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Wspieramy lokalny biznes 
– także w trudnych czasach
Szanowni Czytelnicy!
Spotykamy się z Wami w momencie szczególnym dla nas wszystkich – momencie niepewności 
co przyniosą najbliższe miesiące i obawy przed skutkami epidemii koronawirusa COVID-19 
w wymiarze globalnym, ale i tym podstawowym, dotyczącym nas, naszych rodzin, znajomych.

I nie chodzi tu tylko o zdrowie – choć ono oczywiście jest najważniejsze. Jednak nie ma co 
ukrywać, że wymiar ekonomiczny obecnej sytuacji także jest bardzo istotny, a być może, jeśli 
spojrzymy w przyszłość, z pewnego punktu widzenia nawet bardziej znaczący.

Obecna epidemia z czasem wygaśnie jak wszystkie światowe pandemie, łącznie z tymi naj-
większymi w dziejach ludzkości (jak choćby słynna grypa „hiszpanka”, która pod koniec lat 20. 
XX wieku zabiła około 50 milionów ludzi). Jest natomiast pytanie, co zostanie po niej. Niestety, 
wszystko wskazuje na to, że w sensie ekonomicznym jej skutki mogą być katastrofalne dla wielu 
dużych, a przede wszystkim małych przedsiębiorstw, które po prostu mogą jej nie przetrwać. 

Od momentu, gdy zaczęliśmy rozmawiać o pomyśle na stworzenie gazety „Forum. Lokalny 
Portal Informacyjny”, dostrzegaliśmy potencjał niewielkich, lokalnych firm. Cieszyliśmy się 
z tego, że potrafiliśmy znaleźć tu wiele takich, które świetnie sobie radzą, mimo że często działa-
ją w skali mikro. A jednak oferują usługi (towary) na tak wysokim poziomie, że potrafią znaj-
dować klientów czy partnerów spoza regionu, bo po prostu są mocno konkurencyjne dla firm 
z większych miast, o  pozornie większych możliwościach. To bardzo sympatyczne i pocieszające 
zjawisko, bo świadczy o dynamice, pasji, zaangażowaniu ludzi, którzy je tworzą. 

W naszym cyklu „Wspieramy lokalny biznes” jak dotąd bliżej przedstawiliśmy Auto Spa 
OSA, Auto Serwis Andrzeja Warwasa i Stanicę kajakową „Drewniany most”. W planach mamy 
oczywiście następne, bo to dopiero początek naszego cyklu. Wierzymy w to, że takich ludzi war-
to wspierać, bo działają na korzyść całego regionu i naszej małej społeczności. 

Postaramy się nie tylko prezentować lokalnych przedsiębiorców, ale także im pomagać. Słu-
żyć radą, pokazywać, jakie możliwości się otwierają, co można zrobić, by po pierwsze zminima-
lizować straty, a po drugie, by poszukać szans rozwoju.

Zresztą wszyscy będziemy mogli im pomóc darząc zaufaniem i korzystając właśnie z ich 
usług w pierwszej kolejności. Warto zapamiętać – silne firmy lokalne to ogromna i wymierna 
korzyść dla wszystkich mieszkańców danego regionu.

Nie jesteśmy, oczywiście, w stanie  powiedzieć, że da się ten kryzys przejść suchą stopą, ale 
wierzymy, że jakość i rzetelność zawsze się obronią. A tych cech u wielu przedsiębiorców z na-
szego regionu jesteśmy pewni.
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Nie da się ukryć, że trudno było się 
przygotować na obecną sytuację – skala 
rozprzestrzeniania się wirusa zaskoczyła 
wszystkich, podobnie jak skala utrudnień, 
jakie spowodowały środki podjęte w celu 
ograniczenia pandemii. Trzy minione 
miesiące pokazują, iż podejmowane dzia-
łania muszą być nie tylko zdecydowane, 
ale także szybko wprowadzane w życie.  

Codzienne funkcjonowanie miesz-
kańców naszej gminy stało się teraz 
z pewnością trudniejsze. Zalecenia 
zachowania daleko posuniętych środków 
ostrożności i higieny także sprawiają 
kłopoty, choćby przez brak podstawowych 
środków ochrony (maseczek, rękawiczek 
jednorazowych, środków odkażających 
itp.) w aptekach i sklepach. 

