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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

Dofinansowanie w postaci 
bonu opiewającego na kwotę 
15 tys. EUR pokryje koszty in-
stalacji hotspotów. Gmina po-
kryje natomiast koszty podłą-
czenia do sieci (abonamentu) 
oraz konserwacji sprzętu. 

Dzięki realizacji inwestycji 

Już wkrótce bezpłatny internet w Sulęcinie
Gmina Sulęcin dostała dofinansowanie z Unii Europejskiej na  budowę hotspo-
tów – instalacji, które zapewnią nam bezpłatny dostęp do bezprzewodowego 
internetu w miejscach publicznych.

mieszkańcy uzyskają dostęp 
do bezpłatnego i powszech-

nego internetu w przestrze-
ni publicznej o prędkości co 
najmniej 30 Mb/s. Aktualnie 
analizowane są możliwości 
techniczne oraz opracowy-
wana jest lista potencjalnych 
lokalizacji hotspotów.

Red.
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Większość działań podjętych 
przez rząd związanych ze zwal-
czaniem Covid-19 oraz walką 
ze skutkami gospodarczymi 
pandemii przynosi oczekiwany 
skutek. Szereg rozwiązań jed-
nak mniej lub bardziej kuleje. 
Począwszy od zakazu wcho-
dzenia do lasu, z którego rząd 
szybko się wycofał, na nieudol-
nym przeprowadzeniu wybo-
rów prezydenckich kończąc. 
Niestety, jest o czym pisać i co 
wypominać.

Zaraz po zamknięciu szkół i 
przedszkoli rząd wprowadził 
specjalny zasiłek opiekuńczy 
dla matek, które muszą spra-
wować opiekę nad dziećmi do 
8 lat. W czasie opieki koszt wy-
nagrodzenia pracownika  miał 
przejąć ZUS. Kilka pracujących 
w mojej firmie pań przebywa 
na takim zasiłku od połowy 

marca. Do dzisiaj, a mamy po-
łowę maja, nie dostały z ZUS-u 
ani złotówki! Na koniec marca 
zakład pracy wypłacił im poło-
wę pensji, a na koniec kwietnia 
całe wynagrodzenie miał wziąć 
na siebie Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych. Pieniędzy z ZUS 
do dzisiaj nie ma, szkoda tylko, 
że żadne rachunki nie chcą się 
odroczyć, ani w sklepach nikt 
za darmo nie rozdaje żywności. 
Po interwencji w ZUS Sulęcin 
okazało się, że wnioski rozpa-
truje ZUS Gorzów. W Gorzowie 
telefonicznie pani poinformo-
wała, że mają dziesiątki tysięcy 
wniosków z połowy wojewódz-
twa do rozpatrzenia i po prostu 
nie nadążają. Mało tego, każdy 
wniosek muszą skonsultować i 
potwierdzić tytuł ubezpieczenia 
z ZUS-em powiatowym. Dlacze-
go sprawy nie mógł załatwić 
ZUS Sulęcin? Najstarsi górale 
tego nie wiedzą. Sprawy ZUS-u 
od zawsze wymykają się spod 
logiki.

W efekcie pandemii Covid-19 
szereg towarów znacznie 
podrożał, a część nadal jest na 
rynku prawie nieosiągalna. W 
pierwszym rzucie na rynku za-
brakło płynu do dezynfekcji rąk 
i powierzchni. Rząd chwalił się, 
że masową produkcję, mającą 
zabezpieczyć potrzeby rynku, 

podjęła spółka Orlen (kontrolo-
wana przez skarb państwa). Do 
dziś mam wrażenie, że to środek 
widmo. Wszyscy o nim mówili, 
ale nikt ze znanych mi osób nie 
widział. Kilkanaście razy jeździ-
łem na sulęcińską stację i zawsze 
wracałem z kwitkiem. W końcu 
od znajomego, który pracuje na 
Orlenie pod Żarami dowiedzia-
łem się, że dwa razy przyszło po 
kilkanaście baniek, które roze-
szły się w 15 minut. Jak na dzie-
siątki tysięcy ludzi w zasięgu 
jednej stacji Orlen to zupełnie 
w sam raz… Najbardziej zbul-
wersowała mnie jednak sprawa 
jednorazowych rękawiczek ni-
trylowych, których potrzebują 
wszyscy (po to, żeby nawet zro-
bić zakupy w sklepie), również 
niemal wszystkie zakłady pracy. 
Po wybuchu epidemii rękawi-
czek bardzo szybko zabrakło w 
hurtowniach. Obiorcom obie-
cano jednak, że niedługo się to 
zmieni, bo na m.in. nasze tereny 
zdąża właśnie kontener rękawi-
czek zamówionych w Chinach. 
Przedsiębiorca, który je zamówił 
miał uzgodnione ze wszystkimi 
świętymi, że rękawiczki będą 
mogły trafić do sprzedaży. Nie-
stety, wbrew zapewnieniom 
cały kontener rękawiczek zaraz 
po przekroczeniu granicy został 
zarekwirowany przez Izbę Celną. 

minął miesiąc

Absurdy koronawirusa
Jak państwo chciało zapewnić 
służbom i szpitalom rękawiczki, 
to mogło sobie zamówić w Chi-
nach. Ale po co, łatwiej gwizd-
nąć z rynku a zwykli obywate-
le i firmy niech się martwią. W 
efekcie w żadnej hurtowni w 
województwie rękawiczek się 
nie dostanie, a ceny na allegro 
poszybowały do 120 zł za 100 
sztuk (takie samo opakowanie 
jeszcze w styczniu kosztowa-
ło 15 zł). Sprawę zgłosiłem do 
Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów, jednak do dziś 
od 11 kwietnia nie otrzymałem 
odpowiedzi.

Odnośnie wyborów to już 
chyba wszyscy mają dość te-
matu. Czy się odbędą? Kiedy? 
W jakiej formie? Przez tygo-
dnie zalewała nas huśtawka 
sprzecznych informacji. Wice-
premier i Minister Aktywów 
Państwowych Jacek Sasin nie 
zważając na brak przepisów 
wykonawczych (ustawa o po-
wszechnych wyborach kore-
spondencyjnych była jeszcze 
w Senacie) bezprawnie przejął 
kompetencje Państwowej Ko-
misji Wyborczej i rozpoczął sze-
roko zakrojone działania zwią-
zane z organizacją wyborów 
w maju. Dziś 30 mln wydruko-
wanych pakietów wyborczych 
Sasin może sobie podetrzeć ty-

tel. 885 503 977

Krzysztof Piotrowski

tel. 501 693 387

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

DORADCA KLIENTA

łek. Najpierw jednak powinien 
za nie zapłacić. 5 mln zł za sam 
wydruk i 10 mln zł za działania 
podjęte przez Pocztę Polską. 
Kosztów kompromitacji na 
arenie międzynarodowej nie 
liczę. Gdyby Sasin miał chociaż 
trochę honoru, to przynajmniej 
po takiej klapie podałby się do 
dymisji. Sam zresztą w jednym 
z wywiadów zapewniał, że je-
żeli wybory nie odbędą się w 
maju, odda się do dyspozycji 
premiera. Cóż, honor to najwy-
raźniej cnota zagubiona w na-
szej klasie politycznej.

Z Ostatniej chwili. Wg nowej 
ustawy wybory prezydenc-
kie odbędą się na przełomie 
czerwca i lipca. Tym razem ma 
je zorganizować PKW. Zgod-
nie z projektem, który trafił 
pod obrady Senatu, wybory 
mają być tradycyjne – w loka-
lach wyborczych, ale kto sobie 
tego wcześniej zażyczy, będzie 
mógł zagłosować korespon-
dencyjnie. Tym razem pakiet 
nie dostarczy listonosz, tylko 
urzędnik gminny. A jeszcze nie-
dawno minister zdrowia Szu-
mowski wielokrotnie zarzekał 
się, że wyborów tradycyjnych 
przez najbliższe dwa lata prze-
prowadzić się nie da…

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

18 maja dzieci z terenu 
gminy Sulęcin będą mogły 
powrócić do Żłobka Samo-
rządowego, Przedszkola nr 
1 im. Małego Przyrodnika w 
Sulęcinie oraz Przedszkola nr 
2 im. Małych Odkrywców w 
Sulęcinie. Działalność wzno-
wią też oddziały 3-5 latków 
w oddziałach przedszkolnych 
(budynek byłego przedszkola 
wojskowego) Szkoły Podsta-
wowej im. Żołnierza Polskie-
go w Wędrzynie. 

