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GraWo-STONE Rok zał. 1986

GRANIT-MARMUR
NAGROBKI  ·  PARAPETY  ·  BLATY

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

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

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

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

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

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

PORADNIA STOMATOLOGICZNA

GraWo-STONE Rok zał. 1986

GRANIT-MARMUR
NAGROBKI  ·  PARAPETY  ·  BLATY

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

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

DOSTAWA GAZU
(Sulęcin i okolice)

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

95 755 39 15

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

Agencja Pośrednictwa Pracy 
oferuje pracę w Holandii

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

NUMER CERTYFIKATU: 3656

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

tomsport2014@gmail.com

UWAGA - ZMIANA ADRESU!

cd. na s. 16

>> cd. na s. 9

Sulęcin, ul. Pineckiego 1

JUŻ OTWARTA!

więcej informacji na s. 19

SULĘCIN

www.stylceramika.pl

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

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

POWIAT SULĘCIŃSKI

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

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

W obronie P. Lewickiego podczas sesji stanęła  
grupa młodzieży

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

KRZESZYCE

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

>> cd. na s. 6
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TANIEJ NI¯ W INTERNECIE

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

pizza tylko na dowóz!
niedz. - czw.  12.00 - 22.00

pt. - sob. 12.00 - 23.00

W OFERCIE 
RÓWNIEŻ

AKUMULATORY
SAMOCHODOWE

POLSKIEJ 
PRODUKCJI

pon-pt 800-1700

sob 900-1300

512 045 292

WYPRZEDAŻ
kosiarek

VIKING
- 10%!

RATY 0%!
OLEJ 0 zł!

pon-pt 800-1700

sob 900-1300

Ciepłych, radosnych oraz pełnych nadziei na przyszłość
Świąt Wielkiej Nocy

życzy Redakcja Przekroju Lokalnego



  
2 nr 4(99)/2020 kwiecień 2020

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń. Redakcja nie zwraca nie zamówionych tekstów , a także zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania. 
Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione

Wydawca: PROGRESS Adam Piotrowski, ul. Kilińskiego 9/lok. 1, 69-200 Sulęcin; Redaktor naczelny: Adam Piotrowski
Redakcja: Kamila Piotrowska, Jacek Filipek, Przemysław Mielczarek, Anna Suchy, Łukasz Piotrowski, Lech Malinowski
Adres redakcji: ul. Kilińskiego 9, 69-200 Sulęcin, tel. 511 225 133, Adam.Piotrowski2@gmail.com; Oferta reklamy: 511225133 Druk: Polskapresse 
Oddział w Poznaniu; Nakład: 7000 egz.; Dystrybucjax: PROGRESS

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny

Adam.Piotrowski2@gmail.com

Trupach nie tylko tych po-
litycznych, ale także społecz-
nych. Kaczyński zawziął się 
(wg sondaży 90% społeczeń-
stwa jest temu przeciwna), 
żeby wybory w maju prze-
prowadzić. Cały świat walczy 
z koronawirusem i wieloma 
konsekwencjami, które za 
sobą niesie epidemia, rów-
nież gospodarczymi, a nasz 
rząd zamiast temu poświę-
cić pełną uwagę, wziął się za 
przygotowanie listownych 
wyborów dla 30 mln głosu-
jących. Powód kurczowego 
trzymania się terminów ma-
jowych wydaje się prosty. 
Kryzys społeczno-gospodar-
czy, który nas czeka w nieda-
lekiej przyszłości, zmiecie ze 
sceny politycznej każdą, na-

wet najlepszą władzę. Tarcze 
antykryzysowe, które wpro-
wadza rząd są niezbędne dla 
gospodarki. Każdy przedsię-
biorca i każdy pracujący la-
tami 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 nieskończo-
ność 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 powin-
niśmy 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 bę-
dzie na nią stać, albo w bardzo 
ograniczonym stopniu.

Wracając do głosowania 
korespondencyjnego, to ow-
szem wydaje się ono w naj-

bliższych miesiącach, a może 
nawet latach, jedynym spo-
sobem na wybory, ale żeby 
je odpowiednio przygotować 
trzeba przynajmniej kilkuna-
stu miesięcy, a nie jednego. 
Największym absurdem dla 
mnie jest oddanie z kartą do 
głosowania oświadczenia z 
numerem pesel oraz podpi-
sem głosującego. Gdzie tu 
jest tajność mojego wyboru? 
To już z bliska trąci dyktatu-
rą. Planom prezesa PiS prze-
ciwstawił się Jarosław Gowin. 
Pomysł przedłużenia kadencji 
Prezydenta do 7 lat w obecnej 
sytuacji nie był zły. Szkoda, że 
pozostałe partie nie podłapa-
ły. Ostatecznie byłemu wice-
premierowi zabrakło jednak 
ikry. Sam podał się do dymisji, 
ale swojej partii rekomendo-
wał poparcie pomysłu wy-
borów kopertowych w maju. 
Zobaczymy jak postąpi Poro-
zumienie Gowina, gdy ustawa 
wróci z Senatu. Mam nadzieję, 
że przynajmniej im zostanie 
trochę oleju w głowie, żeby 
termin wyborów przesunąć.

