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KRZESZYCE

7 radnych było za odwołaniem starosty Patryka Lewickiego, 5 przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.
By odwołać starostę potrzebne było 9 głosów popierających wniosek.

zarządzonych przez
iskiej
pomnik
Marszałka
Sejmu RP na

Miesiąc temu wniosek o odwołanie Patryka Lewickiego ze
stanowiska starosty
złożyło czterech radnych powiatu: Adam
Basiński, Mirosław
Baranowski, Sławomir Słonik i Lesław
Widera. W uzasadnieniu radni napisali,
że nie podoba im się

Czynne: poniedziałek
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13
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W obronie P. Lewickiego podczas sesji stanęła
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Agencja Pośrednictwa Pracy
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minął miesiąc

Przed nami święto demokracji

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny
Adam.Piotrowski2@gmail.com
28 czerwca mają się odbyć
przełożone z 10 maja wybory
prezydenckie. Droga do tego
głosowania była i jest długa,
wyboista i… mega kosztowna. Zaczęło się od tego, że
minister od trefnych maseczek za 5 mln zł Szumowski
stwierdził, że przez najbliższe
2 lata tradycyjne wybory odbyć się nie mogą. W związku z
tym minister od spadających
akcji spółek państwowych
Sasin podjął się zadania zorganizowania wyborów korespondencyjnych. Działał po
omacku, ponieważ ustawy na
wybory
korespondencyjne
jeszcze nie było i ostatecznie
w życie nie weszła z powodu
buntu koalicjanta Zjednoczonej Prawicy, byłego ministra i
byłego wicepremiera Gowina.
Wybory zaplanowane na 10

maja zostały odwołane. Zatem
Sasin organizował głosowanie
korespondencyjne, chociaż nie
miał do tego żadnej podstawy prawnej. Nie zrażony tym
wydał z publicznej kasy oraz
kasy Poczty Polskiej 70 dużych
baniek, po czym stwierdził, że
to wszystko wina opozycji, bo
to ona nie chciała wyborów
w maju. Podobno kłamstwo
powtarzane 100 razy staje się
prawdą. Najwyraźniej minister
od wydanych 70 mln. zł na wybory które się nie odbyły Sasin
dobrze się w tym orientuje.
Mam wrażenie, że wszyscy
kandydaci na urząd Prezydenta
RP zapomnieli już o koronawirusie. Na spotkaniach wyborczych czasami nawet pojawiają się setki osób, które średnio
zachowują dystans społeczny.
Maseczki też już spowszedniały
i rzadko widać, żeby ludzie w
tłumie je zakładali. Tymczasem
poziom zachorowań wcale nie
maleje.
Podczas wizyty Prezydenta
RP w Garwolinie starszy pan
zapytał Andrzeja Dudę dlaczego otrzymał 900 zł trzynastki,
a państwo zabrało mu 1200 zł
za śmieci. – Problem polega na
tym, że trzynastkę dostał pan
ode mnie i rządu, a cena śmieci

to jest samorząd – odpowiedział urzędująca głowa państwa. Ja nie wiedziałem, że Andrzej Duda ma tyle forsy! Gwoli
sprostowania chciałbym przypomnieć, że ani rząd, ani głowa
państwa nic ludziom nie dają.
Oni jednym zabierają, a innym
przekazują. Ten starszy pan z
pewnością dużą część życia
pracował, płacił podatki (i do
dzisiaj płaci), składki na ZUS i z
tych pieniędzy mógł otrzymać
13 emeryturę, którą uparcie
rządzący twierdzą, że to jednak
oni dali. Mało tego, to m.in. ten
starszy pan z Garwolina płacąc państwowe daniny składał
się na pensje pana Dudy, pana
Morawieckiego i pana Kaczyńskiego. Prawidłowo więc należy powiedzieć, że to pan z
Garwolina dał Dudzie, a nie na
odwrót. Kolejne sformułowanie
Dudy „cena śmieci to jest samorząd” też mija się z prawdą. Faktycznie to samorządy ustalają
ceny wywozu śmieci, ale do
drastycznych podwyżek zostały zmuszone ustawą śmieciową
z 2019 r. którą podpisał Andrzej
Duda.
Prezes wszystkich szefów nazywa opozycję „chamską hołotą”. Po pierwsze opozycja nie
jest „hołotą”, tylko reprezenta-

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

cją części polskich obywateli.
Gdyby takiego sformułowania
użył jakiś inny polityk z pewnością nazwano by go prostakiem i grubianinem. Ale, że to
sam poseł Kaczyński, to premier Morawiecki stwierdził,
że „czasami muszą paść takie
męskie słowa”. Wniosek: standardy językowe nie zależą od
używanych słów, ale od osób,
które je wypowiadają. „Chamska hołota”, to nie są jednak
męskie słowa, a zwyczajnie
obraźliwe. A jeżeli premier ich
broni, to znaczy, że sam jest
tak samo ordynarny jak Kaczyński.
Chciałbym jeszcze raz na
chwilę wrócić do ministra
zdrowia Szumowskiego. Pamiętam jak na początku epidemii wszystkim było żal „Szumisia” (łącznie ze mną), jak
na kolejnych konferencjach
pokazywał swoje zatroskane
oblicze z mega podkrążonymi oczyma. Dziś mam wrażenie, że ta troska mogła dotyczyć nie koniecznie lub nie
tylko samego Covid-19, ale
być może również kwestii, jak
urwać kawałek tortu z zamówień publicznych związanych
z epidemią. Jak podaje portal
Onet kilku polskich dostaw-

ców zaczęło sprowadzać testy
do potwierdzenia zakażenia
Covid-19 z zagranicy dla polskiego rządu. Jedna z tych firm
– Argenta z Poznania (według
Onetu właściciel jest powiązany ze środowiskiem PiS-u)
sprzedała rządowi testy za
ponad 47 mln. zł. Większość
testów – ponad 340 tys. za 44
mln pochodziło z Turcji. Najniższa cena, jaką rząd dawał
za ten test wynosiła 124 zł, a
najwyższa – 209 zł. Problem w
tym, że tureckie testy w sklepie internetowym można było
kupić za około 50 zł za sztukę!
Oznacza to, że kupując po samych cenach rynkowych rząd
zaoszczędziłby łącznie 27 mln.
Rząd więc kilkukrotnie przepłacił, a grom firm nieźle się
obłowiło. Nie wspomnę tu o
bezużytcznych maseczkach
od instruktora narciarstwa i
znajomego ministra Szumowskiego, który sprzedał je rządowi za 5 mln zł.
28 czerwca jedna na 5 lat
szansa, żeby w naszym kraju coś zmienić. Nie dajmy się
omamić obiecankami i kiełbasą wyborczą. Życzę Państwu
dobrych wyborów!

tel. 885 503 977

Krzysztof Piotrowski
DORADCA KLIENTA

tel. 501 693 387
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Podwyżki jedne z najniższych w Polsce, jednak śmieci kosztują ...
Uchwałą Rady Miejskiej w Sulęcinie w dniu 9 kwietnia 2020 r. Nr XXIV/210/20, podwyższono stawkę opłaty za gospodarowanie
odpadami do kwoty 23 zł od każdego mieszkańca. Nowa stawka obowiązuje począwszy od miesiąca czerwca 2020 r.
Kwestie gospodarowania
odpadami komunalnymi zawsze wzbudzają zainteresowanie mieszkańców. Niestety
jako lokalna społeczność nie
mamy większego wpływu
na kształtowanie się cen odbioru i zagospodarowania
odpadów generowanych w
naszych gospodarstwach domowych.
Tegoroczna
podwyżka
opłat dotyczy terenu całego
kraju i związana jest ze zmianą obowiązujących przepisów uchwalonych przez Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej oraz
wzrostem cen za utylizację i
unieszkodliwianie odpadów.
Największy wpływ na zmianę
opłaty dla „zwykłego mieszkańca” miało podniesienie
opłaty środowiskowej, która
wzrosła o 60% w stosunku
do roku poprzedniego. Kolejnym niezależnym od nas
czynnikiem jest wzrost ceny
odbioru odpadów zmieszanych, która wynosiła 270 zł
za tonę w zeszłym roku, natomiast teraz wynosi 380 zł.