Ze względu na ograniczenie 
ilości dzieci w grupach, rodzi-
ce i opiekunowie są proszeni o 
kontaktowanie się w sprawie 
powrotu dziecka do placówki 
bezpośrednio z dyrektorami. 
Placówki mają funkcjonować 
zgodnie z wytycznymi Głów-
nego Inspektora Sanitarnego 
i ministra zdrowia. Wg tych 
założeń ze względu na sytu-

Przedszkola i żłobek będą
otwarte

GMINA SULĘCIN

Zgodnie z decyzją władz gminy od 18 maja wznawiają działalność sulęciń-
skie placówki opiekuńcze. Decyzja była konsultowana z dyrektorami placó-
wek z terenu gminy. 

ację epidemiczną organ pro-
wadzący może ograniczyć 
liczebność grupy przedszkol-
nej, a w pierwszej kolejno-
ści z przedszkola powinny 
skorzystać te dzieci, których 
rodzice nie mają możliwości 
pogodzenia pracy z opieką w 
domu.

Do dnia 23 maja 2020 r. 
przedłużone zostało zawie-
szenie prowadzenia dzia-

Okres pobierania dodat-
kowego zasiłku opiekuńcze-
go został przedłużony do 24 
maja. Od 6 maja jest możliwe 
otwarcie placówek w niektó-
rych miejscowościach, ale   to 
rodzice zadecydują czy poślą 
dziecko do przedszkola lub 
żłobka – informuje ZUS.

Na podstawie przepisów 
dodatkowy zasiłek opiekuń-
czy nadal będzie przysługiwał 
rodzicom dzieci w wieku do 
8 roku życia oraz opiekunom 
dzieci do 16 lat, jeśli mają 
orzeczenie o niepełnospraw-
ności; do 18 lat, w przypadku 
orzeczenia o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu nie-
pełnosprawności oraz rodzi-
com dzieci, które mają orze-
czenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego.

Okres pobierania dodatko-
wego zasiłku opiekuńczego 
został wydłużony o 21 dni – 
od 4 do 24 maja 2020 r. Jednak 
od 6  maja otwarcie placówek 
jest możliwe ale nie obowiąz-
kowe. Decyzja zależy od orga-

Dodatkowy zasiłek 
opiekuńczy do 24 maja

KRAJ

nu założycielskiego i powinna 
być podjęta we współpracy z 
powiatowymi służbami sani-
tarnymi, po przeanalizowaniu 
sytuacji epidemiologicznej w 
rejonie oraz po konsultacji z 
rodzicami. Nawet jeżeli wła-
dze samorządowe zdecydują 
o otwarciu placówek, rodzi-
ce mają wybór czy posłać 
do nich dziecko czy nie. Jeśli 
mimo otwartego żłobka lub 
przedszkola się na to nie zde-
cydują, to będą mogli dalej 
bez obaw pobierać dodatko-
wy zasiłek opiekuńczy.

Wszelkie informacje doty-
czące dodatkowego zasiłku 
opiekuńczego są dostępne na 
stronie internetowej zus.pl. 
Zostało także zmodyfikowa-
ne oświadczenie, które należy 
złożyć aby otrzymać świad-
czenie.   Mimo tego, wnioski 
złożone na poprzednim dru-
ku będą normalnie rozpatry-
wane.

Źródło: lubuski oddział ZUS

łalności dydaktycznej, wy-
chowawczej i opiekuńczej w 
szkołach podstawowych i od-
działach przedszkolnych znaj-
dujących się w budynkach 
szkoły. Przez okres zawiesze-
nia działalności edukacyjnej 
zajęcia prowadzone są z wy-
korzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość.

Red.
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Wirus, którym w życiu codziennym 
nadal jesteśmy obciążeni sprawił, że 
w trudnych chwilach potrafimy się 
zjednoczyć i nieść pomoc innym. 
Gdy pojawiła się niespodziewana 
epidemia koronawirusa, mieszkańcy 
Sulęcina pokazali, że potrafią sobie 
radzić i organizować się nie tylko in-
dywidualnie, ale również w grupach. 
Spowodowana epidemią zawieszona 
podstawowa działalność Przedszkola 
nr 2 im. Małych Odkrywców i Żłob-
ka Samorządowego w Sulęcinie, nie 
całkowicie zahamowała aktywność i 
inicjatywy obu instytucji. Kadra na-
uczycieli wychowania przedszkolne-
go oraz personelu pomocniczego, 
których dyrektorem jest Ewa Janicka, 
podjęła się szycia maseczek chronią-
cych drogi oddechowe.

Pod koniec marca pomysł zainicjo-
wany przez Katarzynę Pawlik przero-
dził się w działanie. Zaopatrzone w 
osobiste maszyny do szycia i zatrud-
nione w przedszkolu panie Helena 
Karmazyn, Beata Olszewska, Barbara 
Franek, Katarzyna Petelska, Sylwia 
Sroka, Magdalena Dembna, Ewa Dęb-
ska, Renata Dziedzic, Elżbieta Igna-
towicz, Bogumiła Kowal, Katarzyna 

Pracownicy przedszkola nr 2 i żłobka pomagają
Kowalczyk, Elżbieta Kowalewska, Kry-
styna Marciniak, Małgorzata Terenda, 
Renata Wilkicka, Magdalena Demko, 
Ewa Jacykowska, Katarzyna Pawlik, 
Małgorzata Zjawińska oraz w żłob-
ku panie Beata Barbachowska, Alicja 
Domańska, Agnieszka Świergiel i Mi-
rosława Walczak, przestawiły się na 
inną działalność. Część załogi zajęła 
się przygotowaniem materiałów i szy-
ciem nie tylko w przedszkolu, ale rów-
nież w domach, a część prasowaniem 
gotowych maseczek. 

Materiały do szycia, gumki oraz nici, 
dotarły do przedszkola i żłobka z Urzę-
du Miejskiego od burmistrza Sulęcina 
Dariusza Ejcharta, Firmy Content Po-
len Spółka z o.o. z Sulęcina, Szpitala 
Powiatowego, jak również osób in-
dywidualnych - Agnieszki Staats, Jo-
anny Węglarz, Anny Gardziejewskiej i 
Jolanty Szablewskiej. Wiemy już, że do 
tej pory uszytych zostało ponad sześć 
tysięcy maseczek ochronnych, które 
trafiły do mieszkańców Sulęcina i so-
łectw znajdujących się w Gminie Su-
lęcin, personelu i pacjentów Szpitala 
Powiatowego w Sulęcinie, mieszkań-
ców Domu Pomocy Społecznej w Tur-
sku, strażaków Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej, 
jak również do pracowników 
Przychodni Lekarskiej znajdu-
jącej się przy ulicy Mirosława 
Dudka.

Inicjatywa godna naślado-
wania, chociaż wszyscy wie-
rzymy, że wirus zostanie zwal-
czony i pozbawi nas noszenia 
maseczek ochronnych.

Tekst i foto. Maciek Barden 
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Burmistrz Sulęcina informu-
je, iż ostatnia nowelizacja usta-
wy o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach, nałożyła 
na właścicieli nieruchomości i 
zarządców wspólnot mieszka-
niowych obowiązek zbierania 
powstałych na terenie nierucho-
mości odpadów komunalnych 
wyłącznie w sposób selektywny.
Konsekwencją tej nowelizacji było 
podjęcie w dniu 9 kwietnia 2020 
roku przez Radę Miejską w Sulęcinie 
szeregu uchwał związanych z syste-
mem gospodarowania odpadami 
dla nieruchomości na terenie gminy 
Sulęcin. 
Pierwszą zmianą wprowadzono 
nowy wzór deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości zamiesz-
kałych.
Nową deklarację składają właścicie-
le nieruchomości, którzy nie zmie-
nili jeszcze sposobu gromadzenia 
odpadów komunalnych na selek-
tywny oraz w przypadku zmiany 

Zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi
GMINA SULĘCIN

danych wpływających na zmianę 
wysokości opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi (wzór 
deklaracji dostępny jest na stronie 
www.sulecin.pl.)
Kolejna zmiana w systemie gminnym 
wprowadza zwolnienie w części z 
opłaty skierowane do właścicieli nie-
ruchomości zabudowanych budyn-
kami mieszkalnymi jednorodzinnymi, 
posiadających przydomowy kompo-
stownik i kompostujących w nim bio-
odpady stanowiące odpady komunal-
ne. Ulga ta wynosi 4,00 zł miesięcznie 
od ogólnej opłaty za nieruchomość.
Skorzystanie ze zwolnienia w części 
z opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi   skutkuje brakiem 
możliwości posiadania pojemnika 
na bioodpady !
Aby skorzystać z powyższego zwol-
nienia należy:
1)    być właścicielem nieruchomości 
zabudowanej budynkiem mieszkal-
nym jednorodzinnym,
2)    posiadać przydomowy kompo-
stownik, w którym kompostowane są 
bioodpady,

3)    złożyć deklarację o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, w której właściciel nie-
ruchomości deklaruje, że odpady bio-
degradowalne będą kompostowane 
w przydomowym kompostowniku. 
4) umożliwić dokonanie oględzin 
nieruchomości, w celu weryfikacji 

zgodności informacji zawartej w 
deklaracji o wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunal-
nymi dotyczącej posiadania przydo-
mowego kompostownika, w którym 
kompostowane są bioodpady.
Ostatnią zmianą było przyjęcie 
nowej stawki opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi. 
Nowa stawka w wysokości 23,00 zł 
miesięcznie od jednego mieszkańca 
obowiązywać będzie od 1 czerw-
ca 2020 roku płatna do 15 dnia 
następnego miesiąca. 
W przypadku stwierdzenia niewła-
ściwego prowadzenia segregacji 
naliczona zostanie podwyższona 
opłaty w wysokości 46,00 zł mie-
sięcznie od każdego mieszkańca 
danej nieruchomości.