Tymczasem w kraju korona-
wirus zbiera coraz większe żni-
wo. Eksperci twierdzą, że to nie 

minął miesiąc

Po trupach do wyborów
jest nawet koniec początku. 
Minister zdrowia Szumowski 
ciągle zapewnia, że jesteśmy 
przygotowani, tymczasem 
w wielu szpitalach brakuje 
niemal każdego rodzaju za-
bezpieczeń, nawet mydła. 
Dziesiątki zakładów, ale też 
prywatnych osób szyje nie-
odpłatnie maseczki dla szpi-
tali, ale również dla wielu in-
nych instytucji. Liczba testów 
też szału nie robi. Dziwnym 
dla mnie jest, że w graniczą-
cym z Niemcami, gdzie sza-
leje Covid-19, województwie 
lubuskim odnotowano naj-
mniej zakażeń (na dzień wy-
dania gazety 68). By przykryć 
braki rząd wprowadza coraz 
większe restrykcje związane z 
naszym życiem codziennym, 
przypominające najgorsze 
totalitaryzmy. Gdy Szwecja 
nie zaleca swoim obywate-
lom spotkań, kontaktów, itp., 
nasz rząd zakazuje pod groź-
bą wysokich mandatów na-
wet wejścia do lasu. Restryk-
cje dotknęły mnie osobiście. 
5 kwietnia załapałem się na 
mandat 500 zł, po tym, gdy 
zajechałem na j. Ostrowskie 
od strony łąki. Po pierwsze w 

tel. 885 503 977

Krzysztof Piotrowski

tel. 501 693 387

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

DORADCA KLIENTA

lesie całkiem nie byłem, tyl-
ko na granicy lasu z łąką, po 
drugie obaj policjanci wzięli 
ode mnie dowód, podali dłu-
gopis i bloczek mandatowy 
gołymi rękoma, ponadto sta-
li 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 zara-
żonym mogli rozprzestrzenić 
wirusa na zasadzie „podaj da-
lej”. Zdecydowanie powinni 
mieć jednorazowe rękawiczki 
(dla każdego klienta) i ma-
seczki. Czyżby w sulęcińskiej 
komendzie brakowało?

Nikt nie wie jak długo po-
trwa jeszcze epidemia. Nie-
którzy eksperci twierdzą, 
że do czasu powszechnych 
szczepień nowy koronawirus 
będzie żył w każdym społe-
czeństwie, w którym się po-
jawił. 

Pomimo niezbyt ciekawych 
perspektyw, z okazji zbliżają-
cych się Świąt Wielkanocnych 
wszystkim naszym czytelni-
kom życzę dużo zdrowia, wy-
trwałości i optymizmu.

KOLEKCJONER 
KUPI:

stare zegarki, 
biżuterię, 
monety 
i inne.

Tel. 884 050 405
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Wynajmę lokal 
na biura 

w centrum Sulęcina.
Wysoki standard!
Tel. 602226295

Zgodnie z przewidywania-
mi, pod pretekstem stanu 
nadzwyczajnego, którego 
rząd celowo nie wprowadził 
oficjalne, ale narzucił nam de 
faco (m.in. po to, aby nie od-
powiadać materialnie za wy-
rządzone przez siebie szko-
dy), mamy rozkwit państwa 
policyjnego, przejawiający się 
m.in. w wysypie mandatów za 
złamanie zakazów i nakazów 
„antywirusowych” - typu za-
kaz przemieszczania się, czy 
nawet przechodzenia przez 
park.

Policja dostała wytyczne, by 
ww. zbrodnie karać oczywi-
ście z art. 54 Kodeksu wykro-
czeń.

Macie prawo do nieprzyj-
mowania 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 sil-
ne podstawy po temu, żeby 
skutecznie bronić się w są-
dzie!

Art. 54 Kodeksu wykroczeń 
mówi: „Kto wykracza przeciw-

ko wydanym z upoważnienia 
ustawy przepisom porząd-
kowym o zachowaniu się w 
miejscach publicznych, pod-
lega karze grzywny do 500 
złotych albo karze nagany.”

Takimi przepisami porząd-
kowymi (jak opisane wyżej w 
art. 54 Kw) mogą być oczywi-
ście potencjalnie antyepide-
miologiczne zakazy i nakazy. 
Ale żeby mogły stanowić wy-
kroczenie - a tylko za wykro-
czenie możemy dostać od ręki 

mandat - to owa wspomniana 
w ww. przepisie ustawa musi 
zawierać jasny i wyraźny 
przepis stwierdzający ja-
sno, że złamanie zakazów i 
nakazów jest karalne!

A tymczasem w odnośnej 
ustawie - tu: w ustawie o za-
pobieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych 
u ludzi z 5.12.2008 r. – nie ma 
takiego przepisu!