Więcej płacimy również za
gabaryty, które kosztowały
400 zł za tonę , natomiast teraz kosztują 550 zł. Tworzywa
sztuczne, które do niedawna
oddawaliśmy za darmo, kosztują w tej chwili 200 zł za tonę,
ponieważ nie ma chętnych
na ich dalsze przetwarzanie.
Wzrosty cen podyktowane są
również wzrostem kosztów
pracy, zwłaszcza podwyżkami
wynagrodzenia minimalnego
oraz wzrostem cen towarów i
usług.
Niestety
odnotowujemy
również coroczny wzrost ilości odpadów wytwarzanych
przez mieszkańców, co powoduje, że w ubiegłym roku
dołożyliśmy z budżetu Gminy

do kosztów gospodarki odpadami ponad 500 tys.
zł. W tym miejscu
należy wyraźnie
zaznaczyć, że system zbiórki odpadów musi się
samofinansować
tzn., że zebrane
opłaty muszą zagwarantować pokrycie kosztów ich zagospodarowania. Gmina nie
może zarobić ani złotówki
tzn. że wszystkie dochody od
mieszkańców z tego tytułu
przeznacza się wyłącznie na
działania związane z odpadami.
Zmiana przepisów wymusiła również obowiązkową
segregację odpadów przez
każdego mieszkańca, co
oznacza, że nie może być już
określonej stawki opłaty, która byłaby przyzwoleniem na
niesegregowanie odpadów.
Radni Rady Miejskiej w
Sulęcinie mając na uwadze
mieszkańców naszej gminy
uchwalili stawki, które są jed-

nymi z najniższych w Polsce i
województwie. Przy kalkulacji
stawek wzięliśmy pod uwagę zachowanie standardów
świadczonych usług, w tym
najważniejsze dla mieszkańców częstotliwość wywozów
odpadów, która przy zachowaniu mniejszych stawek
musiałaby ulec poważnemu
ograniczeniu.
Ustawa przewiduje określenie opłaty dodatkowej,
która ma charakter kary, za
niesegregowanie odpadów w
wysokości 4 krotności opłaty
podstawowej. Radni przyjęli najniższą z możliwych kar
tj. dwukrotność opłaty, która
niestety nie może finansować
gospodarki odpadami.
Zmniejszenie
wysokości
opłat będzie możliwe tylko
w przypadku gdy ilość generowanych odpadów znacznie
się zmniejszy i będą prawidłowo segregowane. Właśnie
dlatego Gmina Sulęcin przystąpiła do realizacji projektu
finansowanego ze środków z
UE, w wyniku którego wybu-

dowanych zostanie 17 wiat
śmietnikowych przy budynkach wielorodzinnych oraz
punktu selektywnej zbiórki
odpadów na terenie miasta
dostępnego dla wszystkich
mieszkańców. Budowa wiat
rozpocznie się jeszcze w tym
roku. Pomoże to usystematyzować segregację w najtrudniejszych lokalizacjach.
Niestety mimo tego, że
Gmina prowadzi własną politykę finansową część przepisów wymusza podejmowanie
działań, które dotykają bezpośrednio mieszkańców, jak np.
podwyżki cen za odpady. Dodatkowo musimy pamiętać
o sytuacjach wyjątkowych,
które mogą dotknąć Gminę
jak np. panująca obecnie pandemia, która wymusza podejmowanie różnych działań
i angażowania środków gminnych, które musimy mieć zagwarantowane w budżecie,
tak aby mieszkańcy Gminy
Sulęcin czuli się bezpieczni.
UM
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Jak zagłosować korespondencyjnie?
Cd. ze str. 1
Do kiedy można zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego ?
W przypadku głosowania w kraju zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę odpowiedniemu komisarzowi
wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy w gminie, w której wyborca
ujęty jest w spisie wyborców, najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 roku.
Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie,
izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 roku
Natomiast wyborca, który rozpocznie
podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie,
może zgłosić ten zamiar najpóźniej do
dnia 26 czerwca 2020 roku.
W przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania (tzw. II tura) wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed
pierwszym głosowaniem, może po
dniu pierwszego głosowania zgłosić
komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy lub konsulowi
(w przypadku głosownia za granicą)
zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu, najpóźniej do dnia 29 czerwca 2020
roku. W przypadku wyborcy, który w
dniu ponownego głosowania będzie
podlegał obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach
domowych, może on zgłosić zamiar
głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 7 lipca 2020 roku.
Natomiast wyborca, który rozpocznie
podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie,
może zgłosić ten zamiar najpóźniej do
dnia 10 lipca 2020 roku.
Jak złożyć wniosek na głosowanie
korespondencyjne ?
W przypadku głosowania korespondencyjnego w kraju zgłoszenie może
być dokonane osobiście, pisemnie
w urzędzie gminy lub w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi
udostępnionej na platformie e-PUAP.
Każdy zainteresowany otrzyma druk
zawierający:
• nazwisko i imię (imiona);
• imię ojca;
• datę urodzenia;
• numer ewidencyjny PESEL wyborcy;
• adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy;
• wskazanie numeru telefonu lub
adresu poczty elektronicznej
(e-mail).

Jeżeli zgłoszenie nie będzie spełniało
wymogów, urząd wezwie wyborcę do
jego uzupełnienia w terminie jednego
dnia od dnia doręczenia wezwania.
Wezwanie może zostać dokonane w
formie telefonicznej lub elektronicznej.
Wyborca, który nie podlega w dniu
głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, zamiast wskazania
adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, do zgłoszenia może
dołączyć deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego w urzędzie
gminy.
W zgłoszeniu niepełnosprawny wyborca głosujący w kraju może zażądać
przesłania wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania
sporządzonej w alfabecie Braille’a.
Jeśli zależy nam na głosowaniu korespondencyjnym, nie warto zwlekać.
Najlepiej wysłać odpowiedni wniosek
jak najszybciej, najlepiej przez internet
- zachęca minister cyfryzacji Marek
Zagórski. Ministerstwo Cyfryzacji informuje również, że profil zaufany lub
e-dowód to jedyne, czego potrzeba,
by zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego. W opublikowanym komunikacie MC przypomina, że chęć
takiego udziału w wyborach już można zgłosić przez internet dzięki nowej e-usłudze dostępnej na portalu
www.GOV.pl
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również
ewentualnego ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów), bowiem
pakiet wyborczy zostanie wysłany na
adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru
głosowania korespondencyjnego dokonanym przed pierwszym głosowaniem.
Kiedy otrzymasz pakiet wyborczy ?
Wyborca głosujący w kraju nie później niż do dnia 23 czerwca 2020 roku
otrzyma pakiet wyborczy. Natomiast
wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie,
izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania korespondencyjnego zgłosił w okresie
od 17 czerwca 2020 roku, otrzyma pakiet wyborczy nie później niż do dnia
26 czerwca 2020 roku. Urząd gminy
prześle pakiet wyborczy za pośrednictwem Poczty Polskiej. Doręczenie
pakietu wyborczego jest dokonywane przez zespół złożony z co najmniej
dwóch pracowników Poczty Polskiej,
bezpośrednio do oddawczej skrzynki
pocztowej wyborcy. Po doręczeniu pakietu do skrzynki za pakiet odpowiada
użytkownik skrzynki.
W przypadku braku oddawczej
skrzynki pocztowej albo w przypadku, gdy oddawcza skrzynka pocztowa

uniemożliwia doręczenie pakietu wyborczego, zespół wystawi zawiadomienie o możliwości odbioru pakietu
wyborczego we właściwej dla danego
adresu placówce pocztowej. Zawiadomienie pozostawione zostanie w
drzwiach mieszkania wyborcy. Będzie
ono zawierało informację o adresie
właściwej placówki pocztowej oraz
informację od kiedy i w jakich godzinach można odebrać pakiet wyborczy. Wyborca może odebrać pakiet
wyborczy w terminie nie dłuższym niż
1 dzień od dnia pozostawienia zawiadomienia. Pakiet wyborczy może być
również doręczony do wyborcy przez
upoważnionego pracownika urzędu
gminy.
Wyborca może także osobiście odebrać pakiet wyborczy w urzędzie gminy, jeżeli zadeklarował to w zgłoszeniu
zamiaru głosowania korespondencyjnego.
Czym jest pakiet wyborczy ?
Pakiet wyborczy przygotowany przez
Urząd Miasta i przekazywany wyborcy
to:
• instrukcja głosowania korespondencyjnego.
• karta do głosowania - wyborca oddaje swój głos poprzez postawienie znaku „X” tylko przy jednym
nazwisku wybranego kandydata ,
• koperta na kartę do głosowania,
do której wkładamy wypełnioną

kartę do głosowania i kopertę koniecznie zaklejamy,
• oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do
głosowania , które należy osobiście wypełnić i podpisać włożyć
do koperty zwrotnej,
• koperta zwrotna z adresem i numerem obwodowej komisji wyborczej do której wkładamy zaklejoną kopertę z wypełnioną kartą
do głosowania i oświadczenie o
osobistym i tajnym oddaniu głosu.
Do pakietu wyborczego dołączona
będzie także nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille’a, jeżeli wyborca niepełnosprawny
zażądał jej przesłania.
Co zrobić z wypełnionym i zapakowanym pakietem wyborczym?
Najpóźniej dnia 26 czerwca 2020 roku:
• wrzucić do nadawczej skrzynki
Poczty Polskiej,
• lub osobiście, bądź za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do urzędu miasta
• lub w dniu wyborów, do czasu
zakończenia głosowania - do godziny 21:00 - osobiście bądź za
pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania, w którym
wyborca jest wpisany do spisu
wyborców.
(Red.)