Dodatkowych informacji udzielą 
pracownicy Urzędu Miejskiego w 
Sulęcinie przy ul. Lipowej 18 pok. 
23, pod nr telefonów 95 777 09 41 
oraz 95 777 09 26.  
Dokumenty do pobrania znajdują 
się na stronie www.sulecin.pl         

http://www.sulecin.pl
http://www.sulecin.pl
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DUŻY W
YBÓR OPON!!!

(wjazd do Sulęcina)

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

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

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

Jak w Polsce wylicza się infla-
cję ? 

Waloryzacja polega na po-

13 emerytura – wielkie oszustwo
NADESŁANO DO PRZEKROJU

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

Wskaźnik waloryzacji to dwa 
elementy łącznie:

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

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

Wskaźnik ten jest ogłaszany 
w ustawie budżetowej. Walory-

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

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

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

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

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

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

W ustawie o przyznaniu 13 

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

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

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

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

Z życzeniami długich lat życia 
wszystkim emerytom oraz 
trzeźwości w myśleniu

emeryt Stanisław P.

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

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

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

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

Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja
SULĘCIN / WĘDRZYN

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

Dyrektor szkoły - p. Edyta 
Jakóbczak, na zakończenie 

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

B.K.

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

Sytuacja polityczna w 
kraju zmienia się jak kalej-
doskopie. Trudno idealnie 
trafić z oceną, bo te są przez 
różnorakich ekspertów 
diametralnie różne. Kon-
kretnie chodzi o wybory. 
Szczyt idiotyzmu to ocena 
(wykładnia) wyborów w 
których nie odbyło się gło-
sowanie. Chocholi taniec 
pisowców. Marszałek Sej-
mu RP zwraca się do PKW 
i TK o wyrażenie opinii… 
Najpierw PKW się oficjalnie 
do niczego nie dopuszcza, 
a teraz prosi… Wstyd. Nie 
inaczej było w stosunku 
do TK, któremu przewod-
niczy wątpliwej wiedzy 
mgr prawa. Akurat do niej 
co najwyżej o przepis na 
sernik można było się za-

Problemy na własne życzenie
pytać. Druk kart bez stosow-
nej uchwały prawnej. Wyciek 
tychże z drukarni. Przesłanie 
naszych wrażliwych danych 
dla Poczty, które potencjalnie 
mogą być użyte w niecnych 
zamiarach. Kłamstwa gonią-
ce kłamstwa. Nocne rozmo-
wy, Rząd zamiast rządzić jest 
ubezwłasnowolniony przez 
szeregowego posła. Kolejny 
projekt wyborów bez konsul-
tacji. Paranoja. Zwalanie winy 
na obstrukcję Senatu RP nie 
dostrzegając typowej sracz-
ki we własnych szeregach 
PiSu. Obarczanie winą samo-
rządy za brak przekazu spisu 
wyborców, co wobec braku 
przepisów wykonawczych 
było słuszne. No i oczywiście 
denne wystąpienia urzędują-
cego Prezydenta. Podkreślał, 

że żadnych plusów nie zabie-
rze (kandydaci też to mówią) 
i chwalił dokonania swej po-
litycznej formacji. Obiecywał 
gruszki na wierzbie, bo ma 
konkretne prerogatywy, a o 
wszystkim i tak Sejm decy-
duje. Wg informacji wiedział, 
że głosowania nie będzie, ale 
w TVPis próbował brylować 
podczas wieczoru wyborcze-
go. W tym miejscu sukces, 
bowiem w tejże stacji pra-
wie wszyscy kandydaci „zje-
chali” go niczym… za jego 
kłamstwa, służalczość wobec 
prezesa i wiele innych spraw. 
I to ZOBACZYLI ci, którzy tyl-
ko ślepo wierzą w przekaz tej 
stacji. O wielkim szumie na 
fejsie nawet nie wspominam. 

PiS za nic ma Konstytucję 
(powoływał się na jej przepisy 

tylko w odniesieniu do termi-
nu korespondencyjnych wy-
borów), ustanowione prawo 
i mając w rękach wszystkie 
sznurki od najważniejszych 
instytucji w państwie robi 
sobie z nas jaja. Polsat wy-
emitował w niedzielę film 
Wyborcze jaja. U nas są zde-
cydowanie większe i zatrwa-
żające. Wystarczyło posłu-
chać min. Sasina

Mały kraj, a rząd rozbudowa-
ny maksymalnie. Powołano 
kolejnego wice w finansach, 
bardzo niskiego wzrostu, bez 
doświadczenia ale za to likwi-
datora Instytutu Europy Środ-
kowo-Wschodniej. Zero i jego 
niedouczeni muszkieterowie 
negują wpływ europejskich 
przepisów, jakby nie wiedzieli 
że śp. Lech Kaczyński podpi-

sał Traktat Lizboński.
Policja zwana Pislicją ła-

mie własne ślubowanie słu-
żąc partyjnym bonzom. Roz-
wala strajki pracodawców. 
Kim są owi funkcjonariusze? 
Na mundurach odznak i na-
zwisk się nie uświadczy. Że 
ta formacja jest do utrzy-
mywania porządku jest 
oczywiste jednak czasami 
prewencja jest zbyt gorli-
wa, co widać na nagraniach 
i beznadziejne tłumaczenia 
rzecznika jeszcze dolewają 
oliwy do ognia. Prywatnie 
się cieszę, że nasi funkcjo-
nariusze nie biorą w tym 
udziału, bo międzyrzeckich 
policjantów szanuję.

Na rodzimym podwórku 
jest kilka spraw do przeka-
zania. Zamówiłem przesył-
kę, którą miał dostarczyć ku-
rier pocztowy. Był i zostawił 
awizo, a miał wydrukowany 
na przesyłce numer tele-
foniczny. Byłem w domu. 
Dzień stracony i fatyga do 
urzędu. Dzięki uprzejmo-
ści Pani Naczelnik Poczty w 
Międzyrzeczu dotarłem do 
gorzowskiej firmy zatrud-
niającej tego kuriera. Zosta-
łem przeproszony jednak 
niesmak pozostał. W tym 
miejscu serdecznie dzięku-
ję Listonoszom płci obojga, 
którzy są rzetelni w dostar-
czaniu przesyłek. 

Plusem jest otwarcie przy-
chodni w szpitalu, czego 
mogą międzyrzeczanom 
pozazdrościć mieszkańcy 
Sulęcina. Choroby przewle-
kłe towarzyszą nam w pew-
nym wieku.

Co przyniesie maj i począ-
tek czerwca – zobaczymy. W 
polityce będą kolejne kłam-
stwa i obietnice. Tylko Nasze 
głosowanie może doprowa-
dzić do zmiany przy korycie, 
czego sobie i Szanownym 
Czytelnikom życzę.

Lech MaLinowski

lechm47@wp.pl
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80 respiratorów dla szpitali
Ta liczba – 80 respiratorów – to tylko symbol. Bo sprzętu kupowanego przez Samorząd Województwa Lubuskiego  
z funduszy unijnych jest znacznie więcej. To także m.in. tomografy, ambulanse, USG, aparaty do znieczuleń, 
kardiomonitory. – Znaczna część sprzętu już trafiła do szpitali. Zarząd Województwa podjął decyzję o doposażeniu 
szpitali postawionych w stan gotowości, bo lekarzom naprawdę brakowało na czas epidemii sprzętu ratującego  
życie. A stawką jest przecież życie, zdrowie i bezpieczeństwo Lubuszan – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

1618 – dokładnie tyle sprzętów, urządzeń i aparatów 
medycznych jest na liście zakupów realizowanych przez 
Samorząd Województwa w ramach unijnego projektu pn. 
„Lubuskie kontra wirus”. Dodatkowe wyposażenie trafia do 
sześciu szpitali: w Gorzowie Wlkp., Zielonej Górze, Torzymiu, 
Żarach, Żaganiu i Sulechowie (ponadto część sprzętu  
pozostanie w rezerwie). Nie sposób wymienić wszystkich 
urządzeń. Z leczeniem koronawirusa najbardziej kojarzą się 
respiratory, których zakupiono 80. Część można wykorzystać  
w szczególnych sytuacjach – należą do nich respiratory 
transportowe, dziecięce, a nawet noworodkowe. Samorząd 
kupuje również inny sprzęt ratujący życie, wspomagający 
proces diagnostyki i leczenia. 