Stan prawny wygląda więc 
teraz tak:

Mandaty na „nielegalu”

- Jest ustawa o zapobiega-
niu 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 za-

pobieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych 
nigdzie nie jest napisane: 
„Kto nie wykonuje nakazów 
lub wykonuje czynność za-
kazaną, określoną na podsta-
wie rozporządzenia RM, jest 
karany grzywną (itp).” Tylko 
wówczas bowiem - patrząc, 
co jest zakazem lub nakazem 
w rozporządzeniu RM - mo-
glibyśmy 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 nie-
konstytucyjności obecnych 
przepisów epidemiologicz-
nych I niekonstytucyjności 
braku oficjalnego wprowa-
dzenia stanu nadzwyczajne-
go - a rażąca sprzeczność z 
Konstytucją aktualnego „nie-
oficjalnego” stanu nadzwy-
czajnego jest oczywista i 
bezdyskusyjna - karanie na 
podstawie art. 54 Kw za opi-
sane zachowania jest po pro-
stu bezczelnym nadużyciem 
rządu!

Stanisław Przybylski



  
4 nr 4(99)/2020 kwiecień 2020



5nr 4(99)/2020 kwiecień 2020

Kampania „Zachowaj trzeź-
wy umysł” realizowana jest od 
2002 roku przez Stowarzysze-
nie Producentów i Dziennika-
rzy. Jej celem jest promowanie 
racjonalnych postaw, zdro-
wego stylu życia oraz atrak-
cyjnych dzieciom i młodzieży 
zachowań prospołecznych. 
Stanowi zagadnienie wobec 
wielu patologii, szczególnie 
picia  alkoholu, zażywania  nar-
kotyków oraz stosowania prze-
mocy. Swoje przedsięwzięcie 
realizuje poprzez ścisłą współ-
pracę z samorządami lokalny-
mi w całym kraju. W każdym 
roku do miast  i  gmin, trafiają 
zestawy edukacyjne w posta-
ci różnorodnych wydawnictw 
profilaktycznych, adresowa-
nych do dzieci, rodziców i na-
uczycieli.

W Domu Joannitów w Su-
lęcinie z udziałem Burmistrza 
Sulęcina Dariusza Ejcharta, Dy-
rektora Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej Andrzeja Żelechow-
skiego, Koordynatora Konkursu 
Aldony Żuk i Przewodniczące-
go Gminnej Komisji Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholo-

XIX edycja konkursu „Zachowaj trzeźwy umysł”

wych Zbigniewa Daukszy, 10 
marca odbyło się podsumo-
wanie XIX Edycji Ogólnopol-
skiej Kampanii Profilaktycznej 
„Zachowaj trzeźwy umysł. 
Kampania została przeprowa-
dzona we wszystkich szkołach 
podstawowych Gminy Sulęcin 
i w Specjalnym Ośrodku Szkol-
no-Wychowawczym w Sulęci-
nie, okresie od 1 kwietnia 2019 
roku do 30 listopada 2019 roku.

W jej założeniu odbył się kon-
kurs 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 na-
grodzonych.

W sali konferencyjnej Bur-
mistrz Sulęcina Dariusz Ejchart 
wręczył wyróżnionym dyplo-
my i nagrody, a opiekunom 
uczniów, dyrektorom szkół i 
nauczycielom certyfikaty, które 
otrzymali:

- ze Szkoły Podstawowej nr 
1 im. Jana Pawła II w Sulęci-
nie – Dyrektor Izabela Hutyra, 
Grażyna Czernia, Agnieszka 

Gocal, Anna Gwizdek, Zuzanna 
Rajman i Kacper Grochowski – 
wyróżnienie w konkursie pla-
styczno-literackim, Agata Fili-
powicz, Natalia Tomczak i Julia 
Czarnecka,

- ze Szkoły Podstawowej nr 2 
im. Polskich Olimpijczyków w 
Sulęcinie – Dyrektor Sławomir 
Słonik , Wioletta Markowska, 
Violetta Kobylnik, Lucyna De-
rewlana, Elżbieta Głębowska, 
Marina Wróżbit, Natalia Tofel i 
Martyna Pakulska – wyróżnie-
nie w konkursie plastyczno-li-

terackim, Oliwia Mazur, Michał 
Pihan i Amelia Siudak,

- ze Szkoły Podstawowej im. 
Polskich Strażaków z Trzemesz-
na Lubuskiego – Dyrektor Te-
resa Mazur, Ewa Pawłowska i 
Agata Koza – wyróżnienie.

- ze Szkoły Podstawowej im. 
Żołnierza Polskiego z Wędrzy-
na - Dyrektor Edyta Jakóbczak, 
Agnieszka Łukaszkiewicz, Jo-
lanta Jeremicz, Beata Szymań-
czuk, Karolina Jakóbczak i 
Wojciech Gacek – wyróżnienie 
w konkursie plastyczno-literac-
kim.

