem
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obrotów gospodarczych w następstwie
wystąpienia koronawirusa, może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika o
20%, nie więcej niż do 0,5 etatu.
Z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie
może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem
wymiaru czasu pracy. Przy tak obniżonym wymiarze czasu pracy Fundusz
dofinansuje maksymalnie do wysokości
40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału
ogłaszanego przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego plus składki na
ubezpieczenia społeczne należne od
pracodawcy od przyznanych świadczeń. tj. 2 452,27 zł.
Oba świadczenia przysługiwać będą
przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od dnia złożenia wniosku o
wypłatę świadczeń. Rada Ministrów
może, w celu przeciwdziałania skutkom
gospodarczym COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć ten okres, mając na względzie okres obowiązywania
stanu zagrożenia epidemicznego lub
stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.
Wnioski mogą być składane elektronicznie, do dyrektorów Wojewódzkich
Urzędów Pracy.
Uelastycznienie czasu pracy
Pracodawca dotknięty skutkami epidemii koronawirusa będzie mógł skrócić
dobowy czas nieprzerwanego odpoczynku dla pracownika z obecnych

11 godzin do 8
(z gwarancją
oddania pracownikowi równoważnego odpoczynku w okresie 8 tygodni),
a tygodniowy czas takiego odpoczynku
z 35 do 32 godzin. W porozumieniu ze
związkami zawodowymi albo – gdy nie
ma związków (z przedstawicielami pracowników)będzie mógł też wydłużyć
dobowy wymiar czas pracy do 12 godzin (równoważny system czasu pracy)
oraz okres rozliczeniowy do maksymalnie 12 miesięcy.
Odroczenie niektórych obowiązków, m.in.:
• Przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek od wypłacanych
wynagrodzeń w marcu i kwietniu
2020 r.
do 1 czerwca 2020 r.
• Przesunięcie obowiązku składania
nowego pliku JPK_VAT z deklaracją
dla dużych podatników z 1 kwietnia
na 1 lipca 2020 r.;
• Przesunięcie matrycy VAT z 1 kwietnia na 1 lipca 2020;
• Brak sankcji za złożenie deklaracji
podatkowej i zapłaty podatku po
terminie, jeśli nastąpi to do końca
maja 2020 roku;
• Firmy, które są podatnikami CIT,
będą miały wiecej czasu na złożenie
zeznania rocznego CIT-8 oraz wpłatę podatku. Termin został dla nich
wydłużony do 31 maja br. Organizacje pozarządowe będą to mogły
zrobić do 31 lipca;
• Przesunięcie obowiązku utworzenia Pracowniczych Planów Kapita-

•

•
•

•

łowych w średnich przedsiębiorstwach (II etap wdrożenia PPK).
Nowe maksymalne terminy, to: 27
października 2020 r. na zawarcie
umowy o zarządzanie PPK i 10 listopada 2020 r. na zawarcie umowy o
prowadzenie PPK.
Odroczenie do 13 lipca 2020 r.
obowiązku zgłoszenia informacji
do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o
przeciwdziałaniu praniu brudnych
pieniędzy);
Wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych do
30 września 2020 r.;
Wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty
powyżej 15 tys. złotych na rachunek niezamieszczony w wykazie
podatników VAT, o którym mowa
w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT (z
3-dniowego do 14-dniowego);
odroczenie podatku od sprzedaży
detalicznej do 1 stycznia 2021 r.;

Informacje o wszystkich narzędziach,
jakie oferuje Tarcza, i sposobach
wnioskowania o pomoc znaleźć można na uruchomionej właśnie stronie
internetowej:
www.gov.pl/TarczaAntykryzysowa
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Jak zainstalować popularne komunikatory? Poradnik dla seniorów
W czasach pandemii koronawirusa
większość z nas komunikuje się ze
światem za pomocą smartfonu. Ale
nie każdy wie, jak go w pełni obsłużyć
i skorzystać z popularnych komunikatorów. Drogi Seniorze, masz smartfona? Nie musisz ograniczać się wyłącznie do połączeń głosowych i SMS-ów.
Oto poradnik, w którym wyjaśniamy,
jak pobrać, założyć konto i korzystać
z najpopularniejszego komunikatora – Messengera. Równie prosto i
analogicznie instaluje się i korzysta
również z innych popularnych komunikatorów, np. WhatsAppa, Vibera i
Skype’a… spróbuj!
Poradnik pisany jest pod kątem systemu Android, jednak procedura jest
bardzo podobna niezależnie od modelu telefonu i systemu.
Jak zainstalować Messengera na
Androidzie?
Na wstępie należy zaznaczyć, że do
korzystania z Messengera nie jest potrzebne konto na Facebooku. Można
je nawet skasować — Messenger będzie nietknięty.