Wśród nich znalazły się: 

aparaty do znieczuleń,
aparaty do leczenia nerkozastępczego kardiomonitory,
aparaty USG,
łóżka do intensywnej terapii,
aparaty EKG,
tomografy.

Należy wziąć pod uwagę, że cztery ambulanse, po dwa dla 
pogotowia w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze, będą także 
kompleksowo wyposażone w aparaturę podtrzymującą życie. 
Specyfikacja sprzętów do ambulansów była uzgadniana  
z lekarzami, którzy jeżdżą w karetkach na co dzień – mówi 
marszałek Elżbieta Anna Polak. 

Choć Urząd Marszałkowski jest podmiotem zamawiającym 
sprzęt, to każde urządzenie trafia bezpośrednio do szpitali. –

To była jedna z najlepszych decyzji. Pozwoliła nam działać 
szybciej. Pierwsze zamówienia były przygotowane już  
w marcu. Wówczas terminy dostawy były jeszcze stosunkowo 
niedługie. Dziś na sprzęt trzeba czekać od kilku tygodni,  
do nawet kilkunastu miesięcy. Nie przespaliśmy tego momentu, 
w którym należało podjąć jedyne słuszne działania – dodaje  
E. Polak.

Łączna wartość zakupów sprzętowych to 36 mln zł. Samorząd 
przeznaczył również 9 mln zł na środki ochrony indywidualnej 
dla szpitali.

Dr hab. n. med. Marcin Zaniew, zastępca kierownika Oddziału Pediatrii z aparatem do leczenia  
nerkozastępczego

Marszałek Elżbieta Anna Polak – Bezpieczeństwo 
lekarzy w dobie epidemii to nie tylko ochrona 
indywidualna: kombinezony, maski i rękawice. 
Żeby skutecznie ratować Lubuszan, muszą być 
też wyposażeni w odpowiedni sprzęt.

1618 urządzeń 
medycznych za  
36 mln zł już  
teraz trafia 
bezpośrednio  
do lubuskich 
szpitali
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Unia Europejska - razem w walce z COVID-19
Polska i Świat walczą z epidemią koronawirusa. Solidarność i wzajemne wsparcie jeszcze nigdy nie miały 
takiego znaczenia jak teraz. W dobie pandemii swoją moc sprawczą pokazuje także Unia Europejska. Dzięki 
decyzjom Komisji Europejskiej, polskie regiony, które zmagają się z epidemią, mogą skorzystać z dodatkowych 
środków budżetu UE, a także przekierować na walkę z niewidzialnym wrogiem środki ze swoich Regionalnych 
Programów Operacyjnych. Z tej szansy skorzystało także Lubuskie. Samorząd województwa przekierował już 
ponad 70 mln zł na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla szpitali oraz na wsparcie dla potrzebujących  
i przedsiębiorców. To jednak nie wszystko. Przygotowywane są kolejne projekty, które pomogą przetrwać lubuskiemu 
biznesowi. Walkę z COVID-19 nadal wspierają unijne pieniądze.

      Wsparcie dla pierwszej linii frontu
45 mln zł – to kwota przekierowana z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zakup 
sprzętu dla szpitali postawionych w stan gotowości 
w walce z koronawirusem. Wśród nich znalazły 
się placówki w Zielonej Górze, Gorzowie Wlkp., 
Torzymiu, Żarach (105 Szpital Wojskowy i Szpital 
Na Wyspie), Szprotawie i Sulechowie. Sumę 11,4 
mln zł przeznaczono na sprzęt ochrony osobistej: 
kombinezony, maseczki, gogle, rękawiczki, 
ochraniacze na buty. Za 33,5 mln zł samorząd zakupił 
urządzenia ratujące życie i aparaturę do diagnostyki, 
m.in.: respiratory, defibrylatory, tomografy, pompy 
infuzyjne, kardiomonitory, aparaty USG. Kolejne  
3 mln zł przeznaczono na zakup 4 nowych 
ambulansów dla stacji pogotowia w Zielonej Górze  
i Gorzowie, a 53 tys. zł na adaptację pomieszczeń. Za 
5 mln zł pochodzących z Europejskiego Funduszu 
Społecznego zakupiono testy na COVID-19. Trafiły 
one do szpitali w Gorzowie i Zielonej Górze. Dzięki 
dodatkowemu wsparciu ze środków budżetu 
województwa, placówki te doposażyły laboratoria i są 
w pełni przygotowane do wykrywania zakażeń.

      Mocne wsparcie dla biznesu
Na wsparcie w tym niezwykle trudnym czasie mogą 
liczyć także przedsiębiorcy. Samorząd województwa 
uruchomił dla nich specjalny program osłonowy. 
Na jego realizację przeznaczył dodatkowe 20 mln zł 
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. 
Pieniądze te, za pośrednictwem powiatowych urzędów 
pracy, zostały przeznaczone na dofinansowanie części 
kosztów wynagrodzeń pracowników, prowadzenia 
działalności gospodarczej i składek na ubezpieczenie 

społeczne. Kolejne 6 mln zł przekierowano na 
preferencyjne pożyczki dla lokalnych firm. Tym 
razem środki pochodzą z oszczędności Lubuskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-
2013.

              Kolejny zastrzyk dla przedsiębiorców
Na tym jednak nie koniec wsparcia dla firm. Już  
w maju samorząd województwa planuje „wpompować” 
w lubuską gospodarkę 10 mln zł, a docelowo 30 
mln zł. Pieniądze trafią do mikro, małych i średnich 
przedsiębiorców, których dotknęły skutki zamrożenia 
gospodarki, spowodowane koronawirusem. – Na 
początku maja chcemy ogłosić konkurs. Planujemy dla 
mikrofirm bony w wysokości od 30 do 100 tys. zł, a dla 
małych firm, od 50 do 200 tys. zł. Prowadzimy negocjacje 
z organizacjami okołobiznesowymi. Jest bardzo 
duże zainteresowanie, oczekiwanie i zadowolenie ze 
wspólnie podjętych działań. Chcemy, żeby to były takie 
bony ratunkowe – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak. 
– Gospodarka po epidemii to teraz główny problem, 
z jakim będziemy się mierzyć, ale jestem pewien, że 
znajdziemy racjonalne rozwiązania – dodaje członek 
zarządu Marcin Jabłoński. Lubuskie zadeklarowało 
także udział w programie przygotowywanym przez 
rząd. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 
zaproponowało pomoc dla przedsiębiorców w związku  
z epidemią koronawirusa. W ramach środków  
z poziomu krajowego wsparcie mieliby uzyskać średni 
przedsiębiorcy, a w ramach Regionalnych Programów 
Operacyjnych – mikro i małe przedsiębiorstwa. Wsparcie 
ma mieć charakter dotacji. Chodzi o stworzenie jednego 
produktu, jednego instrumentu, który będzie wdrażany 
w takim samym schemacie we wszystkich regionach.

Pomoc dla lubuskich firm – co już udało się zrobić?

17 
mln zł

26 
mln zł

Od 2 do 28 kwietnia przedsiębiorcy 
z woj. lubuskiego złożyli  
w WUP łącznie  712 wniosków 
dotyczących świadczeń z tytułu 
przestoju ekonomicznego oraz 
świadczeń z tytułu obniżenia 
wymiaru czasu pracy, ubiegając się  
o wsparcie dla łącznej liczby 46 
537 pracowników, na łączną kwotę 
wsparcia 161 853 735,22 zł.

Do powiatowych urzędów  
pracy wpłynęło 19  175 
wniosków o mikropożyczki. 
Do tej pory 3 758 z nich zostało 
już rozpatrzonych pozytywnie. 
Kwota udzielonych pożyczek 
sięga na razie 17  421  500,00 
mln zł. Dotyczy to 4  095 
pracowników zatrudnionych  
w lubuskich firmach.