- ze Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w 
Sulęcinie – Dyrektor Danu-
ta Malinowska, Monika Ste-
geman, Agnieszka Kowzan i 
Aleksandra Poznańska – wy-
różnienie w konkursie plastycz-
no-literackim,

Fundacja przyznała rów-
nież certyfikat Gminie Sulę-
cin, reprezentowaną przez 
Burmistrza Sulęcina Dariusza 
Ejcharta, Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej z Sulęcina, repre-
zentowanemu przez Dyrekto-
ra Andrzeja Żelechowskiego i 
Gminnej Komisji Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych, 
reprezentowaną przez Zbignie-
wa Daukszę.        (Maciek Barden)



  
6 nr 4(99)/2020 kwiecień 2020

DUŻY W
YBÓR OPON!!!

  
6 nr 5(89)/2019 maj 2019

DUŻY W
YBÓR OPON!!!

(wjazd do Sulęcina)

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

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

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

Jak w Polsce wylicza się infla-
cję ? 

Waloryzacja polega na po-

13 emerytura – wielkie oszustwo
NADESŁANO DO PRZEKROJU

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

Wskaźnik waloryzacji to dwa 
elementy łącznie:

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

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

Wskaźnik ten jest ogłaszany 
w ustawie budżetowej. Walory-

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

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

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

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

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

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

W ustawie o przyznaniu 13 

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

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

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

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

Z życzeniami długich lat życia 
wszystkim emerytom oraz 
trzeźwości w myśleniu

emeryt Stanisław P.

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

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

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

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

Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja
SULĘCIN / WĘDRZYN

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

Dyrektor szkoły - p. Edyta 
Jakóbczak, na zakończenie 

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

B.K.

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE
„ROB-BUD” Robert Pluszczewski

- wykończenia wnętrz;
- usługi glazurnicze;
- remonty łazienek;
- kamień dekoracyjny;
- podwieszanie sufitów;
- zabudowy karton-gips;
- szpachlowanie;
- malowanie;
- tapetowanie;
- panele podłogowe;
- inne prace wykończeniowe.

Tel. + 48 721 290 300

Sondaże wskazują na 
wielką przewagę urzędu-
jącego PADa. Wobec braku 
kampanii wyborczej kon-
kurencji, co wynikło z ogło-
szonej pandemii wirusa, 
nie jest to dziwne, wręcz 
kłamliwe. Jakieś wizyty w 
Orlenie, szpitalach, ustawki 
z  aktywistami PiS, co in-
ternet wyłapuje i obśmie-
wa. Miała, wg zapowiedzi 
PADa, epidemia się zmniej-
szać i była zachęta wzajem-
nie sprzeczna – Siedźmy w 
domu i idźmy do urn. Bez-
czelna wrzutka przez Ple-
ciugę (tak w sieci określa się 
marszałek Witek) dotycząca 
zmiany w głosowaniu dola-
ła oliwy do ognia, bowiem 
ustawa miała dotyczyć 

Prezydent z koperty
walki z pandemią. Senat roz-
sądnie podszedł do sprawy, 
Sejm ponownie rzecz olał. 
Oni wiedzą najlepiej. Politycy 
są jak wiosenny deszcz, niby 
potrzebny, a jednak wkurza.

Lansowanie PADa… do 
tego przywykliśmy. On od 5 
lat nie potrafił jako prezydent 
odciąć się od pępowiny PiSu. 
W głosowaniu wg koncepcji 
Dobrej Zmiany, a konkretnie 
szeregowego posła i jego 
kamaryli mamy głosować 
korespondencyjnie. Poczta 
jest - jaka jest, już ma nowe-
go prezesa, też swojego. Kto 
zaręczy, że karty z oddanym 
głosem dotrą, wszak nie będą 
przesyłkami poleconymi z po-
twierdzeniem odbioru? Kto, 
gdzie, będzie liczył?  Szerokie 

pole do PRZEKRĘTU STULE-
CIA. Liczę, że Senat zgodnie z 
procedurą 30 dni ten projekt 
przetrzyma i poroniony po-
mysł diabli wezmą. 

PiS znalazł kontrkandydata 
tzw. słupa, czyli „króla piwa”, 
któremu pisowcy zebrali 
szybko głosy poparcia. Ro-
bią wszystko aby PAD wygrał 
w pierwszej turze, nie licząc 
się z nikim i niczym w imię 
zasad konstytucji, którą wie-
lokrotnie łamią. Dlaczego? 
To pozwoli rządzić jak na Wę-
grzech za pomocą dekretów. 
Niebawem odejdzie prezes 
SN i powołają swojego BMW 
i wszystko będzie w ich rę-
kach. Gra słów prowadzona 
przez rządzących jest termi-
nologią mająca na celu zatar-

cie śladów. PAD w tym czasie  
gorąco modlił się w znanym 
klasztorze. Śp. ks Tischner 
rzekł kiedyś – Pobożność jest 
niezwykle ważna, ale rozumu 
nie zastąpi.