Na szczęście wydaje się, że kończą się 
kłopoty z dostępem do podstawowych 
produktów spożywczych, mimo że puste 
półki w pierwszych dniach koronawiru-
sowego szoku mogły niepokoić. Sklepy 
spożywcze są otwarte i nie wydaje się, by 
miało dojść do sytuacji, w której zosta-
łyby zamknięte. Jedyne utrudnienie, 
że w czasie robienia zakupów trzeba 
wykazać się cierpliwością – wprowadzane 
są na przykład ograniczenia liczby osób, 
które w jednej chwili mogą przebywać 
wewnątrz sklepu. Apteki wprowadzają zaś 
zasadę sprzedaży leków „przez okienko”.

PAMIĘTAJMY! W czasie robienia za-
kupów zachowajmy daleko idącą ostroż-
ność. Nie napierajmy na innych w kolejce, 
zadbajmy, by zachowywać odstępy (metr 
to absolutne minimum), a mający kaszel 
czy katar w ogóle nie powinni spotykać się 
z ludźmi, by nie narażać ich na infekcje.

W największej grupie ryzyka są osoby 
starsze i niepełnosprawne z uwagi na 
zmniejszoną odporność oraz choroby, 
z jakimi się zmagają. Jedną z metod po-
mocy niespecjalistycznej jest wsparcie ich 
w codziennych czynnościach, do czego 
zachęcamy. Mowa tu oczywiście przede 
wszystkim o pomocy sąsiedzkiej. 

Idąc do sklepu pamiętajmy o po-
trzebujących, o których wiemy, że w tej 
sytuacji są pozostawieni samym sobie. 
Jednocześnie zadbajmy o własne, ale także 
przede wszystkim o ich bezpieczeństwo 
(dla starszych ludzi kontakt z korona-
wirusem jest o wiele groźniejszy niż dla 
młodych!). Dlatego zachęcamy do pomo-
cy z zachowaniem podstawowych zasad 
zdrowego rozsądku: ograniczony kontakt 
osobisty (lista zakupów np. podyktowana 
przez telefon, zostawienie zakupów pod 
drzwiami, bezwzględne przestrzeganie 
zasad podstawowej higieny osobistej). 

Stowarzyszenie Kraina Szlaków 
Turystycznych Lokalna Grupa Działania 
rozpoczęła akcję budowania lokalnej więzi 
wsparcia, czyli właśnie pomocy osobom 
chorym, starszym, niepełnosprawnym 
itp., między innymi w robieniu im zaku-
pów (zwłaszcza produktów spożywczych 
i leków). 

Na wszystkich portalach społeczno-
ściowych, w mediach (telewizja, Internet, 

prasa) jest wiele informacji dotyczących 
działań profilaktycznych, jakie musimy 
podjąć, aby uchronić się przed zaraże-
niem. Gorąco zalecamy stosowanie się do 
tych wskazań. Wirus rozprzestrzenia się 
niebywale szybko, jeśli nie zachowujemy 
podstawowych zasad ostrożności. 

Więcej informacji znajdziecie na 
stronie: www.gov.pl/koronawirus. 

Poniżej wymieniamy, jakie kroki 
zostały już podjęte z uwagi na walkę z ko-
ronawirusem.

DZIAŁANIA RZĄDOWE
•  Wprowadzenie czasowej kontroli gra-

nicznej.
•  Uruchomienie infolinii Ministerstwa 

Spraw Zagranicznych ws. przekracza-
nia granic: +48 22 523 88 80.

•  Uruchomienie całodobowej infolinii 
NFZ teleporada medyczna, dzięki 
której możesz otrzymać zalecenia, 
zwolnienie lekarskie, e-receptę. Tel.: 
800 190 590.

•  Wprowadzenie tzw. specustawy.
•  Wprowadzenie możliwości pracy zdalnej.
•  Wprowadzenie dodatkowego zasiłku 

opiekuńczego.
•  Pakiet dla przedsiębiorców (odroczenie 

składek ZUS/US, układ ratalny, umorze-
nie należności, możliwość zawieszenia 
działalności).