W kwestii wniosków, któ-
re wpłynęły do powia-
towych urzędów pracy  
w zakresie dofinansowanie 
części kosztów wynagrodzeń  
pracowników, prowadzenia 
działalności gospodarczej  
i składek na ubezpieczenia 
społeczne, wpłynęły 1 603 
wnioski na łączną kwotę 
26 681 792,82 zł.

161 
mln zł

     dofinansowanie kosztów 

      bony rozwojowe dla osób 
samozatrudnionych

     zostanie przeznaczo-
nych na preferencyjne

kredytowe” dla lokalnych firm

24

10 0

mln 

mln 

mln ok.

30

lubuskie.pl      rpo.lubuskie.pl

# #UE UEfundusze
pomaga
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Jak pomagają członkowie Banku?

AMB Software – zaoferowała 10 000 zł na pomoc dla Szpitali (do tej pory zakupili 30 pulsoksymetrów za 6 tys. 
zł). Chcą też za darmo udostępnić aplikację do usprawnienia funkcjonowania Banku.

Horex sp. zo.o. – firma przekaże kremy nawilżające i mydło w Płynie dla szpitali (prześlą je kurierem do trzech 
placówek, które zgłosiły zapotrzebowanie).

RCAK i Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – zaproponowały szpitalom namioty.

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Przystań z Nowej Soli – członkowie szyją maseczki ochronne.

Klub Towarzysko-Sportowy – przekazał materiał na pościel dla SOR-u Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej 
Górze (szyciem zajął się salon sukien ślubnych Atelier Rosa).

Grupa Misja Covid-19 – #DawkaWsparcia – wyposaża Jednoimienny Szpital Zakaźny w Gorzowie i Oddział Zakaźny 
w Zielonej Górze w tablety, routery wifi z kartą SIM dla pacjentów, prepaid dla pracowników medycznych,  
radiotelefony dla służb.

Zielonogórska Giełda Rolno-Towarowa – przekazała szpitalom kilkaset kilogramów jabłek.

Okręgowa Izba Adwokacka – oferuje pracownikom służby zdrowia darmową pomoc prawną.

Bezpłatna pomoc psychologiczna: 

Psycholog Justyna Iwanowska, tel. 607655266, www.justynaiwanowska.pl just.in.zgora@gmail.com,

Gabinet Psychoterapii Magdalena Białowąs, tel. 535817977, jasihania2014@gmail.com

Pracownia Psychologiczna Magdalena Umecka, tel. 606853111, magdalenaumecka@wp.pl

Psycholog Anna Komorowska, tel. 603249821, psychoterapia.komorowska@gmailcom

Lubuski Bank Informacji Pomocowej – kopalnia życzliwości  
w czasach epidemii
Lubuski Bank Informacji Pomocowej był jedną z pierwszych inicjatyw, jakie zrodziły się na początku epidemii  
koronawirusa. – W ciągu zaledwie kilku dni do mnie i członków Zarządu wpłynęło mnóstwo propozycji pomocy. Chcieliśmy, 
żeby każda oferta była właściwie skierowana: dokładnie tam, gdzie jest potrzebna. Tak powstał nasz niezwykły Bank 
Informacji Pomocowej – opowiada marszałek Elżbieta Anna Polak.

Zaczęło się od poczty pantoflowej, 
telefonów i SMS-ów. Ktoś miał 150 kg 

jabłek dla szpitali i pytał, gdzie je dostarczyć. 
Ktoś inny zaoferował darmowe przewozy 
taksówkarskie dla pielęgniarek wracających 
z dyżurów. Kolejna osoba zareagowała 
na zamieszczony na Facebooku apel  
o pościel: znalazł się materiał, a chwilę 
później profesjonalna szwalnia. Takich 
ofert było naprawdę wiele. Zależało mi, 
aby je usystematyzować i mądrze kierować 
pomocą oferowaną przez lubuskie firmy  
i osoby prywatne. Bank Informacji 
Pomocowej zadziałał od pierwszego dnia. 
Poprzez formularz on-line zaczęły się 
zgłaszać kolejne życzliwe osoby – wyjaśnia 
marszałek Elżbieta Anna Polak. 
Bank Informacji Pomocowej to nie tylko 
wsparcie oferowane szpitalom i lekarzom. 
To także usługi świadczone na rzecz 
pacjentów oraz osób w trudnej sytuacji. 
Przykładem jest, chociażby ogólnopolska 
inicjatywa #DawkaWsparcia, która swoją 
działalność rozpoczęła właśnie od pomocy 
w Lubuskiem. Grupa Misja COVID-19 
przygotowała dary dla przychodni (m.in. 

przyłbice dla zielonogórskiego Aldemedu), 
a także uruchomiła infolinię z pomocą 
psychologiczną (nr tel. 800 012 006). 
Technologicznymi aspektami funkcjonowa-
nia Banku Informacji Pomocowej z własnej 
inicjatywy zajęła się firma AMB Software,  
która przygotowała internetowy formularz 
zgłoszeniowy i aplikację na smartfony.

Jak się zgłosić?
Aby dołączyć do Banku Informacji Pomocowej, 
wystarczy wejść na specjalną stronę: lubuskie.
zglaszam.pl i kliknąć miejsce na mapie, 
którego dotyczy zgłoszenie. Następnie trzeba 
wypełnić kolejne pola formularza, co pozwoli 
zidentyfikować zgłaszającego. Tak samo 
wygląda zgłoszenie poprzez aplikację na 
Androida i iOS. Po zainstalowaniu aplikacji 
kilkoma kliknięciami wypełnia się krótki 
formularz zgłoszeniowy, który zostaje wysłany 
do systemu.
W treści zgłoszenia potrzebujemy jak 
najwięcej konkretów, ale szczegóły możemy 
omówić również telefonicznie. Z każdym  
z dobroczyńców skontaktuje się pracownik 
Urzędu – tel. 68 456 52 44.
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Dzwonki  
są moją pasją… 
 
Oczywiście kolekcjonerską. Jestem podróżnikiem, pedagogiem i zbieram 

dzwonki od 1977 r. Posiadam ponad siedemset dzwonków z sześćdziesięciu 
pięciu krajów świata, z sześciu kontynentów. Z Polski mam około trzystu, a 
wśród nich ponad osiemdziesiąt dzwonków z województwa Lubuskiego. 
Materiały z których je wykonano to: glina, szkło, miedź, brąz, mosiądz, stal, 
aluminium, żelazo oraz stopy metali. Ponad sześćset zdjęć moich dzwonków 
można zobaczyć w internecie: www.pracownia.hostit.pl/dzwonki/ 

 
Początkiem kolekcji był stary, przedwojenny dzwonek, numer 113, odlany 

z brązu. To mój tata Zygmunt przyczepił go do naszych sanek, aby rodzice 
wiedzieli, gdzie jeździmy po śniegu, z bratem Witkiem. Kiedyś przyniosłem 
go mojej mamie Janinie, aby mogła nas przywołać, gdy leżała w łóżku. Miała 
lekką grypę i gdy chciała napić się herbaty, lub zażyć lekarstwo, dzwoniła i 
zaraz przychodziliśmy do niej. Po paru dniach mama wyzdrowiała, a dzwo-
nek postawiłem na regale. Tam zobaczył go mój kolega i poprosił, abym mu 
go podarował. Nie zgodziłem się i od tego dzwonka zaczęła się kolekcja.  

 
Następne dostałem w 1977 r. od sławnego mistrza ludwisarstwa Jana Fel-

czyńskiego w Przemyślu, gdy poszliśmy do jego Odlewni Dzwonów, z moją 
żoną Jadwigą. W 1978 r. pojechałem, jako pilot studenckiej grupy trampin-
gowej „Almaturu” do Indii. Tam w mieście Agra, kupiłem trzy oryginalne 
dzwonki obrzędowe odlane z mosiądzu. Oczywiście musiałem długo spierać 
się z Hindusem, który życzył sobie pięć dolarów za jeden dzwonek. Negocjo-
wałem ponad dwadzieścia minut i opłaciło się, bo za te trzy zapłaciłem tylko 
półtora dolara. Przedtem jednak sprawdziłem dźwięki wielu innych na jego 
straganie. Zawsze przy zakupie oceniam, czy brzmi przyjemnie dla ucha? Jeśli 
tak, wtedy pytam o cenę i targuję się ze sprzedawcą. Nigdy nie kupuję za 
pierwszą cenę i jestem zadowolony, gdy kupię taniej!  