Budyń, Notariusz, Pleciuga, 
Pinokio, Butapren, Jojo, Ło-
kieć – to znane nie tylko w 
sieci określenia. Podczas oku-
pacji Polski przez Niemców 
śmiech był formą terapii. Tak 
jest i teraz. Policję wspomaga 
uzbrojone wojsko. Demon-
stracja siły. Przeciw komu? 
Własnemu narodowi? Pocz-
ta będzie otwierać wybrane 
zapewne listy i je skanować 
aby w formie elektronicznej 
wysłać do adresata. A jak ktoś 
nie ma kompa? Zresztą wiele 
instytucji czy firm korespon-
dencje prowadzi elektronicz-
nie. Wyraźnie zmierzamy ku 
cenzurze. No bo jak to inaczej 
nazwać? Straszenie władz sa-
morządowych komisarzem 

jak nazwać? Zakaz wstępu 
do lasu czym jest motywo-
wany? Może obawiają się 
powstania partyzantki? Bar-
dzo drogie loty śmigłowcem 
policji Black Hawk nad plaża-
mi nadmorskimi w celu wy-
patrzenia niesfornych ludzi 
to jak określić? Niefrasobli-
wa rozrzutność jest najdeli-
katniejszym.

W szpitalach zarażony per-
sonel. Zawiodły procedury 
czy sprzęt ochronny? Zwykłe 
maseczki chirurgicznie szyte 
ofiarnie przez Naród chro-
nią przed zarażeniem tyle 
co stringi przed mrozem. 
Specjalistyczne nie wszyscy 
mają, łącznie z policją, ale 
Posłowie dostali w wersji full 
wypas.

Wg wicepremiera filozofa 
kasy starczy na 2-3 miesią-
ce. Pinokio w Sejmie rzekł, 
że tylko na 6-7 tygodni. To 
gdzie są te miliardy złotych 
odebrane mafiom VATow-
skim? Rozdawnictwo na-
gród kwitnie, podobnie jak 
socjalne. Dodrukowanie 
kasy do inflacja. Gdzie są 
rezerwy złota ściągnięte nie 
wiadomo po co, lub wiado-
mo, z Anglii? Pytania można 
mnożyć. Dyżurni posłowie-
-ministrowie odpowiadają 
wg wskazówek otrzyma-
nych sms-em. Widać było 
to w Kawie na ławie w TVN. 
Kłamstwo goni kłamstwo, 
byle do zwycięstwa przy ko-
rycie.

Nerwy puszczają ludziom 
w kolejkach. Z żoną chodź 
po ulicy w odległości 2 m., 
a w domu… śpij z sąsiadką. 
Idiotyczne zakazy, naka-
zy. Rodziny nie odwiedzaj 
w święta, ale do świątyni 
planuje się na święta do 
udziału 50 osób na Mszy 
św. Paranoja. Kraj z kartonu 
jak mawiają. Nie było topie-
nia tradycyjnego Marzanny, 
czyli wszystko jest do… No 
prawie wszystko. Będziemy 
mieć Prezydenta z koperty 
czy głosowanie będzie za 
pomocą Facebooka? A może 
w ogóle w maju wyborów 
nie będzie?

Lech MaLinowski

lechm47@wp.pl
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Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
LS-PLUS Sp z o.o. Oddział Glisno

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt  
telefoniczny pod numerem telefonu 95 755 77 22

poszukuje pracowników na stanowiska:

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

• Wymagania - chęć do pracy

Pomocnik kierowcy / Ładowacz

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
LS-PLUS Sp z o.o. Oddział Glisno

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt  
telefoniczny pod numerem telefonu 95 755 77 22

poszukuje pracowników na stanowiska:

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

• Wymagania - prawo jazdy kat. B 

Kierowca - Brygadzista

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

   W BIZNESIE

      NAJLEPSZY
KIERUNEK

- Grupa liczy już ponad 30 osób – 
mówi Ewa Kaczmarek, jedna z orga-
nizatorek akcji – mamy panie szyjące, 
wycinające materiał i gumki. 

Uszyte maseczki trafiły do szpitala, 
wojska, policji, ZUS-u, Domu Pomo-
cy Społecznej, a także do seniorów. 
Dziewczyny i nie tylko (w akcję zaan-
gażowały się całe rodziny) zachęcają 

Szyją maseczki na potęgę

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.

Grupa wolontariuszy z Sulęcina i nie tylko szyje maseczki 
dla różnych instytucji, służb, a także dla seniorów. Jak do-
tąd udało im się uszyć ponad 4 tys. maseczek i nie jest to 
ich ostatnie słowo!