KORONAWIRUS powoduje gorączkę, kaszel, duszności.
Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania, ale
również poprzez dotykanie dłońmi oczu, nosa i ust.

Jak zapobiegać zakażeniu?
Często myj ręce, używając mydła i wody.
Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos.
Zachowaj co najmniej 2 metry odległości
od osób, które kaszlą i kichają.
Przestrzegaj ograniczeń wynikających z przepisów
o stanie epidemii.
W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu
lub duszności, w zależności od nasilenia objawów,
skontaktuj się telefonicznie z lekarzem POZ
lub niezwłocznie zadzwoń pod numer alarmowy 112.
Możesz również skontaktować się z najbliższą stacją
sanitarno-epidemiologiczną, szczególnie jeśli miałeś
kontakt z osobą chorą lub podejrzaną o zakażenie.

Infolinia NFZ

800 190 590
www.gov.pl/koronawirus
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Pomoc dla domów dziecka i domu pomocy społecznej
Areszt Śledczy w Międzyrzeczu w ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Służby Więziennej pod nazwą „Resort
Sprawiedliwości Pomaga” udzielił wsparcia dla Domu Dziecka w Skwierzynie, Domu Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu, a także dla instytucji z sąsiedniego powiatu – Domu Dziecka w Sulęcinie.
W środę, 3 czerwca br.
dyrektor
międzyrzeckiego
aresztu mjr Piotr Goławski
odwiedził trzy instytucje, którym udzielił wsparcia w postaci maseczek ochronnych
uszytych przez skazanych w
trakcie udziału w programie
readaptacji społecznej „Ja wolontariusz”. Wsparcie otrzymał
Dom Dziecka w Skwierzynie,
Dom Pomocy Społecznej w
Międzyrzeczu oraz instytucja
z sąsiedniego powiatu - Dom
Dziecka w Sulęcinie.
…Traktujemy to jako wyraz Pana dobroci i niesienia
pomocy potrzebującym. –
tymi słowami Dyrektor Domu
Dziecka w Sulęcinie Natalia
Wójcik wyraziła swoje uznanie za udzieloną pomoc. Słów
podziękowania i uznania nie
zabrakło również ze strony
przedstawicieli pozostałych
instytucji, którym w tym dniu

udzielono wsparcia.
Pomoc potrzebującym w
tym trudnym dla wszystkich
okresie czasu, kiedy borykamy się z problemem rozprzestrzeniania się wirusa
COVID-19 jest ważnym elementem relacji społecznych.

Dla skazanych uczestniczących w programie to lekcja
wrażliwości i potrzeby dbania
o drugiego człowieka. W ten
sposób skazani mogą odpracować na rzecz społeczeństwa część swojej winy. Zyskują przy tym poczucie bycia

potrzebnym i pożytecznym.
Ogólnopolska akcja „Resort
Sprawiedliwości Pomaga” ma
na celu niesienie pomocy
przede wszystkim tam, gdzie
jest ona najbardziej potrzebna. Wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom udało nam się

pomóc trzem kolejnym instytucjom, znajdującym się w
potrzebie.
Rzecznik prasowy Dyrektora
Aresztu Śledczego
w Międzyrzeczu
por. Jacek Ćwiertnia
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Wybory
–
Święto
Demokracji
13 emerytura – wielkie oszustwo
NADESŁANO DO PRZEKROJU
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„ROB-BUD” Robert Pluszczewski
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SULĘCIN
/ WĘDRZYN
- tapetowanie;
- panele podłogowe;
- inne prace wykończeniowe.
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Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja
,,Grają trąby, dzwonią dzwony.
Radość dziś napełnia kraj.
W Polsce wielkiej, odrodzonej
Wiwat! Wiwat Trzeci Maj!»

domić wszystkim, jak istotną
w
czasach współczesnych. Powagę sytuacji podkreślały
galowe stroje uczniów, barwy
narodowe i ważne dla Polski
hasła.
Dyrektor szkoły - p. Edyta
Jakóbczak, na zakończenie

Tel. + 48 721rolę290
pełni300
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(wjazd do Sulęcina)
Otwarte:
Pn - pt : 8 - 17
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Dnia 29 kwietnia w Szkole
Podstawowej im. Żołnierza
Polskiego w Wędrzynie odbył
się uroczysty apel z okazji 228
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. To uroczystość
wpisana w coroczny kalendarz naszej szkoły.
Ważność święta była okazją
do przygotowania programu artystycznego, w którym
wzięli udział uczniowie klasy VI b i VII a. Podczas apelu
przypomniano tło historyczne wydarzeń z 3 maja 1791r.,
recytowano piękne wiersze,
śpiewano pieśni patriotyczne.
Występ miał za zadanie przybliżyć to doniosłe wydarzenie
historyczne, a także uświa-

Lech Malinowski

lechm47@wp.pl
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ROZMOWA PRZEKROJU

Wracamy do normalności
Sulęcińska fabryka mebli sypialnych, konkretnie różnych łóżek, wstrzymała produkcję z końcem marca z kilku powodów, których jedyną przyczyną było ogłoszenie pandemii. Zleceniodawcy zza granicy nie odbierali wykonanych produktów jak również
zakład nie otrzymywał zamówionych wcześniej towarów do produkcji od dostawców. Załoga udała się na przymusowy urlop.
Przed przerwą kilka szwaczek podjęło się szycia partii maseczek dla sulęcińskiego i torzymskiego szpitala, o czym informowaliśmy
na łamach naszego miesięcznika. Obecnie praca w zakładzie wraca do normalności.
PRZEKRÓJ LOKALNY: Jak firma
przetrwała ten przestój?
DYREKTOR ZAKŁADU Mariusz Pawlak - Od końca marca do końca kwietnia zakład był nieczynny, po pustych
halach hulał wiatr jak się zwyczajowo
w takich sytuacjach mówi. Nieodebrany towar spowodował zator finansowy.
Jednak dzięki dwóm źródłom mogliśmy
przetrwać. Dzięki wsparciu na okres
przestoju od Wojewódzkiego Urzędu
Pracy mogliśmy ograniczyć, po porozumieniu z załogą, czas zatrudnienia
jak i obniżyć wynagrodzenie. Drugą
formą wsparcia, z czego jestem bardzo
zadowolony, była pomoc z Państwowego Funduszu Rozwoju na prowadzenie
działalności z głównym naciskiem na
zachowanie miejsc pracy. Te środki finansowe pozwoliły nam na zabezpieczenie wielu bieżących spraw. Ponieważ
dżentelmeni nie mówią o pieniądzach
powiem tylko, że otrzymaliśmy maksymalne wsparcie z obu instytucji w bardzo krótkim czasie. Cieszy, że wszyscy
zatrudnieni, a jest to 137 osób, nie stracili pracy i nadal są załogą.
To już historia, a teraźniejszość?
- Obecnie, a mamy końcówkę maja,
pracujemy w niepełnym wymiarze, ponieważ rynek zamarł i czekamy tak na
zmówienia jak i odbiór wcześniej wy-

konanych łóżek. Wykonujemy zlecenia
złożone wcześniej, czyli przed nałożeniem sankcji. W ramach modernizacji
wykorzystywane są zasoby ludzkie,
przygotowujemy bowiem dalsze rozwinięcie zakładu. Z przesłanych planów wynika, że od czerwca ruszy pełna
produkcja. Przed nami inwentaryzacja
roczna. Generalnie w naszej branży jest
sezonowość produkcji. Jesień i zima to
okres prosperity w zamówieniach. Ten
rok jest inny z oczywistych względów.

Ponieważ plany naszej grupy są ambitne, liczone jednak na miarę, musimy
zwiększyć zatrudnienie. Na liniach produkcyjnych z wykorzystaniem maszyn
zapewne będą wdrożone innowacje
aby sprzęt był efektywniej wykorzystywany. Wykonujemy łóżka w średniej i
wysokiej klasie, czyli z tzw. wysokich
półek. Klienci są wymagający, co jest
oczywistym, a nasz zakład ma znaczne
rezerwy jeżeli chodzi o potencjał produkcji. Musimy jednak być w pewnym

sensie ostrożni. Zlecona praca musi być
dla firmy opłacalna.
Wszędzie załoga jest podstawą…
- Ważne jest, że wśród załogi są samoistni liderzy, którzy wspomagają kadrę
w realizacji zadań. Zakład wprawdzie
dość obszerny jako obiekt ale zatrudniający niespełna 150 osób siłą rzeczy
jest swego rodzaju rodziną. A w rodzinie
są dobre momenty i czasem mniej miłe.
Myślę, że kierowanie całością poprzez
dobrze dobrane osoby to klucz. Otwartość przesyłania informacji w obie strony ma konkretny cel i załoga jest tego
świadoma.
Duży szacunek należy się także tym,
którzy zajmują się zakupami i zaopatrzeniem, co w naszej produkcji nie
seryjnej, a jednostkowej jest skomplikowane. Możemy wyprodukować ok.
2.600 łóżek, gdzie każde będzie inne i
to jeszcze zmultiplikować ponad 1.000
wzorami tkanin obiciowych i grubo
ponad 100 różnych materacy – to daje
obraz pracy logistycznej i koniecznej
swego rodzaju kreatywności. System
komunikacji w tym dziale to nie tylko
system czy komunikatory internetowe,
ale przede wszystkim relacje międzyludzkie.
Rozmawiał Lech Malinowski