 
Gdzie kupuję i jak zdobywam nowe dzwonki? Przeważnie na bazarach, na 

targach kolekcjonerskich i na festynach. Ja i mój syn Jakub, kupiliśmy kilka 
pięknie brzmiących dzwonków w czasie Winobrania i na Targach Kolekcjo-
nerskich Klubu Kolekcjonerów „Gustatores” w Zielonej Górze. Większość 
dzwonków kupiłem sam, ale też otrzymuje jako pamiątki z podróży od rodzi-
ny, koleżanek i kolegów pilotów, od moich uczniów z Zespołu Szkół Tech-
nicznych w Zielonej Górze i studentów PWSZ w Sulechowie. Wiele dzwon-
ków dostałem od żony Jadwigi i syna Jakuba, od moich sąsiadów, znajomych 
i nieznajomych. Każdy nowy dzwonek sprawia mi dużo radości. 

 
Wystawy i prezentacje moich dzwonków, odbyły się już w wielu muzeach, 

w galeriach i bibliotekach w kraju i jedna w Cottbus w Niemczech. Reporta-
że z wystaw nadało kilka stacji telewizyjnych, a redaktor Maciej Orłoś z Te-
leexpressu, zaliczył mnie do „Galerii ludzi pozytywnie zakręconych”. Część 
zbioru prezentowałem też w bibliotekach i centrach kultury oraz opowiada-
łem o moich podróżach i przygodach w kraju i za granicą. Z dzwonkami 
odwiedziłem już ponad dwieście miejscowości w kilku województwach. 

 
Wystawy i prezentacje dzwonków, cieszą się dużym zainteresowaniem, 

ponieważ każdy obecny, może ich dotknąć i usłyszeć piękne dźwięki. 
 
Z naszego województwa Lubuskiego mam ponad osiemdziesiąt egzem-

plarzy, a oto kilka z nich: nr 350 Zielona Góra; nr 413 Międzyrzecz, kupiłem 
go w roku 1979 w Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im.Alfa Kowalskiego, 
kiedy dyrektorem był właśnie Alf Kowalski; nr 183 Świebodzin, nr 314 
Świebodzin; nr 258 Rokitno; nr 542 Nietoperek. 

 
Moje plany na przyszłość? Nadal będę zbierał dzwonki, urządzał wystawy 

i prezentował pięknie brzmiące dzwonki, młodym i seniorom, w kraju i za 
granicą. 

 
Mariana Łysakowskiego, kolekcjoner dzwonków z Zielonej Góry do 

zwierzeń namówił  
RED LECH MALINOWSKI. 

Ceramiczny dzwonek z Pułtuska 

Wykonany jest z fajansu i pięknie poma-
lowany na całej powierzchni. Na dole 

płaszcza jest napis cyrylicą (Ałtaj) 

Metalowy 
dzwonek  

z Pegazem 

Metalowy 
dzwonek  
z figurką 

Matki Bo-
skiej z Jezu-

sem, z Sewil-
li, Hiszpania. 
Odlany jest  
z mosiądzu  
i ozdobiony 
na płaszczu, 

reliefem 
wypukłym 

Marian Łysakowski 
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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

 Wędrzyn, garnizonowe osiedle, 
swoją świetność ma już za sobą. 
Zróżnicowane w utrzymaniu bloki 
mieszkalne świadczą o dobrze 
zarządzanych wspólnotach jak i po 
macoszemu traktowaniu przez woj-
skową administrację. Ładnie przy-
strzyżone trawniki graniczą poprzez 
drogi wewnętrzne z chwastami wo-
kół bloków z zaciekami na tynkach. 
Ładnie przycięte niegdyś drzewa w 
widoczny sposób tracą swą wizualną 
atrakcyjność. 

Kościół wojskowy ze wspaniale za-
pisaną w witrażach historią garnizonu 
dodaje należnego blasku. Willa gene-
ralska (sądząc po stylu – poniemiec-
ka) nieco z boku. Nieopodal moloch 
Klubu z malowidłem w kolorach… 
nieważne. Na tle Rosomaka jadą uła-
ni w szyku atakującym. Typowy kicz, 
z którego od pewnego czasu słynie 
wojskowa propaganda. O ile pamięć 
mnie nie myli, to za koszarowym mu-
rem stacjonował polski pułk czołgów, 
graniczący z radzieckimi bodajże 
saperami. Po tych ostatnich została 
m.in. zwyczajowo nazywana ruska 
plaża nad jeziorem Postomsko. Czoł-
gu na tym malunku nie uświadczysz. 

Wszechobecny tumiwisizm 

Polityczne zakłamanie historii garni-
zonu…

Postomsko, sympatyczne jezioro z 
licznymi kładkami wędkarskimi w lep-
szym lub gorszym stanie. Szerokie po-
mosty, a właściwie ich stan grozi nie-
bezpieczeństwem. Okres świetności 
nadbrzeża, podobnie jak osiedla za-
kończył się z chwilą likwidacji zasad-
niczej służby wojskowej, czyli braku 
rąk do pracy. Zaskoczeniem w sensie 

pozytywnym jest tablica nad jeziorem 
informująca o możliwości rekreacji dla 
mieszkańców i gości. Fundacja Pięk-
nolesie zakupiła i zamontowała 4 ław-
ki, tyleż samo koszy na śmieci (te nie 
opróżniane są od dawien dawna) po-
stawiła również kontener sanitarny z 
przebieralnią. Wg informacji rzeczona 
fundacja włada tym terenem na zasa-
dzie użyczenia na okres 4 lat. Ślady po 
ogniskach, grillach i wszechobecne 

śmieci są zaprzeczeniem słów zawar-
tych na wspomnianej tablicy – Lubu-
skie warte zachodu. Żenada i wstyd. 
Tablica też zawiera błąd literowy. 

Do lamusa historii odejdzie basen 
zasilany wodą z jeziora, gdzie niegdyś 
żołnierze sprawdzali swe umiejętno-
ści pływackie bądź uczyli się pływać. 
Wszystko zarosło szuwarami.

Osiedle nie zarośnie, bo życie tu tęt-
ni, choć to tylko sypialnia i spokojny 
żywot wiodą mundurowi emeryci. W 
dni robocze osiedlowe uliczki położo-
ne najbliżej bramy wejściowej do ko-
szar są „zapchane” osobowymi samo-
chodami żołnierzy. Ot proza życia… 
Miejscowi przywykli do tego stanu, 
który zwyczajowo nazywa się tak jak 
w tytule.

LM

Wejście na pomost grozi poważną kontuzją
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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

Za gaz ziemny 
zapłacimy mniej! 
Dobra wiadomość dla klientów firmy EWE! Od 1 czerwca 2020 
roku zapłacą mniej za gaz ziemny. Ponadto aktualnie trwa 
promocja „Czas na wygodny gaz”, gdzie klienci dzięki obniżo-
nej opłacie przyłączeniowej i zwolnieniu z abonamentu mogą 
zaoszczędzić prawie 850 zł brutto.

- Wprowadzamy nową 
taryfę z niższymi śred-
nio o 17% cenami 
za gaz i 4% niższymi 
stawkami dystrybu-
cyjnymi. Dla naszych 
klientów oznacza to 
obniżenie rachunków 
za  ogrzewanie gazem 
nawet o  ponad 500 zł 
rocznie – mówi Pre-
zes Zarządu EWE 
energia sp. z o.o. 
Dariusz Brzozowski 
i  dodaje: Mamy także 
dobrą wiadomość dla 
tych, którzy myślą o 
przyłączeniu się do na-
szej sieci gazowej. Do połowy czerwca 
obowiązują promocyjne warunki przy-
łączenia, gdzie do zaoszczędzenia jest 
prawie 850 zł. 
W dniu 17 kwietnia 2020 r. decyzją 
Prezesa URE (Urząd Regulacji Ener-
getyki) nr DRG.DRG-2.4212.52.2019.
AIK została zatwierdzona Taryfa Nr 
15/2020 dla paliw gazowych EWE 
energia sp. z o.o.
Promocja „Czas na wygodny gaz” do-
tyczy klientów indywidualnych oraz 
prowadzących działalność gospodar-
czą. W czasie jej trwania opłata przy-
łączeniowa do sieci gazowej EWE jest 

niższa o 700 zł brutto, zatem specjal-
na opłata, po rabacie, wynosi tylko 
1501,71 zł brutto. Oprócz tego klient 
może uzyskać do 12 miesięcy zwol-
nienia z opłat abonamentowych!
Aby skorzystać z promocyjnej oferty 
wystarczy do 14 czerwca br. podpisać 
z EWE umowę o przyłączenie do sie-
ci gazowej i sprzedaży gazu. W tym 
celu należy złożyć wniosek online na 
stronie www.czasnagaz.ewe.pl, na 
której znajdują się także szczegóły 
promocji. 