Prezentowany na naszych łamach 
w cyklicznych odcinkach sulęciński 
zakład produkcji mebli sypialnych, 
od kilkunastu dni wstrzymał produk-
cję. – Produkcja została wstrzymana ze 
względu na ogłoszona pandemię, która 
zaburzyła łańcuch dostaw surowców 
oraz odbiór gotowych wyrobów – poin-
formował nas Mariusz Pawlak, dyrek-
tor zakładu

Jest to wielki problem dla dobrze 
prosperującego zakładu, który stale 
się rozwijał. Tego nikt nie był w stanie 
przewidzieć, ani przeciwdziałać. Po-
nieważ firma ma doskonałą bazę tech-

Nie odmówili pomocy
niczną w postaci wielostanowiskowej 
szwalni, o pomoc zwróciło się Staro-
stwo Powiatowe w Sulęcinie

- Uwzględniając prośbę Starosty, kilka 
z naszych pań - szwaczek zgodziło się 
wziąć udział w szyciu masek z mate-
riałów częściowo otrzymanych od szpi-
tali oraz zorganizowanych własnym 
sumptem. Uszyliśmy odpowiednio: dla 
szpitala w Sulęcinie – 2.836szt. masek 
chirurgicznych oraz 1.733 szt. takowych 
dla szpitala w Torzymiu. Duże podzięko-
wania dla zaangażowanych w ten pro-
jekt! – zakończył rozmowę M. Pawlak.

(LM)
 

Uwaga Mieszkańcy Gminy Sulęcin,
w związku z zagrożeniem rozpowszechnienia się koronawirusa, w Urzę-
dzie  Miejskim w Sulęcinie wstrzymana została  osobista obsługa intere-
santów.  Kontakt z urzędnikami jest możliwy drogą elektroniczną, telefo-
nicznie  oraz za pośrednictwem tradycyjnej poczty.
Adresy poczty elektronicznej oraz adres elektronicznej skrytki podaw-
czej 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 kon-
taktowych (numer telefonu lub adres e-mail). Ułatwi to nam bez-
pośredni  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 pocz-
towym.                                                                                                                    (UM)
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AQUASURE H2
wodorowe oczyszczanie skóry

HIT kosmetologii 2019!

STYLIZACJA 
PAZNOKCI 

RAJ Beauty
Tel. + 48 507 124 443 

lub +48 784 927 466

KORONOWARIUS

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 ko-
ronawirusa jest ochrona miejsc pracy 
i zapewnienie bezpieczeństwa finan-
sowego oraz zdrowotnego naszych 
obywateli i firm. Koszty związane z 
obecną sytuacją gospodarczą powin-
ny 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 wła-
śnie 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, przeciw-
działaniem i zwalczaniem COVID-19 
(specustawa); ustawa o zmianie ustawy 
o systemie instytucji rozwoju (PFR). A 
także projekt ustawy o udzielaniu po-
mocy publicznej w  celu ratowania lub 
restrukturyzacji przedsiębiorców (po-
lityka nowej szansy), który nie został 
jeszcze uchwalony.
Projekty ustaw opracowały: Minister-
stwo Rozwoju; Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej; Ministerstwo 
Finansów; ZUS; PFR; KNF; MS; MSWiA, 
pod nadzorem KPRM i we współpracy z 
innymi ministerstwami oraz instytucja-
mi 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 do-
tyczy składek za przedsiębiorcę i 

pracujące dla niego osoby; skorzy-
stać mogą także samozatrudnieni 
z przychodem do 3-krotności prze-
ciętnego wynagrodzenia, którzy 
opłacają składki tylko za siebie;

• świadczenie postojowe w kwocie 
do ok. 2  tys. zł  dla zleceniobiorców 
(umowa zlecenia, agencyjna, o dzie-
ło) i samozatrudnionych o przycho-
dzie poniżej 3-krotności przeciętne-
go 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 utraco-
nych przychodów;

• dofinansowanie wynagrodzeń 
pracowników - do wysokości 40% 
przeciętnego miesięcznego wyna-
grodzenia i  uelastycznienie czasu 
pracy - dla firm w kłopotach;  

• ochronę konsumentów w zakresie 
nadmiernego wzrostu cen i innych 
nieuczciwych praktyk;

• czasowe zniesienie opłaty prolon-
gacyjnej przy odraczaniu lub roz-
kładaniu na raty należności skarbo-
wych i składkowych (ZUS);

• umożliwienie odliczenia od do-
chodu (przychodu) darowizn prze-
kazanych na przeciwdziałanie CO-
VID-19;

• korzystniejsze zasady rozliczania 
straty;

• wsparcie firm transportowych przez 
ARP w refinansowaniu leasingu;

• ułatwienia dla branży turystycznej;
• umożliwienie sklepom (w niedziele 

objęte zakazem handlu) przyjmo-
wania towaru oraz wykładania na 
półki;

• przedłużenie legalnego pobytu i 
zezwoleń na pracę dla obcokrajow-
ców;

• zwalnianie z naliczania kar umow-
nych za (związane z epidemią) 
opóźnienia przy realizacji przetar-
gów;

• umożliwienie radzie danej gminy          
odstąpienia, za część roku 2020, od       
pobierania podatku od nierucho-
mości od firm, które przez epide-
mię koronawirusa utraciły płynność 
finansową;

• przedłużenie bankowych kredytów 
obrotowych, w oparciu o dane fi-
nansowe 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 fundu-
szu PFR Inwestycje podwyższenia 
kapitału lub finansowania w posta-
ci 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 zatrud-
niających 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 wyna-
grodzenia, którzy opłacają składki tylko 
za siebie. Zwolnienie dotyczy składek 
na ubezpieczenia społeczne, ubezpie-
czenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fun-
dusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP. 
Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące 

dla niego osoby, zachowają prawo do 
świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń 
społecznych za okres zwolnienia ze skła-
dek. Łączny skutek dla finansów publicz-
nych za 3 miesiące szacujemy na 9,5 mld 
zł, w tym 6,8 mld zł za mikrofirmy i 2,6 
mld zł za samozatrudnionych opłacają-
cych tylko swoje własne składki.