WIELOWIEŚ

W Wielowsi powstaje nowa świetlica
Jesienią kolejne sołectwo w
Gminie Sulęcin będzie mogło
zaprezentować nową świetlicę. Tym razem w Wielowsi powstanie nowoczesny obiekt
parterowy o powierzchni
użytkowej ponad 150 m2. Prace budowlane trwają od kilku
miesięcy. Inwestycję realizuje
firma ZR-B KACZMAREK Sp.
z o.o. z Międzyrzecza. W ramach zadania zostanie także
zagospodarowany teren wokół świetlicy, w szczególności
dojazd i parkingi utwardzone
kostką betonową.
Celem zadania realizowanego w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 jest po-

prawa dostępu mieszkańców
Wielowsi do podstawowych
usług kulturalnych oraz zapewnienie
odpowiednich
warunków do organizowania

i animowania uczestnictwa
społeczności wiejskiej w wydarzeniach
artystycznych,
kulturalnych i integracyjnych.
Oprócz prac budowlanych

inwestycja obejmuje zakupienie niezbędnego sprzętu i
wyposażenia obiektu.
Przewidywany termin zakończenia robót jest plano-

wany we wrześniu 2020 roku.
Tekst i foto. Urząd Miejski w
Sulęcinie
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Przedsiębiorcy! 30 mln zł do wzięcia!
Ruszają Lubuskie bony wsparcia!
Pandemia koronawirusa to trudny czas dla nas wszystkich. Szczególne konsekwencje
zamrożenia gospodarki ponoszą przedsiębiorcy. Przez kilka tygodni ich firmy
albo nie mogły funkcjonować w pełnym zakresie, albo nie funkcjonowały w ogóle.
Ponosili koszty, nie uzyskując dochodu. Wielu z nich znalazło się w trudnej sytuacji.
Ofertę potrzebnej im pomocy przygotował samorząd województwa lubuskiego.
Bony o łącznej wartości 30 mln zł trafią do lubuskich przedsiębiorców. – Od samego
początku epidemii wiedzieliśmy, że musimy pilnie obserwować lubuską gospodarkę.
Tak też się stało. Dzięki temu byliśmy w stanie szybko przygotować program
wsparcia dla firm – wyjaśnia Marcin Jabłoński, członek zarządu województwa. –
Zależy nam, by zminimalizować negatywne skutki epidemii w lubuskiej gospodarce
i utrzymać dotychczasowe miejsca pracy – dodaje marszałek Elżbieta Anna Polak.
W Lubuskiem do przedsiębiorców trafią bony o łącznej wartości 30 mln zł.

Ruszają Lubuskie Bony Wsparcia!
Lubuskie Bony Wsparcia to autorskie narzędzie stworzone przez Urząd Marszałkowski
Województwa Lubuskiego. Jego powstanie było możliwe dzięki udogodnieniom
wprowadzonym przez Komisję Europejską. Celem tej formy dotacji jest poprawienie
płynności finansowanej przedsiębiorstw w związku z negatywnymi czynnikami,
które zaistniały na rynku wskutek epidemii COVID-19 (m.in. zakłócenie łańcucha
dostaw, obniżenie popytu konsumpcyjnego, ograniczenie planów inwestycyjnych).
Za realizację projektu będą odpowiadać: Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
i Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa. – Jako przedsiębiorca myślę, że aby dalej
funkcjonować, potrzebujemy dzisiaj wsparcia. Ten program różni się od innych
tym, że liczy się nie tylko czas złożenia wniosków, ale także potencjalna efektywność
wsparcia. Będziemy oceniać też, w jakim stopniu udzielona pomoc podniesie
szansę na przetrwanie danej firmy – mówi Janusz Jasiński, przewodniczący OPZL.

Członek zarządu Marcin Jabłoński podpisuje umowy z organizacjami otoczenia biznesu

bezzwrotnej. – Uznaliśmy, że musimy myśleć nie tylko o aktualnej sytuacji
lubuskich firm, ale także o ich funkcjonowaniu w przyszłości. Stąd dwuczęściowa
konstrukcja projektu. Jedna część, 50% grantu, to pieniądze, które mogą być
przeznaczone na działalność obrotową, czyli na wsparcie płynnościowe. Druga
część kwoty powinna być przeznaczona na działania rozwojowe – tłumaczy
ekspert.

Wnioski od drugiej połowy czerwca

małe przedsiębiorstwa: od 50 do 200 tys. zł;

Konkursy dla firm realizowane przez OPZL i ZIPH zostaną uruchomione równolegle
w drugiej połowie czerwca. Obecnie trwają prace nad regulaminem naboru
i formularzem wniosku o „bon wsparcia”. Ważne: jedna firma będzie mogła
otrzymać tylko jeden bon! Wszystkie niezbędne dokumenty oraz informacje
będą dostępne na dedykowanych stronach internetowych. Przedstawiciele
operatorów zapewniają, że trwają intensywne prace, aby tę pomoc uruchomić
jak najszybciej. – Tempo pracy nad tym projektem było ogromne. Mnóstwo
rozmów, spotkań i wyjazdów. Wiedzieliśmy, że przedsiębiorcy nie mogą czekać
dłużej na pomoc i muszą ją dostać jak najszybciej. Będziemy chcieli ogłosić
nabory jeszcze w czerwcu – zapewnia Jerzy Korolewicz, Prezes Zachodniej Izby
Przemysłowo-Handlowej.

średnie przedsiębiorstwa: od 50 do 200 tys. zł.

Lubuskie wspiera przedsiębiorców

Kto i na jakie wsparcie może liczyć?
Bon będzie udzielany na cele obrotowe i inwestycyjne. Poziom dofinansowania
wyniesie 95% wydatków kwalifikowalnych. Maksymalna kwota będzie zależna
od wielkości firmy. I tak:
osoby samozatrudnione: od 10 do 50 tys. zł;
mikro przedsiębiorstwa: od 30 do 120 tys. zł;

Członek zarządu Marcin Jabłoński, który odpowiada za regionalną gospodarkę oraz
wdrażanie unijnych środków, wyjaśnia, że bony zostaną rozdysponowane w formie

Bony to nie jedyna forma wsparcia lubuskich przedsiębiorców, jaką w czasie
pandemii przygotował samorząd województwa.

SAMORZĄDOWE WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
BEZPOŚREDNIE FORMY POMOCY
Wojewódzki Urząd Pracy – wypłaty wsparcia dla firm,
które mają przestój ekonomiczny lub obniżyły wymiar
czasu pracy. Dofinansowanie jest wypłacane ze środków
Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
i obejmuje dopłaty do wynagrodzeń.
Powiatowe Urzędy Pracy – środki są przeznaczane
na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń
pracowników, prowadzenia działalności gospodarczej
i składek na ubezpieczenia społeczne. Zarząd w ramach
realokacji
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
przeznaczył na ten cel 20 mln zł.

Pożyczki dla mikro przedsiębiorców ze środków Funduszu
Pracy. Wsparcie umożliwia pokrycie bieżących kosztów
prowadzenia działalności gospodarczej. Pożyczka może
zostać przeznaczona np. na opłacenie podatków, składek,
kosztów wynajmu lokalu.

PROJEKTY UNIJNE
Możliwość wprowadzenia zmian
w realizowanych projektach.

POŻYCZKI I KREDYTY
Lubuscy przedsiębiorcy, w ramach umów
o pożyczkę lub poręczenie kredytowe
zawartych z Lubuskimi Funduszami
Pożyczkowymi i Poręczeniowym, mogą
wnioskować do Funduszy o:
6-miesięczne wakacje kredytowe;

Możliwość wydłużenia terminów
rozliczenia i zamknięcia projektów.

Wydłużone terminy (nawet do
6 miesięcy) na udokumentowanie
rozliczeń związanych
z realizowanymi projektami.

zmianę terminów kontraktowych
w odniesieniu do wykonawców.
Wsparcie to nie byłoby możliwe bez środków
z Unii Europejskiej. – Obecna sytuacja pokazuje,
jak ważne jest, że wstąpiliśmy do UE i jak wiele
znaczy
powiązanie
polskich
przedsiębiorców
z kontrahentami zagranicznymi. Pieniądze z UE
nie tylko pomogą przetrwać ten trudny czas.
Pozwolą również tak inwestować w rozwój lubuskiej
przedsiębiorczości, aby potrafiła wzmacniać m.in.
sferę publiczną – komentuje poseł na Sejm RP
Waldemar Slugocki.
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Centrum Zdrowia Matki i Dziecka coraz bliżej
Ten budynek już teraz jest najbardziej reprezentacyjnym obiektem
na terenie szpitala. – Centrum Zdrowia Matki i Dziecka było i jest
moim priorytetem. Dziś jesteśmy w przededniu uruchomienia
nowej pediatrii, a ja już teraz słyszę głosy specjalistów z Warszawy,
że zazdroszczą nam tego szpitala dziecięcego, bo jest kompaktowo
i optymalnie zaprojektowany – mówi marszałek Elżbieta
Anna Polak. W Centrum będą trzy nowe zakresy świadczeń
pediatrycznych: OIOM, onkologia i odcinek zakaźny.
Właśnie zakończyły się prace związane z otynkowaniem budynku Centrum
Zdrowia Matki i Dziecka. Przypomnijmy, pod koniec października 2019 r.
obiekt osiągnął tzw. stan surowy. Dziś prace toczą się głównie we wnętrzu
gmachu. Budowla coraz bardziej przypomina stan końcowy.