Źródło: EWE

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

http://www.czasnagaz.ewe.pl


13nr 5(100)/2020 maj 2020

STYLIZACJA 
PAZNOKCI 

RAJ Beauty
Tel. + 48 507 124 443 

lub +48 784 927 466



  
14 nr 5(100)/2020 maj 2020

Na sulęciński cmentarz ży-
dowski rzadko kto zagląda. 
Podczas ubiegłorocznej  kon-
ferencji w Międzyrzeczu zor-
ganizowanej przez słubicką 
Viadrinę i Niemców, którzy re-
witalizują kirkuty po obu stro-
nach rzek granicznych – nikt 
nie wspomniał o żydowskim 
cmentarzu w dawnym Zielen-
zig. Nawet nie potrafiono od-
powiedzieć na proste pytanie 
– Czy o takowym wiecie? 

Sulęciński kirkut dokumen-
towałem fotograficznie 2 lata 
temu. Odwiedziłem go po-
nownie 1 maja. Tym razem 
moja wiedza była szersza na 
temat tego miejsca. Na nie-
mieckich stronach interne-
towych odnalazłem szereg 
szczegółowych informacji do-

Zapomniany kirkut
tyczących zamieszkałych i po-
chowanych tutaj Żydów. Po 
słynnej Kryształowej Nocy w 
III Rzeszy wszystko związane z 
judaizmem obrócone zostało 
w perzynę. Nic zatem dziwne-
go, że i kirkut na wzgórzu za 
miastem uległ z czasem swo-
istej dewastacji, bowiem o 
szczątki tu złożone nie się nie 
upominał. 

Zapewne i nasi osadnicy 
groby mogli z niecnych po-
budek rozszabrować, choćby 
dla pozyskania materiału do 
budowy, co w wielu przy-
padkach na Ziemiach Odzy-
skanych miało miejsce i jest 
mimo wstydu – udokumen-
towane. 

Groby pochowanych tu-
taj Żydów są przez Niemców 

sfotografowane, częściowo 
opisane i zamieszczone na 
stronach w sieci. Tylko tyle i aż 
tyle zostało przez pasjonatów 
zrobione. 

Dalej jednak jest to miejsce 
nieciekawych spotkań tubyl-
ców, o czym świadczą puste 
puszki i butelki. Okalający 
mur z zachowaną efektow-
ną bramą coraz bardziej jest 
rozbierany. Kilka płyt epita-
fijnych zniknęło. Są na moich 
zdjęciach sprzed dwóch lat 
jak i na fotografiach w sieci 
niemieckiego internetu, w 
rzeczywistości ich już nie ma. 
Na grobowcach rośnie trawa, 
kwiaty, często, gęsto pokry-
wają je krzaki. Miejsce daleko 
od szosy jak zwykło się ma-
wiać. Jeszcze kilka, kilkadzie-
siąt lat i ślad historii zatrze 
czas.

Tekst i foto. Lech Malinowski

10 maja późnym popołu-
dniem na dwóch przeciwległych 
końcach powiatu sulęcińskiego 
doszło do niemal identycznego 
spektaklu skrajnej nieodpowie-
dzialności, w którym główną 
rolę zagrali nietrzeźwy kierują-
cy. Na szczęście w obu przypad-
kach świadkowie w porę zaalar-
mowali Policję.

W pierwszym przypadku, z 
okoliczności podanych przez 
zgłaszającego wynikało, że 
61-letni mieszkaniec gminy 
Słońsk prowadził pojazd oso-
bowy będąc pod wpływem 
alkoholu. Przeprowadzone 
przez wezwanych na miejsce 
policjantów badanie na zawar-
tość alkoholu w wydychanym 
powietrzu wskazało prawie 3 
promile. Mężczyzna został za-
trzymany. 

W drugim przypadku, świa-
dek zdarzenia poinformował 
patrol Policji, że przed chwilą 
zabrał kluczyki od auta męż-
czyźnie, który będąc pod wi-
docznym wpływem alkoholu 
usiłował odjechać ze sklepowe-
go parkingu. Tę samą osobę 
zgłaszający widział kilka minut 
wcześniej prowadzącą pojazd 
na jednej z głównych ulic Torzy-

Jeden dzień, dwóch zatrzy-
manych pijanych kierowców
Spektakl skrajnej głupoty w najbardziej niebezpiecz-
nym wydaniu. Tak w skrócie określić można sytuacje, 
do których doszło niedzielę 10 maja. Praktycznie w 
jednym czasie, w dwóch różnych miejscach powia-
tu, policjanci zatrzymali nietrzeźwych kierujących. 
Dzięki reakcji świadków zdarzenia, mundurowi w 
porę zakończyli podróż 61 i 47-latka.

mia. Wynik przeprowadzonego 
przez funkcjonariuszy badania 
wskazał ponad 2 promile alko-
holu w wydychanym powietrzu. 
47-latek został zatrzymany, a 
noc spędził w policyjnej celi.

Opisane sytuacje pokazały 
dwie skrajnie odmienne posta-
wy. Z jednej strony wzorowe 
zachowanie obywateli, którzy 
bez zastanowienia poinformo-
wali funkcjonariuszy o poten-
cjalnym zagrożeniu. Z drugiej 
strony zaś nieodpowiedzialność 
i całkowity brak wyobraźni kie-
rowców na tzw. podwójnym ga-
zie. Współpraca społeczeństwa 
z Policją to jedno z narzędzi 
przeciwko nietrzeźwym kieru-
jącym. Pamiętajmy jednak, aby 
zawsze mierzyć siły na zamiary. 
Reagując na sytuacje, których 
jesteśmy świadkami, w pierw-
szej kolejności  zadbajmy o wła-
sne bezpieczeństwo.

Obu zatrzymanym grozi teraz 
kara do 2 lat pozbawienia wol-
ności.

Źródło: sierż. Klaudia Richter
Komenda Powiatowa Policji 

w Sulęcinie
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Sobota, 19 października. 
Hajdarabad, Katmandu 

 
Pobudka o drugiej w nocy. 

Spałem może półtorej godzi-
ny. Prysznic z ciekawskim kara-
luchem, kawa i o trzeciej nad 
ranem ruszamy na kolejny 
etap naszej misji. Przed nami 
więcej lotów niż odległości do 
pokonania. W Nepalu loty są 
półgodzinne, ale samocho-
dem byłoby to z siedem go-
dzin. Nepal kojarzy mi się z 
Himalajami, mnichami, wstąż-
kami i chorągiewkami poza-
wieszanymi na każdym kroku. 
W sumie to tyle. 

 
Lot do Kalkuty o czasie. 

Dobrze się siedzi w samolocie, 
który był projektowany dawno 
temu, kiedy księgowi dodawali 
cyferki, a nie zajmowali się 
projektowaniem miejsca na 

nogi pomiędzy fotelami. Dole-
cieliśmy. Mamy niecałe dwie 
godziny do następnego lotu. 
Spoko, tym bardziej, że nie 
spodziewamy się jakiegoś 
wielkiego lotniska. Port może i 
niewielki, ale tempo obsługi i 
kolejki, żeby opłacić wizę, a 
potem żeby ją dostać trochę 
nas irytują. Kalkulujemy, iż 
przy tym tempie nie mamy 
szans na złapanie następnego 
lotu. Szybka decyzja. Każdy z 
nas prosi o przepuszczenie i 
jazda. Sekundy wloką się jak 
minuty. Mamy wizy. Teraz po 
bagaże, ale po co kolejna kon-
trola? Zegar tyka... Podniesio-
nym głosem pytamy taksów-
karzy, gdzie są odloty krajowe? 
Tam, prosto. Dobra, tyle że 
„tam, prosto” ciągnie się już 
dziesiątą minutę. Mamy wąt-
pliwości czy aby na pewno 
obraliśmy właściwy kierunek. 

Cały czas biegniemy delikatnie 
pod górkę. Nogi mdleją. Jest 
terminal! Kolejna kontrola. 
Wpadamy na stanowisko od-
prawy. Uff, zdążyliśmy. Chwała 
Panu za opiekę nad nami! Ko-
lejna nauczka, że chcąc być 
misjonarzem, nie tylko kondy-
cja duchowa się liczy, ale i fi-
zyczna. Wylądowaliśmy z 
opóźnieniem raptem kilku 
minut, co przy tak karkołom-
nie dobranej trasie daje złoty 
medal. Tylko nie wiem, komu 
by się on należał. 

 
Po króciutkim locie jeste-

śmy na miejscu. Lotnisko wy-
gląda na opuszczone. Tylko 
samoloty na pasie dają nam 
jako taką pewność, że to 
wszystko funkcjonuje. Idziemy 
po bagaże. Co to? Nie ma pasa 
z bagażami, tylko coś w rodza-
ju szatni z walizkami. Podjeż-

dżają wózki z torbami, a ty na 
podstawie numerka, który 
dostałeś przed wylotem, wska-
zując właściwy bagaż możesz 
go odebrać. Czegoś takiego 
nie widziałem. 