•  Rozbudowanie sieci oddziałów zakaź-
nych w szpitalach (lubuskie: Szpital 
Uniwersytecki w Zielonej Górze i Wie-
lospecjalistyczny Szpital Wojewódzki 
w Gorzowie Wlkp.).

•  Skierowanie wzmożonych sił (wojsko, 
straż graniczna, policja) do zabezpiecze-
nia transportów, pogranicza, zabezpie-
czenia służb medycznych.

•  Ograniczenie działalności szkół, przed-
szkoli, placówek wsparcia dziennego 
i całodobowego w tym domów seniora, 
żłobków, klubów dziecięcych, środowi-
skowych domów samopomocy).

•  Przekazanie dodatkowych środków 
finansowych na działania określone 
w specustawie.

•  Regularne informowanie o podejmowa-
nych działaniach i statystykach.

•  Ograniczenie działalności gastronomicz-
nej: restauracje, bary, kawiarnie, pizzerie 
mogą oferować sprzedaż żywności tylko 
na zasadzie „na dowóz” i „na wynos”.

•  Wprowadzenie zakazu zgromadzeń 
publicznych powyżej 50 osób.

•  Zawieszenie międzynarodowych połą-
czeń lotniczych i kolejowych.

•  Wprowadzenie obowiązkowej kwa-
rantanny dla osób powracających 
z zagranicy.

•  Uruchomienie specjalnych linii w Cen-
trum Obsługi Telefonicznej ZUS (tel. 
22 560 16 00).

•  Program „#LotDoDomu” – organizacja 
powrotów Polaków z zagranicy. 

DZIAŁANIA WOJEWÓDZKIE
•  Regionalny Ośrodek Polityki Społecz-

nej w ramach programu Efekt Synergii 

Koronawirus – jak z nim żyć 
Czas pandemii koronawirusa COVID-19 jest 
czasem sprawdzianu zarówno dla systemu opieki 
zdrowotnej jak i dla działań lokalnych i centralnych 
władz. W naszym artykule zgromadziliśmy kilka 
podstawowych informacji podsumowujących 
co dotychczas zrobiono, by przeciwdziałać 
rozprzestrzenianiu się koronawirusa, bądź by pomóc 
w tym bardzo trudnym czasie obywatelom. 
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»  GDY PODEJRZEWASZ INFEKCJĘ
Jeśli masz jakiekolwiek podejrzenia o zakażenie koronawirusem przede wszystkim 
dzwoń pod następujące numery:
 800 190 590 – całodobowa podstawowa infolinia NFZ.
 515 291 136 (lub 95 755 34 21) – SANEPID Sulęcin. 
 112 – ogólnopolski telefon alarmowy pilnej pomocy.
UWAGA!
Z objawami koronawirusa NIE WOLNO na własną rękę iść do lekarza pierwszego kontak-
tu POZ ani zgłaszać się na oddział ratunkowy szpitala nie działającego w trybie zakaź-
nym, by nie narażać na zarażenie personelu medycznego i innych pacjentów. 

»  DLA OSÓB STARSZYCH i SAMOTNYCH
Jeśli jesteś osobą w podeszłym wieku, samotną lub niesamodzielną pomocy możesz 
szukać dzwoniąc pod numer Ośrodka Pomocy Społecznej w Torzymiu:  
 68 341 30 50 lub do sołtysa swojej miejscowości.
Pomoc organizuje także LGD Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych:  
 505 318 320, e-mail:  rodzinnyraj@gmail.com
Zamówienia na zakupy przez telefon można składać na przykład w sklepie Gama 
z Sulęcina (sklep informuje, że zamówienia złożone do godziny 11.00 będą realizowane 
jeszcze tego samego dnia):  
 95 783 61 23

Koronawirus – jak z nim żyć 

utworzył bazę lokali gastronomicznych 
prowadzących działalność „na dowóz” 
i „na wynos”.

•  Zarząd Województwa Lubuskiego 
podjął działania mające na celu prze-
kazanie środków unijnych na dofinan-
sowanie lubuskich szpitali – zaplano-
wana kwota to 50 milionów złotych.

•  Przygotowanie wytycznych i zarzą-
dzeń regulujących działania profi-
laktyczne na terenie województwa 
lubuskiego. 