7,4 tys. m kw. powierzchni elewacji
20 ton zaprawy zużyto przy tynkowaniu

Raport z placu budowy
We wnętrzu budynku ściany są już wygładzone, a w wielu pomieszczeniach
położona została już farba i wykładziny PCV. Działa system centralnego

1,3 tys. kubików styropianu położono na elewację
90 ton kleju zużyto przy ocieplaniu gmachu
350 okien na aluminiowych profilach z potrójnymi szybami

ogrzewania, podłączono elektrykę, w wielu miejscach zainstalowano

1 tys. m kw. wyniosła powierzchnia okien

gniazdka. Aktualnie trwa instalacja wind i ościeżnic. Budowlańcy

12 tys. m kw. wykładzin podłogowych

montują na korytarzach podwieszane sufity, pod którymi ukryją systemy

3 tys. m kw. wykładzin ściennych

wentylacji, ogrzewania, chłodzenia i elektrykę.
Najbardziej zaawansowane prace prowadzone są właśnie na pierwszym

bezpieczeństwo najmłodszym pacjentom naszego regionu, a tym samym

i drugim piętrze, gdzie znajdą się pediatria i położnictwo. Wiele sal jest

dać wytchnienie ich rodzicom – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak,

już prawie gotowych i czeka na ostatni etap: montaż armatury, umywalek,

która dziś wspomina, jak broniła tego projektu w Ministerstwie Zdrowia.

toalet i kabin prysznicowych. Każdy pokój ma swoją łazienkę.

– Resort nie chciał się zgodzić na naszą inwestycję, tłumacząc, że mamy
w województwie za dużo łóżek pediatrycznych. Ale my w regionie lepiej

Lubuska pediatria na nowo

wiemy, czego nam potrzeba. Udało się przeforsować projekt! – opowiada

Województwo lubuskie do tej pory było białą plamą na pediatrycznej

marszałek.

mapie Polski. Brakowało tu oddziału intensywnej opieki medycznej dla
dzieci. – Centrum Zdrowia Matki i Dziecka powstało właśnie z myślą

Budowa zakończy się jesienią 2020 roku, Centrum pierwszych pacjentów

o zniwelowaniu naszych deficytów. Zależało nam, by zagwarantować

przyjmie w 2021 r.

Elżbieta Anna Polak,
Marszałek Województwa Lubuskiego
Takie Centrum leczenia dzieci i mam,
to marzenie nie tylko mojego życia. Całe
środowisko

medyczne,

stowarzyszenia

działające dla chorych dzieci przez ponad
dekadę zabiegały o jego budowę. Skończą
się podróże po zdrowie naszych dzieci do
Warszawy, czy Poznania. Na takim samym
poziomie będziemy leczyć w Zielonej Górze.

dr hab. med. Marcin Zaniew,
prof. UZ, z-ca kierownika Klinicznego
Oddziału Pediatrii Szpitala
Uniwersyteckiego
Cieszy fakt, że placówka jest zaprojektowana
i budowana w modelu kompaktowym.
Wpłynie to na oszczędności związane
z wydatkami na ogrzewanie, a lekarze nie
będą tracić na przemieszczanie się cennego
czasu.
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Byłem w Nepalu (2)

Niedziela, 20 października.
Bardaghat, Nawalparasi
Godzina jazdy na miejsce
nabożeństwa otworzyła nam
oczy na to, gdzie jesteśmy i z
jakim posłaniem jedziemy. W
samym środku nepalskiej wioski na podwórzu stoi kościółek.
Ściany w połowie wybudowane, dach ze słomy, nagłośnienie raz działa, raz nie działa. Za
to Duch Święty działa jak chce.
Przechadza się z mocą jakiej
tutaj nie widziano. Jego obecność dotyka potężnie każdego.
Wracając do domu pastor
stwierdził, że oni dzisiaj po raz
pierwszy doświadczyli wylania
Ducha Świętego. Jak w Dziejach Apostolskich! Widząc, co
się dzisiaj wydarzyło, na jutrzejsze spotkanie spontanicznie i całkowicie niezapowiedzianie szykują się już wierni z
Indii.
Przed snem próbuję czytać
Dzieje Apostolskie, ale znaki i
cuda, które działy się podczas
dzisiejszego poranka nie pozwalają mi skupić się na tekście. Stale odbiegam myślami

od słów apostoła Pawła wprost
do biednego kościółka gdzie
Bóg obdarzył wiernych swoim
nieskończonym bogactwem.
Idealnie pasują tutaj słowa z
dziewiętnastego
rozdziału
Dziejów Apostolskich – Jaki
więc chrzest przyjęliście? – zapytał. A oni odpowiedzieli –
Chrzest Janowy.
– Jan udzielał chrztu nawrócenia, przemawiając do ludu,
aby uwierzyli w Tego, który za
nim idzie, to jest Jezusa – powiedział Paweł. Gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imię Pana
Jezusa. A kiedy Paweł włożył
na nich ręce, Duch Święty zstąpił na nich. Mówili też językami
i prorokowali. (Dz 19:3–6)
Poniedziałek, 21 października. Bardaghat, Nawalparasi
Kolejny dzień misji. Tylko
jedno, duże nabożeństwo, ale
za to międzynarodowe. Będą
goście z Indii. Pocztą pantoflową dowiedzieli się o nas i zdecydowali się nas odwiedzić.
Przyjechał cały autobus ściśniętych jak sardynki ludzi.
Dojechały również traktory z
przyczepami, na których rów-

nież było pełno wiernych.
Alleluja!
Zaczynamy w miarę punktualnie. Z grubsza wszystko
idzie według planu. Słowo,
modlitwa, uwielbienie, ale
Duch Święty jednak lubi zaskakiwać. Dotykani są wszyscy. Manifestacje obecności
Jego mocy pokazują, jak bardzo realny jest Bóg. Uzdrowienia, uwolnienia, prorocze
słowa,
błogosławieństwa.
Wolność dla udręczonych i
zniewolonych. Chwała Panu!
Wtorek, 22 października.
Bardaghat, Nawalparasi,
Katmandu. Nepal.
Dwudziesty
pierwszy
dzień w podróży. Siedzimy
przed hotelem czekając na
transport na lotnisko i wyobrażamy sobie śniadania jakie
byśmy zjedli. Parówki, białe
pieczywo, jajeczka, mocna
kawa. Och jak skromne stały

się nasze wymagania. Do
każdej sytuacji da się przyzwyczaić. Do niektórych łatwiej, inne zaś przychodzą z
oporami. Położyłbym sobie
głowę na miękkiej poduszeczce, przykrył się kołderką… Już niedługo.
Wylot planowany jest na
wpół do dziewiątej rano. Kierowca się spóźnia. Wróć!
Wcześniej umówiony kierowca nie przyjedzie. Wystawił
nas! Obraził się na nas! Szukamy kolejnego. Do wylotu
godzinę, a my dalej w hotelu.
Nikt z gospodarzy się tą sytuacją nie przejmuje, ale my
jednak i owszem. Może to
rozwinięta i zaawansowana
cywilizacja
niepotrzebnie
dała nam czas. Gdziekolwiek
w trakcie naszych misji się nie
pojawiliśmy, nikomu nie był
potrzebny zegarek, tylko
nam.
Dwadzieścia po ósmej
docieramy na lotnisko. Bez