Świadczenie postojowe dla
zleceniobiorców i samozatrudnionych

Wypłata przez ZUS świadczenia posto-
jowego w związku z przestojem spo-
wodowanym epidemią koronawirusa. 
Świadczenie co do zasady wynosi 2.080 
zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i 
jest nieoskładkowane oraz nieopodat-
kowane. W przypadku zleceniobiorców, 
których przychód z umów cywilnopraw-
nych nie przekracza 1300 zł miesięcznie 
(50% minimalnego wynagrodzenia), 
świadczenie postojowe wynosi sumę 
wynagrodzeń z tytułu umów cywilno-
prawnych. 
Z kolei samozatrudnieni rozliczający się 
w formie karty podatkowej otrzymają 
świadczenie postojowe w wysokości 
1300 zł. Warunkiem uzyskania świad-
czenia jest to, aby przychód w miesią-
cu 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 miesią-
ca poprzedniego. Nie trzeba zawieszać 
działalności, ale świadczenie przysłu-
guje także samozatrudnionym, którzy 
zawiesili ją po 31 stycznia br.
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STYLIZACJA 
PAZNOKCI 

RAJ Beauty
Tel. + 48 507 124 443 

lub +48 784 927 466

Dofinansowanie zatrudnienia
Pomoc ze środków FGŚP przysługuje 
przedsiębiorcy w okresie wprowadzo-
nego przez przedsiębiorcę przestoju 
ekonomicznego lub obniżonego wy-
miaru czasu, w przypadku spadku obro-
tów 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 wystąpie-
nia 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 porów-
naniu do obrotów z  miesiąca po-
przedniego.

W związku ze spadkiem obrotów go-
spodarczych w następstwie wystą-
pienia koronawirusa, pracownikowi 
objętemu przestojem ekonomicznym 
pracodawca wypłaca wynagrodzenie 
w wysokości co najmniej minimalne-
go wynagrodzenia za pracę. Dzięki 
środkom z FGŚP pracodawca otrzyma 
dofinansowanie do wynagrodzenia w 
okresie przestoju w wysokości 50% mi-
nimalnego wynagrodzenia plus składki 
na ubezpieczenia społeczne należne 
od pracodawcy od przyznanych świad-
czeń, czyli 1.533,09  zł, z  uwzględnie-
niem wymiaru czasu pracy.
Przedsiębiorca, który obniżył wymiar 
czasu pracy w związku ze spadkiem 

obrotów gospodarczych w następstwie 
wystąpienia koronawirusa, może obni-
żyć wymiar czasu pracy pracownika o 
20%, nie więcej niż do 0,5 etatu.
Z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie 
może być niższe niż minimalne wyna-
grodzenie za pracę, z uwzględnieniem 
wymiaru czasu pracy. Przy tak obniżo-
nym wymiarze czasu pracy Fundusz 
dofinansuje maksymalnie do wysokości 
40% przeciętnego miesięcznego wy-
nagrodzenia z poprzedniego kwartału 
ogłaszanego przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego plus składki na 
ubezpieczenia społeczne należne od 
pracodawcy od przyznanych świad-
czeń. tj. 2 452,27 zł.
Oba świadczenia przysługiwać będą 
przez łączny okres 3 miesięcy przypa-
dających od dnia złożenia wniosku o 
wypłatę świadczeń. Rada Ministrów 
może, w celu przeciwdziałania skutkom 
gospodarczym COVID-19, w drodze roz-
porządzenia, przedłużyć ten okres, ma-
jąc na względzie okres obowiązywania 
stanu zagrożenia epidemicznego lub 
stanu epidemii oraz skutki nimi wywo-
łane.
Wnioski mogą być składane elektro-
nicznie, do dyrektorów Wojewódzkich 
Urzędów Pracy.

Uelastycznienie czasu pracy
Pracodawca dotknięty skutkami epide-
mii koronawirusa będzie mógł skrócić 
dobowy czas nieprzerwanego odpo-
czynku dla pracownika z obecnych 

11 godzin do 8                 (z gwarancją 
oddania pracownikowi równoważne-
go 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 pra-
cowników)będzie mógł też wydłużyć 
dobowy wymiar czas pracy do 12 go-
dzin (równoważny system czasu pracy) 
oraz okres rozliczeniowy do maksymal-
nie 12 miesięcy.