1. Wybieramy Sklep Play z pulpitu.

2. Wpisujemy w pole wyszukiwania Messenger.

4. Podajemy numer telefonu lub
e-mail i hasło. Klikamy Zaloguj się.

3. Wybieramy program i klikamy
Zainstaluj. Uruchamiamy program.

5. Wybieramy czy chcemy zsynchronizować kontakty (najlepiej
kliknąć TAK). Po zsynchronizowaniu będziemy mogli pisać do innych osób z naszej książki telefonicznej, które mają Messengera. Po
chwili powinien ukazać się główny
widok aplikacji.

6. Jeśli chcemy do kogoś zadzwonić poprzez wideorozmowę, wybieramy daną osobę, klikamy
ikonkę kamery i czekamy na połączenie.

Bardzo podobnie postępujemy,
kiedy chcemy zainstalować inne
komunikatory.
W tym miejscu warto zaznaczyć, że
wszystkie aplikacje służące do komunikacji są bezpłatne. Jak widać
nie jest to wcale trudne. Do dzieła
Seniorzy! Powodzenia!
Urząd Miejski w Sulęcinie
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Skończyła się ważność orzeczenia o niezdolności do pracy – co dalej z rentą?
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w
trosce o zdrowie klientów na czas epidemii koronawirusa wstrzymał badania u lekarzy orzeczników. Co więc
mają zrobić osoby, którym w tym czasie
kończy się renta?
Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuję, że orzeczenie o niezdolności do
pracy lub niezdolności do samodzielnej
egzystencji wydane przez lekarza orzecz-

nika albo komisję lekarską, którego termin upływa w okresie epidemii, zachowa
ważność przez następne trzy miesiące.
Jednak, aby tak się stało, przed upływem
terminu ważności orzeczenia, należy
złożyć wniosek o świadczenie na dalszy
okres.
Orzeczenia lekarza orzecznika albo
komisji lekarskiej, na podstawie których
ubezpieczony ma prawo do świadczenia

rehabilitacyjnego też zostaną wydłużone
na podobnych zasadach. Będą one ważne
jeszcze trzy miesiące, jednak nie dłużej niż
do końca 12-miesięcznego okresu pobierania świadczenia.
Przedłużeniu o trzy miesiące ulega także ważność orzeczeń, które wygasły przed
ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, czyli przed 14 marca 2020 roku.
Chodzi o sytuację, w której klient złożył

wniosek o świadczenie na dalszy okres
(np. o przedłużenie renty) przed upływem
ważności orzeczenia, a ZUS nie wydał nowego orzeczenia przed dniem wejścia w
życie ustawy, czyli przed 31 marca.
Oznacza to, że osoby które czekają na
przedłużenia prawa do renty, świadczenia
uzupełniającego dla osób niesamodzielnych lub świadczenia rehabilitacyjnego
mogą być spokojne.
(Źródło: ZUS)
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SPRZEDAM

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

VW Transporter T5, 2003 r.,
2.5tdi, przebieg: 350 tys. km.
9 osobowy, sześciobiegowa
skrzynia biegów, hak, kamera
i czujniki cofania.
Auto
dostępne
w Lubsku. Cena
15.000,00 zł
Kontakt:
663815690

Ogłoszenia Drobne

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

4 działki Garbicz
dom Muszkowo
domek nad jeziorem Torzym
kawalerka w Żubrowie
dom ul. Orzeszkowej
pensjonat (bud.) Lubniewice
działki ul. Lukoszka S-n
dom Gądków Wielki
dom w Sokolej Dąbrowie
dom ul. Wiejska
3 domy Torzym
działka w Miechowie
2 działki bud. Lubniewice

Która apteka
czynna?
Apteki pełnią dyżur w Sulęcinie w
czasie nocnym od poniedziałku do
piątku od 21.00 do 8.00 dnia następnego, w sobotę w godzinach 21.00
– 10.00 dnia następnego, w niedzielę
w godzinach 18.00 – 8.00 dnia następnego.
KWIECIEŃ
6.04-12.04 - Apteka “Piokar” przy ul. Dudka
13.04-19.04 - Apteka “Pod Platanem” przy ul.
Wiejskiej
20.04-26.04 - Apteka “Piokar” przy ul. Dudka
MAJ
27.04.-03.05 - Apteka “Dobre Zdrowie” przy
ul. Witosa 1
4.05-10.05 - EURO APTEKA przy ul.
Poznańskiej 4

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

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

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