pośpiechu idziemy do check-in. Krótkie info na tablicy odlotów, że lot będzie opóźniony, bo póki co lotnisko z powodu mgły jest zamknięte a loty
wstrzymane. Wszem i wobec
przyznaję temu lotnisku przedostatnie miejsce na świecie,
jeżeli chodzi o standardy poczekalni. Ostanie miejsce w
rankingu rezerwuję dla lotniska bez poczekalni. Przesuwają
nam lot o kolejną godzinę i
znowu o kolejną. Coraz ludniej
robi się w hali odpraw. Imadło
czasu zaciska się. Dochodzi
południe, a my dalej bez żadnej perspektywy wylotu. Nie
widać nawet tlącej się ostatkiem płomienia świeczuni nadziei. Mgła przynajmniej na
jakiś czas, zmąciła nasze plany.
Jest! Mgła opadła! Lecimy dalej.
O czternastej jesteśmy znowu w Katmandu. Nasz planowany i opłacony samolot do
Indii jest już dawno w powietrzu niestety bez nas. Ściągamy z taśmy bagaże, szybkim
tempem idziemy do części
międzynarodowej lotniska i
musimy podjąć decyzję co i jak
robimy. Żeby wejść do hali
odlotów musimy mieć ważne
bilety. Nasze straciły ważność
jakąś godzinę temu. Idziemy
„na pałę” pokazując ochronie
nieważne bilety. Proszą tylko
jeszcze o paszporty i jesteśmy
już w środku. Równie dobrze
weszlibyśmy na zeszłoroczny
bilet na taras widokowy lotniska we Wrocławiu. Kupujemy
bilety na kolejne loty. Spokojni
i wyluzowani czekamy na lot.
Przez te ciągłe emocje, które
nam towarzyszą, jak wrócę do
Polski to od czasu do czasu
będę musiał pojechać sobie
autostradą pod prąd.
Więcej opowieści, których
gazeta nie „podźwignie” już
wkrótce w mojej nowej książce
pod tytułem „Zawsze w drodze”. Zapraszam na mój profil
na Facebook’u.
SEBASTIAN HERZOG.
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Pomnik usunięty z przestrzeni miasta
Dwie płyty znajdujące się na postumencie przy ulicy Jana Kilińskiego w
Sulęcinie, upamiętniające między innymi żołnierzy zwiadu spadochronowego działającego na tyłach wroga w
okresie II wojny światowej na przełomie grudnia 1944 roku i lutego 1945
roku oraz żołnierzy ludowego wojska
polskiego i armii radzieckiej, którzy
polegli na frontach II wojny światowej
i uczestniczyli w powrocie ziemi sulęcińskiej do macierzy, 3 czerwca 2020
roku zostały usunięte z przestrzeni
miasta.
Usunięcie pomnika nastąpiło na
podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego Nr SO-I.5241.20.2018.MJęd z
dnia 07 czerwca 2019 roku, która nałożyła na Gminę Sulęcin obowiązek
usunięcia pomnika. Według wojewody lubuskiego pomnik upamiętniał
„bohaterów Armii Radzieckiej i Wojska
Polskiego” oraz „bohaterów zwiadu
spadochronowego” (cytat z decyzji).
Decyzja wydana została na mocy
art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania
komunizmu. Jej wydanie poprzedzone zostało uzyskaniem opinii Komisji
Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi

Polskiemu przy Instytucie Pamięci Narodowej.

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

Kierowca kat. C

•
•
•

Kierowca kat. C

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

Kierowca
- Brygadzista
Pomocnik
kierowcy
/ Ładowacz

Niewykonanie decyzji wiązałoby się
z nałożeniem na Gminę Sulęcin zobowiązania w drodze postepowania
egzekucyjnego, które obciążyłoby bu-

dżet Gminy.

Tekt: Maciek Barden
Foto. Maciej Barden, Adam
Piotrowski

Komentarz Redaktora naczelnego
Na początku 2014 r. razem z grupą
osób podjęliśmy działania zmierzające do budowy drugiego pomnika
w Sulęcinie. Drugi pomnik miał powstać m.in. po to, by przeciwstawić
się istniejącemu wtedy postumentowi przy ul. Jana Kilińskiego w Sulęcinie. Do końca istnienia pomnika w
parku nie było dla mnie zrozumiałe
jak np. można obchodzić rocznicę
agresji Związku Radzieckiego na Polskę 17 września 1939 r., skoro był on
poświęcony agresorom Polski (żołnierzom Armii Radzieckiej). Fakt, że
po agresji Hitlera na ZSRR w 1941
r., Sowieci stali się naszymi sojusznikami, nie tłumaczy ich z szeregu
zbrodni, które popełnili wcześniej,
ale także później, już po zakończeniu II wojny. Oprócz inwazji 17 września należy wspomnieć o mordzie w

Katyniu, setkach tysięcy Polaków
zesłanych w głąb ZSRR, mordzie
na dziesiątkach tysięcy „Żołnierzy
Niezłomnych” w latach 1944-1955,
a także uzależnienie naszego kraju
od władz „sojuszniczej” ZSRR aż do
1989 r. Te argumenty były dla mnie
wystarczające, by pomnik w parku
zamienić na inny. Dlatego bardzo
cieszy mnie decyzja Wojewody Lubuskiego, która doprowadziła do
usunięcia postumentu. Mam nadzieję, i dołożę również moich starań, by
w najbliższym czasie w tym miejscu
powstał pomnik, który będzie łączył
wszystkich mieszkańców gminy Sulęcin i przy którym nikt nie będzie
miał wątpliwości przy obchodzeniu
różnych uroczystości państwowych.
Adam Piotrowski

• •Wymagania
Wymagania--prawo
chęć dojazdy
pracy kat. B
Osobyzainteresowane
zainteresowane prosimy
Osoby
prosimyo okontakt
kontakt
telefonicznypod
podnumerem
numerem telefonu
77 77
22 22
telefoniczny
telefonu9595755755

KOLEKCJONER KUPI: stare zegarki,
biżuterię, monety
i inne.
Tel. 884 050 405
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Po moim tekście dotyczącym m.in.
zaniedbania nad jeziorem w Wędrzynie, pojawiło się wiele komentarzy.
Negatywy zawsze są przykre ale stanowią też impuls do aktywizacji. Niejako przy okazji zajechałem do Sieniawy
Żarskiej, do siedziby Fundacji Pięknolesie. W tej sympatycznej podżarskiej
wiosce mieszkałem 7 lat, a nawet jedna z moich książek jest monografią tej

miejscowości. Prezes fundacji, Krystyna Adamenko, dość szczegółowo
przedstawiła ogrom problemów związanych z zagospodarowaniem części
terenu na brzegu jeziora. Pomysłów
jest wiele, realizację zapewne opóźnia urzędnicza postawa wielu decydentów, brak funduszy i ograniczenia konkursowe aby pozyskać środki.
Ważnym jest, że sympatyczna prezes

fundacji – wie czego chce. Wprawdzie
burmistrz Sulęcina nie ma w tym roku
środków finansowych na wsparcie, ale
obiecał wspomóc działania robotami
interwencyjnymi.
Może i mój artykuł przyspieszył zawiązanie grupy inicjatywnej na fejsie?
Może uderzą się w pierś ci, którzy nad
wodą robią sobie grille i nie sprzątają? Ważne jest, że coś się ruszyło. Stąd

czerwiec 2020

moja prośba do prezesa fundacji o
szczegółowe wyjaśnienie Czytelnikom rzeczy oczywistych, ale nie dla
wszystkich wiadomych. A że problemów będzie przybywać w związku
z planowaną rozbudową to fakt niezaprzeczalny. Po owocach poznamy
działanie.
Lech Malinowski

JEZIORO WĘDRZYN REAKTYWACJA!
Tak nazwaliśmy grupę na Facebook, w której członkami jest już ponad 250 mieszkańców i wolontariuszy z okolic Wędrzyna zainteresowanych przywróceniem blasku i świetności dawnemu wojskowemu obiektowi pełniącemu rolę kąpieliska ponad 30 lat
temu.
Fundacja Pięknolesie zarządza działkami nad jeziorem na mocy umowy
użyczenia i od ubiegłego roku podejmuje działania zmierzające do utworzenia kąpieliska dla mieszkańców i
gości Wędrzyna. W ubiegłym roku w
ramach projektu „Rekreacja nad lubuską wodą” pozyskaliśmy środki na
zakup ławeczek, koszy na śmieci i kontenera sanitarnego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.
W roku bieżącym w ramach kolejnego
konkursu tej instytucji - Lubuska Odnowa Wsi otrzymamy wsparcie na zakup pływających pomostów, które zastąpią te rozpadające się i zagrażające
użytkownikom..
Dlaczego nasze działania z Sieniawy
Żarskiej przenieśliśmy aż do Wędrzyna? Odpowiedź jest prosta - bo tam
podobnie jak w Sieniawie mamy do
działania dobry klimat! Przychylność
i wsparcie lokalnej radnej Anny Wyczachowskiej, która wspólnie z nami
wydreptała ścieżki do Burmistrza i
Radnych Gminy, która ukierunkowuje nasze kroki we współpracy z Wojskiem, a także rzeszę zmotywowanych
i pełnych pomysłów wolontariuszy,
którzy chętnie włączyli się do pracy.