•  Lubuskie Centrum Pulmonologii 
wstrzymało przyjęcia pacjentów 
z NFZ na oddziale chorób płuc (by 
zrobić miejsce na przyjęcia ewentual-
nych chorych zarażonych koronawi-
rusem), zmieniona została organizacja 
ruchu na terenie obiektu, wstrzymano 
odwiedziny.

DZIAŁANIA REGIONALNE
•  Lokalna Grupa Działania Kraina Szla-

ków Turystycznych rozpoczęła akcję 
budowania więzi wsparcia. 

DZIAŁANIA POWIATOWE
•  Ograniczenie pracy urzędów i jednostek 

podległych do działalności zdalnej.
•  Nadzór nad działaniami podejmowany-

mi przez sanepid.
•  Informowanie mieszkańców.
•  Na terenie powiatu wiele szkół wprowa-

dziło zdalne nauczanie. 

DZIAŁANIA GMINNE
•  Ograniczenie pracy urzędów i jedno-

stek podległych do działalności zdalnej. 
Urząd Miejski w Torzymiu jest czynny 
od 7:15 do 13:00.

•  Uruchomienie pomocy dla seniorów, 
osób niesamodzielnych i niepełno-
sprawnych za pośrednictwem ośrodka 
pomocy społecznej, więcej informacji 
pod numerem:  68 3413050.

•  Ograniczenie liczby osób przebywają-
cych w obiektach sakralnych.

•  Zamknięcie do odwołania Parku Maja-
land Kownaty.

Ewelina Niwald



GMINA TORZYM  •  POWIAT SULĘCIŃSKI4 «

Prezes zarządu torzymskiego 
szpitala Katarzyna Lebiotkowska 
w rozmowie z nami tłumaczy 
między innymi, dzięki czemu 
szpital dobrze sobie radzi 
w trudnych dla służby zdrowia 
czasach, skąd wziął się pomysł na 
Lubuskie Centrum Pulmonologii, 
co z trwającym remontem 
starszej części i jak będzie 
funkcjonował powstający właśnie 
ośrodek geriatrii – pierwszy 
w województwie lubuskim.

Mimo że nie miała to być rozmowa o bieżą-
cych sprawach, nie da się na wstępie uciec 
od pytania o sytuację związaną z koro-
nawirusem COVID-19. Jaki wpływ ma ta 
sytuacja na funkcjonowanie szpitala?
KATARZYNA LEBIOTKOWSKA (Prezes 
zarządu Lubuskiego Szpitala Specjalistycz-
nego Pulmonologiczno-Kardiologicznego 
w Torzymiu): Na mocy decyzji wojewody 
lubuskiego szpital w Torzymiu jest jednym 
z sześciu w naszym województwie, który 
został postawiony w stan podwyższonej 
gotowości, aby móc w razie potrzeby zabez-
pieczyć ewentualnych pacjentów z podej-
rzeniem lub zarażeniem koronawirusem. 
W związku z tym musieliśmy wstrzymać 
przyjęcia pacjentów na oddziale chorób płuc 
i wyodrębniliśmy 63 łóżka, które są w tak 
zwanej gotowości. Ale jeśli chodzi o pozo-
stałe oddziały – czyli na oddziale gruźlicy, 
na rehabilitacji pulmonologicznej i kardio-
logicznej, w ZOL, a także w poradniach spe-
cjalistycznych – szpital pracuje bez zakłóceń, 
bo są to miejsca wyodrębnione. I nawet, jeśli 
zaszłaby konieczność przyjmowania pacjen-
tów z COVID-19 na oddziale chorób płuc, 
pacjenci z pozostałych oddziałów i poradni 

było dokończenie i rozliczenie inwestycji 
związanych z termomodernizacją kompleksu 
składającego się z kilku różnych budynków. 
Wzięłam to na swoje barki i dzięki pomocy 
całego zespołu, a także przy zaangażowaniu 
środków unijnych z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubuskiego, 
udało się to zadanie zrealizować. Trzeba 
w tym miejscu podkreślić, że wsparcie właści-
ciela szpitala, zwłaszcza jeśli chodzi o zakup 
sprzętu specjalistycznego do diagnostyki 
pulmonologicznej, było i jest bardzo duże. 
Dzięki temu dziś dysponujemy sprzętem 
z wysokiej półki. Skok technologiczny, jaki 
zrobiliśmy w ostatnich kilku latach, jeśli 