Odroczenie niektórych obowiązków, m.in.:
• Przesunięcie terminu płatności za-

liczek 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 kwiet-
nia 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 wpła-
tę podatku. Termin został dla nich 
wydłużony do 31 maja br. Organi-
zacje pozarządowe będą to mogły 
zrobić do 31 lipca;

• Przesunięcie obowiązku utworze-
nia Pracowniczych Planów Kapita-

łowych w średnich przedsiębior-
stwach (II etap wdrożenia PPK). 
Nowe maksymalne terminy, to: 27 
października 2020 r. na zawarcie 
umowy o zarządzanie PPK i 10 listo-
pada 2020 r. na zawarcie umowy o 
prowadzenie PPK.

• Odroczenie do 13 lipca 2020 r. 
obowiązku zgłoszenia informacji 
do Centralnego Rejestru Benefi-
cjentów Rzeczywistych (ustawa o 
przeciwdziałaniu praniu brudnych 
pieniędzy);

• Wydłużenie terminu na złożenie in-
formacji o cenach transferowych do 
30 września 2020 r.;

• Wydłużenie terminu na złożenie za-
wiadomienia o dokonaniu zapłaty 
powyżej 15 tys. złotych na rachu-
nek 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 moż-
na na uruchomionej właśnie stronie 
internetowej: 

www.gov.pl/TarczaAntykryzysowa
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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 komunika-
torów. Drogi Seniorze, masz smartfo-
na? Nie musisz ograniczać się wyłącz-
nie do połączeń głosowych i SMS-ów. 
Oto poradnik, w którym wyjaśniamy, 
jak pobrać, założyć konto i korzystać 
z najpopularniejszego komunika-
tora – Messengera. Równie prosto i 
analogicznie instaluje się i korzysta 
również z innych popularnych komu-
nikatorów, np. WhatsAppa, Vibera i 
Skype’a… spróbuj!
Poradnik pisany jest pod kątem sys-
temu Android, jednak procedura jest 
bardzo podobna niezależnie od mo-
delu telefonu i systemu.

Jak zainstalować Messengera na 
Androidzie?
Na wstępie należy zaznaczyć, że do 
korzystania z Messengera nie jest po-
trzebne konto na Facebooku. Można 
je nawet skasować — Messenger bę-
dzie nietknięty.

1. Wybieramy Sklep Play z pulpitu.    

Jak zainstalować popularne komunikatory? Poradnik dla seniorów
 2. Wpisujemy w pole wyszukiwa-
nia Messenger. 

3. Wybieramy program i klikamy 
Zainstaluj. Uruchamiamy pro-
gram.

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

5. Wybieramy czy chcemy zsyn-
chronizować kontakty (najlepiej 
kliknąć TAK). Po zsynchronizowa-
niu będziemy mogli pisać do in-
nych osób z naszej książki telefo-
nicznej, które mają Messengera. Po 
chwili powinien ukazać się główny 
widok aplikacji.
              

6. Jeśli chcemy do kogoś zadzwo-
nić poprzez wideorozmowę, wy-
bieramy daną osobę, klikamy 
ikonkę kamery i czekamy na połą-
czenie.

Bardzo podobnie postępujemy, 
kiedy chcemy zainstalować inne 
komunikatory. 
W tym miejscu warto zaznaczyć, że 
wszystkie aplikacje służące do ko-
munikacji są bezpłatne. Jak widać 
nie jest to wcale trudne. Do dzieła 
Seniorzy! Powodzenia!

Urząd Miejski w Sulęcinie
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Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 
trosce o zdrowie klientów na czas epi-
demii koronawirusa wstrzymał ba-
dania u lekarzy orzeczników. Co więc 
mają zrobić osoby, którym w tym czasie 
kończy się renta?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych in-
formuję, że orzeczenie o niezdolności do 
pracy lub niezdolności do samodzielnej 
egzystencji wydane przez lekarza orzecz-

Skończyła się ważność orzeczenia o niezdolności do pracy – co dalej z rentą? 
nika albo komisję lekarską, którego ter-
min 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 pobie-
rania świadczenia.

Przedłużeniu o trzy miesiące ulega tak-
że ważność orzeczeń, które wygasły przed 
ogłoszeniem stanu zagrożenia epide-
micznego, 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 no-
wego 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 niesamodziel-
nych lub świadczenia rehabilitacyjnego 
mogą być spokojne.                  (Źródło: ZUS)
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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

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

Ogłoszenia Drobne

Ostrzenie łańcuchów pilarek spalinowych i elektrycznych już od 
6 zł. Odbiór w Sulęcinie. Usługi wykonywania opierzeń budyn-

ków oraz osobno doginania blachy opierzeniowej. 
Wypożyczanie miernika grubości lakieru,  miernika ciśnie-

nia 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:

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

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

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

SPRZEDAM

VW Transporter T5, 2003 r., 
2.5tdi, przebieg: 350 tys. km.
9 osobowy, sześciobiegowa 

skrzynia biegów, hak, kamera 
i czujniki cofania.

Auto 
dostępne 

w Lub-
sku. Cena 

15.000,00 zł
Kontakt: 

663815690
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