 
Przywitał nas pastor Rabin-

dra, nasz gospodarz. Ruszamy 
w drogę. Mamy około czter-
dziestu minut do hotelu. W 
trakcie jazdy zostajemy zazna-
jomieni z rzeczywistością kra-
ju, do którego dotarliśmy. Oka-
zuje się, że będziemy usługi-
wać wiernym, którzy są całko-
wicie wykluczeni ze społeczeń-
stwa. Są poza jakąkolwiek ka-
stą. Nie wolno im pracować, 
uczyć się. Nie mogą nawet 
wykopać studni, aby czerpać 
wodę. Są całkowicie poza mar-
ginesem. Są jak trędowaci. 
Chwała Panu, że posyła nas w 
takie miejsca! Chrześcijanie są 
tu bardzo, bardzo prześlado-
wani. Jeżeli wręczysz komuś 
ulotkę z traktatem ewangeliza-
cyjnym, jest to wystarczający 
powód, abyś został aresztowa-
ny. 

 
Nasz gospodarz był wy-

znawcą hinduizmu. Przez wie-
le miesięcy chorował, przy-
chodzili do niego szamani, 
kazali składać różne ofiary, 
modlić się do bożków. Nic to 
nie dawało. Co więcej, dopro-
wadziło do jego ślepoty. Tak, 
te wszystkie rytuały i mające 
pomóc modlitwy sprawiły, że 
przestał widzieć. Trwało to 
przez kilka tygodni, aż pomo-
dlił się o niego pewien chrze-
ścijanin. Po modlitwie nasz 
gospodarz odzyskał wzrok i 
zaczęła się jego przygoda z 
Jezusem. 

 
Już wiem dlaczego naszego 

hotelu nie ma w światowych 
systemach rezerwacyjnych. 
Tam trzeba spełniać jakieś stan-
dardy. Rozchodzimy się do 
pokoi. Zanim jednak rozejdzie-
my się do siebie, jeszcze tylko 
krótka informacja o jutrzejszym 
planie dnia. Wszechobecny ból 
i złe samopoczucie doprowa-
dza mnie do podjęcia decyzji, 
że nie jestem w stanie jutro 
uczestniczyć w spotkaniach. 
Jest mi bardzo smutno. Ale, 
ale... To my się modlimy o 
uzdrowienie innych, a sam nie 
wpadłem na pomysł, aby się o 
mnie pomodlono! Proszę 
wszystkich o nałożenie rąk i 
modlitwę. Nagle w ponadnatu-
ralny, cudowny sposób zostaję 
uzdrowiony! Jezus Chrystus 
mnie uzdrowił! Alleluja! Płakać 
mi się chce. Zasypiam będąc 
ekstremalnie zmęczony, nie 
zważając na kolejnego już ro-
baka w pokoju. Niech sobie 
pożyje. Dobranoc. 

Niedziela, 20 październi-
ka. Bardaghat, Nawalparasi 

 
Rano budzę się zdrowy i 

wypoczęty. Szybki, zimny 
prysznic, kawa i idę na śniada-
nie. Pastor uprzedza nas, że w 
restauracjach nie wolno prosić 
o potrawy z wołowiny, możesz 
mieć z tego powodu kłopoty. 
Głównym wyznaniem w Nepa-
lu jest hinduizm, jednakże do 
świątyni mogą wejść tylko 
wyznawcy pochodzący z naj-
bogatszych kast społecznych. 
Nie dla psa kiełbasa pasuje tu 
jak ulał. Tej części Nepalu nie 
odwiedzają turyści, a to dlate-
go, że tu nie ma spektakular-
nych ośmiotysięczników, prze-
pięknych dolin, ale zwykłe, 
rolnicze i niebezpieczne po-
granicze z Indiami. Każdy ma 
tu broń. Chronią co mają, a 
mają niewiele. 

 
Trafiamy na czas żniw. Wsie 

żyją niespotykaną w innej czę-
ści roku aktywnością. Widzimy 
różne metody i sposoby zbio-
ru płodów. Są i te dziewiętna-
stowieczne, jak i te z dwudzie-
stego pierwszego wieku. Pięk-
ne kolory natury. Jakby zabrać 
traktory, to i wiejadło by się 
znalazło. Ewangelia przyszła tu 
trzynaście lat temu. Ludzie 
nawracają się, bo widzą real-
ność Boga. Byliśmy pierwszymi 
białymi ludźmi, którzy tu przy-
byli. Czuję się tak, jakbym nie 
tyle oglądał National Geogra-
phic, co był bohaterem repor-
tażu. Taki Martyn Wojciechow-
ski. Tak wiele nowych wrażeń, 
informacji, zapachów, twarzy, 
przeżyć, że będę musiał stale 
dopisywać nowe rzeczy do 
tego odcinka. 

 
Ciekawostki: 
 
– W Nepalu siki krów piją 

na uzdrowienie i odpuszczenie 
grzechów. 

– Nasz pastor jest z najniż-
szej kasty. Z kasty się nie wy-
chodzi, choćbyś był właścicie-
lem stu hut stali. Twój kubek z 
kawą nigdy nie będzie stał 
obok naczynia osoby z wyższej 
kasty. Jego kasta to Dalit. 

– Jeżeli masz w rodzinie do 
czczenia np. jedenaście boż-
ków, to jak skupisz się w ja-
kimś okresie na siedmiu, masz 
jak w banku, że cztery pozo-
stałe będą robić problemy. 

– Ich sobota to nasza nie-
dziela. 

 
Więcej opowieści, których 

gazeta nie „podźwignie” już 
wkrótce w mojej nowej książ-
ce. Zapraszam na mój profil na 
Facebook’u.  

 
SEBASTIAN HERZOG.   
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11.05-17.05 - Apteka “Konwalia” przy ul. 
Kościuszki 16
18.05-24.05 - Apteka  “Centrum Zdrowia przy 
ul. Pincekiego 1
25.05-31.05 - Apteka “Piokar” przy ul. Dudka
CZERWIEC
01.06.-7.06 - Apteka “Pod Platanem” przy ul. 
Wiejskiej
8.06-14.06 - Apteka “Lub-Farm” przy ul. 
Kościuszki 3 w Sulęcinie

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

Gmina Sulęcin wdroży-
ła e-usługę umożliwiającą 
wnioskowanie online o od-
pis aktu stanu cywilnego. Od 
21 kwietnia 2020 r. dostępna 
jest jej rozszerzona wersja. 
Dzięki niej odpis aktu stanu 
cywilnego można uzyskać od 
ręki – w wersji elektronicznej. 
Dokument jest generowany 
bezpośrednio z Systemu Re-
jestrów Państwowych (SRP), 
a następnie automatycznie 

Odpis aktu stanu cywilnego możliwy 
on-line

przesyłany na skrzynkę wnio-
skodawcy. 

Nowa odsłona e-usługi 

to jedno z działań Rozwoju 
Systemu Rejestrów Państwo-
wych.                                      (Red.)

Od 1 czerwca zamiast do-
tychczasowych 16 zł za osobę 
w gospodarstwie domowym, 
zapłacimy 23 zł od osoby. 
Będzie to stawka za wywóz 
odpadów posegregowanych. 
Zgodnie z ustawą o utrzy-
maniu czystości i porządku 
w gminach, teraz wszyscy 

Od czerwca drożej 
za wywóz odpadów

mają obowiązek oddawać 
odpady w sposób selekcyjny. 
W przypadku stwierdzenia 
niewłaściwego prowadzenia 
segregacji naliczona zostanie 
podwyższona opłaty w wyso-
kości 46,00 zł miesięcznie od 
każdego mieszkańca danej 
nieruchomości.

Za projektem uchwały za-
głosowali radni: Krystian 
Bielecki, Jeremi Borowiec, 
Kazimierz Gryz, Jerzy Koza, 
Jolanta Szablewska, Zbi-
gniew Szczepański, Grze-
gorz Zjawiński, Stanisław 
Przybylski. Przeciw byli 
Radni: Piotr Jacykowski, 
Jan Szymczyszyn, Robert 
Aleksandrowicz, Agnieszka 
Lipska, Ryszard Staniszew-
ski. Wstrzymała się radna RM 
Anna Wyczachowska. Nie-
obecna na sesji była radna 
Danuta Malinowska.     (Red.)

Od czerwca 2020 na mocy uchwały Rady Miejskiej 
w Sulęcinie zapłacimy więcej za wywóz odpadów. 
To kolejna podwyżka na ten cel w ostatnim czasie.