Ośrodek geriatrii w Torzymiu  – pionierski krok w Lubuskiem

nie będą narażeni na zetknięcie się z nimi. 
Także pacjenci onkologiczni, którzy leczą 
się u nas na chemioterapii, są przyjmowani 
na bieżąco, zgodnie z ustalonymi cyklami 
leczenia. Dla nich również mamy wyod-
rębnione miejsca poza strefą podwyższonej 
gotowości. Taka sytuacja będzie trwała aż do 
odwołania przez wojewodę.

Zostawiając kwestię koronawirusa, jaka 
jest obecnie kondycja szpitala w Torzymiu?
Jest stabilna. Od 2011 roku nasz szpital 
prowadzi działalność w formie spółki prawa 
handlowego, a jego właścicielem w stu 
procentach jest samorząd województwa lu-

125 
tys. 

zł
o tyle w sumie 
mogły ubiegać 
się organizacje 
pozarządowe  

w naszej gminie na 
wykonanie zadania 
określonego jako 

„Upowszechnianie  
kultury fizycznej 

i sportu”.

Dotacje na sport podzielone, kultura         bez oferty

buskiego. Przed przekształceniem w spółkę 
szpital borykał się z problemami finansowy-
mi, jednak instrumenty finansowe przygo-
towane w tamtym czasie przez rząd dawały 
możliwość takim placówkom oddłużenia się 
i rozpoczęcia działalności już bez starych zo-
bowiązań. To było dużą szansą dla zadłużo-
nych SPZOZ-ów i szpital w Torzymiu z niej 
skorzystał.

W pani ocenie – co było najbardziej istotne 
w ostatnim czasie?
Prowadzę ten szpital jako prezes zarządu od 
kwietnia 2014 roku, czyli blisko sześć lat.  Na 
początku mojej pracy głównym zadaniem 

Założyliście stowarzyszenie, spółdzielnię socjalną, organizację kościelną albo 
fundację pożytku publicznego? Jeśli tak, możecie starać się o dofinansowanie 
ze środków publicznych (czyli z budżetów miasta, gminy, województwa 
lub ministerstwa) w formie dotacji na realizację zadań publicznych. To nic 
trudnego. Będziemy was uczyć jak to robić, a także pokazywać, jak to robią inni.

Przede wszystkim zacznijmy od tego, co 
powinny wiedzieć organizacje pozarzą-
dowe w naszej gminie o takiej formie 
możliwości finansowania.  
Wyjaśnijmy to punkt po punkcie, oczy-
wiście na przykładzie naszej gminy.
1.  W ostatnim kwartale każdego roku 

burmistrz zaprasza wszystkie orga-
nizacje pozarządowe na konsultacje 
społeczne. Jeśli organizacja ma pomysł 
na zrealizowanie ciekawego przedsię-
wzięcia, powinna śledzić ogłoszenia 
w Urzędzie Miejskim i wybrać się na 
takie spotkanie.

2.  Po konsultacjach burmistrz formułuje 
zadania, jakie mogłyby być zrealizowa-
ne w następnym roku. Takie ogłosze-
nie na rok 2020 ukazało się na stronie 
naszej gminy 20 grudnia 2019 r.

3.  Od tego momentu organizacje poza-
rządowe mogły przygotowywać swoją 
ofertę na wykonanie zadania wypeł-
niając druk wniosku według stosownej 

instrukcji. Ważne jest, by obowiązkowe 
pola tego wniosku wypełniać czytelnie, 
a opis działań był spójny z pozycjami 
budżetu. Każda organizacja zobowią-
zana jest do zaplanowania w budżecie 
udziału własnego w wysokości co 
najmniej 10% całkowitych kosztów 
planowanego zadania. Ułatwieniem 
dla małych organizacji pozarządowych 
jest wykazanie tego wkładu w postaci 
niefinansowego wkładu własnego (np. 
praca wolontariuszy czy nieodpłatna 
praca członków organizacji). Gotowy 
wniosek  w formie papierowej musi 
być złożony w urzędzie.