Tomasz Duda i Izabella Michowska
to trzon wolontariatu w naszym działaniu, zachęcamy do kontaktu z nimi
- kto ciekawy niech zagląda do naszej
grupy! W takich warunkach inicjatywy
oddolne kwitną, dlatego trzeba je pielęgnować.
Na naszej drodze do reaktywacji kąpieliska są niestety również wyboje
- pomimo faktu, że złożyliśmy odpowiednie dokumenty już w lutym, a
Rada Gminy i Wody Polskie wydały

zgodę na utworzenie w
tym roku miejsca okazjonalnej kąpieli, nie dostaliśmy nadal umowy
dzierżawy tego obiektu,
a co za tym idzie nie możemy prowadzić tam prac
modernizacyjnych. Utworzenie
pełnoprawnego
kąpieliska wymaga dopełnienia większych nakładów i czasu - dlatego jest
planowane dopiero na rok
kolejny.
Jakie pomysły na ten rok
poza pomostami? Możecie Państwo zobaczyć
na zdjęciach, możecie
również dołączyć do naszej grupy i
podzielić się nimi. W tym sezonie postaramy się zrobić to co najłatwiejsze
- boisko do piłki plażowej i badmingtona, strefę leżakową i hamakową,
wypożyczalnię sprzętu pływającego,
zaprosimy również Foodtrucki.
Gorąco zachęcamy całą społeczność
Gminy i Miasta Sulęcin - lokalne firmy i
zwykłych mieszkańców do wspierania
tej akcji - Pomóżcie nam uporządkować teren, wspierajcie nas finansowo

(nasz wkład do pomostów ma wynieść 7000zł, a wynajęcie sprzętu do
oczyszczania zbiornika będzie jeszcze
droższe), przychodźcie również z własnymi pomysłami, bo wspólnie jesteśmy w stanie reaktywować to miejsce
i cieszyć się nim.
Krystyna Adamenko - Prezes Fundacji
Pięknolesie

STYLIZACJA
PAZNOKCI

RAJ Beauty
AQUASURE H2
wodorowe oczyszczanie skóry
HIT kosmetologii 2019!

Tel. + 48 507 124 443
lub +48 784 927 466
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Z myślą o najmłodszych
Postępujące częściowe zniesienia przez rząd zakazów,
które spowodowała epidemia
koronawirusa, umożliwiła sulęcińskiemu samorządowi uruchomienie przedszkoli i żłobka
w Gminie Sulęcin. Od kilkunastu dni swoją działalność z zachowaniem wszystkich zaleceń
sanepiu i wytycznych, wznowiło Przedszkole nr 1 im. Małego Przyrodnika, Przedszkole
nr 2 im. Małych Odkrywców,
Przedszkole w Wędrzynie i Żłobek Samorządowy. Dyrektorzy
i pracownicy wymienionych
placówek stworzyli najbardziej
bezpieczne warunki najmłodszym mieszkańcom gminy.
27 maja burmistrz Sulęcina
Dariusz Ejchart i zastępca burmistrza Iwona Walczak odwiedzili przedszkola, aby zapoznać
się z podjętymi działaniami
oraz przekazali przedszkolakom zabawki, które zostały zakupione przez Urząd Miejski.
Przekazane zabawki częściowo
zastąpią wycofane przez zalecenia pluszaki i zabawki, które
z powodu epidemii nie zostały
dopuszczone do zajęć i zaba-
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wy.
Nowe zabawki w imieniu
przedszkolaków odebrali: dyrektor Przedszkola nr 1 Małgorzata Jung, dyrektor Przedszko-

la nr 2 Ewa Janicka i pełniąca
obowiązki Dyrektora Szkoły i
Przedszkola w Wędrzynie Anna
Kapała.
Maciek Barden
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POD PATRONATEM PRZEKROJU

XIV Wake Up and Live za nami
Dobiegła końca XIV edycja
Wake Up and Live – Festiwalu Muzyki i Sztuki. Pomimo
najszczerszych chęci, nie byliśmy w stanie zrealizować
festiwalu w takiej formie jak
zawsze – postawiliśmy zatem
na wersję online wydarzenia.
Było inaczej, ale mimo wszystko wyjątkowo, a wszystko za
sprawą fantastycznych artystów, którzy wystąpili dla Was
w ciągu tych dwóch dni.
W piątkowy wieczór (5.06)
czas umiliły nam dwa sety DJskie – tego dnia miksowali dla
Was DJ Nambear oraz K-Jah
Sound.
Sobotnia transmisja zrealizowana była przez HTS
LIVE (Horyzont TV Słubice)
i obejmowała trzy koncerty
na żywo – jako pierwsza na
scenie wystąpiła AnEmJa,
gościliśmy także znany sulęcińskiej publiczności zespół
ETA. Gwiazdą wieczoru był
Sidney Polak, i to jego występ
zamknął tegoroczną edycję festiwalu. Zrealizowane
materiały są dla Was nadal
dostępne – w mediach społecznościowych (profile FB
Sulęcińskiego Ośrodka Kultury, festiwalu Wake Up and Live
oraz Klubu u Bulka), a także
na kanale YouTube Sulęcińskiego Ośrodka Kultury.
Ogromne podziękowania

należą się niezawodnej ekipie HTS LIVE oraz wszystkim
patronom medialnym, którzy
współpracowali z nami przy
organizacji i promocji XIV
edycji festiwalu. Dziękujemy!
Możemy również oficjalnie
ogłosić przyszłoroczną datę

XV edycji Festiwalu Wake Up
and Live. Spotkajmy się w
dniach 04-06.06.2021 – zapiszcie sobie datę w kalendarzu i do zobaczenia!
Katarzyna Nowak
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Historia garnizonu nie tylko w witrażach opisana
Kościół garnizonowy w Wędrzynie
p.w. Św. Sebastiana Męczennika znajduje się w Dekanacie Wojsk Lądowych
Ordynariatu Polowego WP. Parafia została erygowana w 1993 r. 28. listopada 1993 r. postawiono metalowy krzyż
na placu budowy przyszłego kościoła.
Rozpoczęto prace przy projektowaniu
świątyni, które powierzone zostały Rejonowemu Zarządowi Infrastruktury
w Zielonej Górze, pod kierunkiem płk.
Jerzego Jasińskiego.
8. maja 1997 r. Biskup Polowy WP
gen. dyw. Sławoj Leszek Głódź poświęcił plac pod budowę kościoła i
wmurował kamień węgielny wyjęty
z fundamentów Bazyliki św. Piotra w
Rzymie, poświęcony przez Ojca św.
Jana Pawła II. Pierwsza Msza św. w
budującym się kościele została odprawiona w święta Bożego Narodzenia
1997 r. Do 1998 r. w Wędrzynie nie było
miejsca na sprawowanie Liturgii. Sala
kinowa służyła w niedziele i święta do
sprawowania Eucharystii, natomiast w
dni powszednie odprawiano Msze św.
w małej kaplicy na terenie koszar 15.
Wielkopolskiej Kawalerii Pancernej im.
gen. Władysława Andersa. Świątynię
wybudowano wg projektu inż. arch.
Jerzego Farada. Konstruktorem budowy był płk inż. Bogdan Kliszczak,
a kierownikiem budowy – mjr inż.
Krzysztof Świątek.
Biskup Polowy gen. bryg. Tadeusz
Płoski 15 maja 2005 r. dokonał konsekracji wędrzyńskiego kościoła garnizonowego. Podczas uroczystej Mszy
św. Biskup udzielił także sakramentu
bierzmowania młodzieży z rodzin
wojskowych i pracowników wojska.
Proboszczem był wówczas ks. ppłk
Stanisław Niewęgłowski.
Do grudnia 2011 r. podlegał Śląskiemu Dekanatowi Wojskowemu. Reorganizacja sił zbrojnych w kraju, m.in.
likwidacja okręgów wojskowych, spowodowała zmiany organizacyjne także parafii wojskowych. Od czerwca
2016 r. proboszczem jest ks. ppłk Stanisław Garbacik.
- Reorganizacja w siłach zbrojnych
jest rzeczą naturalną, podyktowaną
wieloma względami. – mówi ks. kapelan. – Nie ominęło to i wędrzyńskiego
garnizonu. Sztandary rozwiązanych
jednostek przekazane zostały do Muzeum Wojska Polskiego, Sale Tradycji
zmieniają się, ale w naszej świątyni są
liczne pamiątki, będące cząstką historii garnizonu. Bezwzględnie witraże są
doskonałą, wizualną. cząstką historii.
Musieliśmy wymienić ramy okienne z
uwagi na ich niebezpieczny stan techniczny. A ten groził wypadnięciem witraży. Obecne są uchylane elektrycznie
i nadal są dumą świątyni.
Witraż ze św. Stanisławem Biskupem
i Męczennikiem jest darem ufundo-

wanym przez ZBŻZ i OR WP. Witraż z
bł. ks. kmdr. ppor. Władysławem Migoniem jest darem Oficerów Starszych
Garnizonu Wędrzyn. Kolejny witraż ze
św. apostołem Juda Tadeuszem ofiarowali: mjr. Tadeusz Pietrucki, d-ca J.W.
3036, kadra, pracownicy i przyjaciele.
Członkowie Koła Łowieckiego „Szop”
w Wędrzynie byli fundatorem witrażu ze św. Hubertem, a przepiękny witraż przedstawiający św. Franciszka z
Asyżu był darem Wiktora Wasylków,
Nadleśniczego i załogi Nadleśnictwa
Sulęcin. Kobiety z parafii Wędrzyn
ufundowały witraż z wizerunkiem św.
Jadwigi. Dowódca 15 Wielkopolskiej
Brygady Pancernej im. gen. W. Andersa ufundował witraż ze św. Jerzym.
Rzeczone witraże, dzięki staraniom
ks. kapelana Sławomira Niewęgłowskiego, w latach 1998-2000 wykonano w Artystycznej Pracowni Witraży B.
i J. Sobczyk w Warszawie.
- Kościół w Wędrzynie jest swoistą
salą tradycji. Godne uwagi są tablice
pamiątkowe, odznaki jednostek nieistniejących jak i obecnych, również replika sztandaru i proporce – kontynuuje
ks. ppłk. S. Garbacik. – Tablica z ciemnego marmuru z inskrypcją słów kard.
Stefana Wyszyńskiego przypomina, że
w latach 1996 – 2007 służyli w garnizonie czołgiści z 15 Wielkopolskiej Brygady
Pancernej. Młodzi zapewne nie wiedzą,
że od 1955 r. stacjonował tu 18 Samodzielny Pułk Czołgów i Artylerii Pancernej, który w wyniku przeformował
kilka razy zmieniał swoje nazwy na: 41
Batalion Czołgów, 18 Pułk Czołgów, 18
Pułk Zmechanizowany aby już jako 15
WBKPanc. być rozformowanym w 2007
r. Nad tablicą w ramie wisi obustronna replika sztandaru tej brygady. Dziś
dominują tradycje kawaleryjskie. Stąd
podwójna tablica poświęcona żołnierzom 4 Batalionu Rozpoznawczego i
żołnierzom 4 Pułku Strzelców Konnych
Ziemi Łęczyńskiej. W hołdzie inwalidom
wojennym jest tablica ufundowana w
2015 r. przez oficerów 17 Wielkopolskiej
Brygady Zmechanizowanej.

Po obu stronach tabernakulum są
wykonane w drewnie odznaki m.in.:
45 Wojskowego Oddziału Gospodarczego i 17 Wielkopolskiej Brygady
Zmechanizowanej oraz odznaki pamiątkowe jednostek brygady stacjonujących w garnizonie Wędrzyn tj. 7
Dywizjonu Artylerii Konnej Wielkopolskiej, 7 batalion Strzelców Konnych
Wielkopolskich, 7 Dywizjon Artylerii
Przeciwlotniczej, 15 Batalion Ułanów
Poznańskich. Ponadto zastała także
umieszczona odznaka pamiątkowa
15 Wielkopolskiej Brygady Pancernej
im. gen. W. Andersa. Aby uhonorować
licznych byłych żołnierzy tej brygady,
którzy pełnią nadal służbę w garnizonie Wędrzyn lub przeszli w stan spoczynku. Na jednej ze ścian bocznych
w formie ryngrafu jest zawieszone
Wotum złożone w 2016 r. przez Pułkowe Koło Kobiet i Rodziny Żołnierzy 7
bSKW.
Rok temu w kościele uroczyście
poświecono tablicę upamiętniającą
setną rocznicę powołania Biskupstwa
Polowego WP w Polsce. Doskonale
komponuje się ona z wcześniej wymienionymi.
- Kościoły wojskowe od zawsze mają
w swych wnętrzach żołnierskie sym-

bole. - w tym miejscu mój rozmówca
wymienił kilka faktów z nieco odległej
historii. – W kościele garnizonowym w
Lublinie z chwilą zajęcia miasta przez
Niemców, kapelan wehrmachtu z troską w głosie polecił polskiemu kapelanowi zakryć żołnierskie symbole aby
nie drażniły funkcjonariuszy gestapo.
Dzięki temu symbolika patriotyczna
przetrwała.
Jednostki wojskowe, jak wspomniał
mój rozmówca, ks. ppłk. Stanisław
Garbacik mogą być rozformowane,
przemianowane, mogą też zmienić
miejsce dyslokacji. Pozostają ludzie,
a ponieważ pamięć jest ulotna i nie
wszystko jest już w miarę dostępne
- historia części garnizonu Wędrzyn
zapisana w witrażach czy w zamieszczonych tablicach w wędrzyńskim kościele jest ważna dla potomnych.
Mało kto wie (za wyjątkiem miejscowej społeczności) że w Wędrzynie
w latach 1984–1991 był 10. Oddział
Dyscyplinarny dla żołnierzy Śląskiego Okręgu Wojskowego. Zapewne do
tego tematu powrócę.
Lech Malinowski
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Urodziny naszych mieszkańców
W tym trudnym dla nas
wszystkich okresie pandemii
nie zapomnieliśmy o naszych
kochanych Jubilatach.
Sołtys oraz Rada Sołecka
wsi Miechów z początkiem
Nowego Roku
odwiedzili
panią Stanisławę Przybysz ,
świętującą jubileusz 89 urodzin, składając jej serdeczne
życzenia i gratulacje.
Życzenia otrzymały także
pani Anastazja Owczarek z
okazji jubileuszu 94 urodzin

oraz pani Ryszarda Karmazyn
z okazji okrągłego jubileuszu
80 urodzin.
Przesłaliśmy również życzenia z okazji przepięknego
Jubileuszu 90 Urodzin pani
Marii Andruszewskiej, która
wyjechała do córki, do Katowic, a wszyscy mieszkańcy
Miechowa pamiętają i mile
wspominają panią Marię.
Wszystkiego najlepszego!
Dużo szczęścia i radości ,które niechaj zawsze gości w

dobrym sercu, jasnej duszy i
niech wszystkie żale głuszy.
Spełnienia marzeń, również
tych najskrytszych. Niech kolejny rok życia zostanie zapamiętany jako najpiękniejszy,
pełen radości i miłości.
Oprócz życzeń Jubilatki
otrzymały kwiatki oraz upominki. Jubilatki podziękowały
za życzenia i bardzo ucieszyły
się z odwiedzin w tym trudnym dla wszystkich czasie.
Anna Kubiszyn

Korzystne zasady dla
„czerwcowych emerytów”
Tarcza Antykryzysowa 3.0. pozwala wyliczyć emeryturę na podstawie wniosku, który złożono w czerwcu, tak
jak miałoby to miejsce w maju. Dzięki temu „czerwcowi emeryci” nie muszą obawiać się niekorzystnej waloryzacji składek i niższego świadczenia.
Do tej pory czerwiec był jedynym miesiącem, gdy składki
podlegały tylko waloryzacji rocznej. W wyliczeniu emerytury w
tym miesiącu pomijano wskaźniki waloryzacji kwartalnych,
które mogłyby zwiększyć środki
zgromadzone w ZUS, co z kolei

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

Ogłoszenia Drobne

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

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

Która apteka
czynna?
Apteki pełnią dyżur w Sulęcinie w
czasie nocnym od poniedziałku do
piątku od 21.00 do 8.00 dnia następnego, w sobotę w godzinach 21.00
– 10.00 dnia następnego, w niedzielę
w godzinach 18.00 – 8.00 dnia następnego.
CZERWIEC
8.06-14.06 - Apteka “Lub-Farm” przy ul.
Kościuszki 3 w Sulęcinie
15.06-21.06 -Apteka “Dobre Zdrowie” przy ul.
Witosa 1
22.06-28.06 - EURO APTEKA przy ul.
Poznańskiej 4
LIPIEC
6.07.-12.07 - Apteka “Centrum Zdrowia przy
ul. Pincekiego 1
13.07-19.07 - Apteka “Piokar” przy ul. Dudka

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

czerwiec 2020

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

negatywnie przekładało się na
wysokość świadczenia. Emerytura obliczona w czerwcu była zazwyczaj niższa od tej, którą można było otrzymać na przykład w
maju czy w lipcu.
W minionych latach, urodzeni
w czerwcu, którzy chcieli przejść
na emeryturę od razu po osiągnieciu wieku emerytalnego,
często wstrzymywali się ze złożeniem wniosku do lipca. Co
prawda postępując tak nie otrzymywali emerytury za czerwiec,
ale później z powodu korzystnej
waloryzacji składek co miesiąc
dostawali wyższe świadczenie.
W tym roku przyjęto rozwiązanie, dzięki któremu emerytury, o
które występujemy w czerwcu,
będą obliczane tak jak świadczenia, o które wnioskowano w
maju, co oznacza, że ich kwota
będzie wyższa.
Jeżeli w czerwcu zostanie rozwiązany stosunek pracy, ZUS wypłaci za ten miesiąc świadczenie,
które nie przysługiwałoby, gdyby wnioskodawca wystąpił o nie
od lipca.
Niekoniecznie jednak trzeba
spieszyć się ze złożeniem wniosku już w czerwcu. Im później
zdecydujemy się przejść na emeryturę, tym będzie ona wyższa.
Sposób obliczania emerytury
premiuje osoby, które dłużej są
aktywne zawodowo i dłużej odprowadzają składki.
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