4.  Burmistrz Miasta i Gminy Torzym 
16 grudnia 2019 r. ogłosił  nabór 
kandydatów  do komisji opiniującej 
złożone oferty. Taka komisja spotkała 
się 11 lutego 2020 r. i po analizie ofert 
zarekomendowała burmistrzowi listy 
rankingowe ubiegających się o dotacje 
na poszczególne zadania.

Akurat w sytuacji, którą opisujemy, 
na wykonanie zadań określonych jako 
„Upowszechnianie kultury fizycznej 
i sportu” zaplanowano 125 tysięcy 
złotych. Aby wypełnić warunki tego 
zadania, trzeba było zagwarantować, że 
spełni się następujące cele: 
•  poprawa warunków uprawiania sportu 

w gminie;
•  osiąganie wyższych wyników sporto-

wych przez zawodników;
•  upowszechnianie różnorodnych form 

aktywności fizycznej wśród mieszkań-
ców gminy, szczególnie wśród dzieci 
i młodzieży;

•  umożliwienie dostępu do różnorod-
nych form aktywności sportowej jak 
największej liczbie mieszkańców gminy 
Torzym.

A oto jak ułożyła się lista rankingowa 
kandydatów po ocenie ich projektów: 
1.  Uczniowski Klub Sportowy ILNO 

– średnia liczba punktów: 62,49.
2.  Klub Sportowy JUWENIA Boczów 

– średnia liczba punktów: 49,30.
3.  Miejski Klub Sportowy TOROMA To-

rzym – średnia liczba punktów: 48,39.
Jak z tego wynika, tylko trzy organiza-

cje złożyły ofertę na wykonanie zadania, 
o którym piszemy. Jednak kwota, o jaką 

wnioskowały wspomniane organizacje 
przekraczała w sumie o 18 tysięcy złotych 
zaplanowane na ten cel 125 tysięcy. 

O wysokości dotacji i tak rozstrzyga 
burmistrz po zapoznaniu się z opinią ko-
misji. Ostatecznie startujący w konkursie 
dostali następujące kwoty:
•  Uczniowski Klub Sportowy ILNO  

– 15 000,00 zł
•  Klub Sportowy JUWENIA Boczów 

– 53 000,00 zł
•  Miejski Klub Sportowy TOROMA 

Torzym – 57 000,00 zł
To nie było jedyne zadanie. 6 tysięcy 

złotych zaplanowano na „Wspieranie re-
habilitacji fizycznej lub psychicznej osób 
niepełnosprawnych”. 
Zrealizować to zadanie można poprzez 
zapewnienie wyjazdów wypoczynkowo-
-krajoznawczych rodziców czy opieku-
nów z dziećmi niepełnosprawnymi. Do 
jego wykonania zgłosiła się tylko jedna 
organizacja – Caritas Diecezji Zielono-
górsko-Gorzowskiej Parafialny Zespół 
„CARITAS” Torzym i ona dostała całą 
zaplanowaną kwotę.

Niestety, na trzecie zadanie „Kultura 
w Gminie Torzym w 2020 roku”, na które 
zaplanowano 5000 złotych, nie wpłynęła 
żadna oferta. 

© Dzięki uprzejmości Biura Zarządu Lubuskiego Centrum Pulmonologii
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chodzi o zastosowanie nowoczesnych metod 
diagnostycznych, jest olbrzmi.

Skąd wziął się pomysł na Lubuskie Centrum 
Pulmonologii?
Z tradycji leczniczych tego miejsca, które 
sięgają początku dwudziestego wieku. Usy-
tuowanie pośród lasów i mikroklimat rzeki 
Ilanki stwarzają doskonałe warunki do leczenia 
pacjentów pulmonologicznych. Stąd zaczerp-
nęliśmy pomysł na powołanie Lubuskiego 
Centrum Pulmonologii w Torzymiu, które 
specjalizuje się w leczeniu większości schorzeń 
płuc. Należy w tym miejscu podkreślić, że 
jesteśmy ośrodkiem specjalistycznym, który 
w sposób kompleksowy zajmuje się diagnostyką 
i leczeniem raka płuc powodującego największą 
liczbę zgonów wśród lubuszan chorujących na 
nowotwory. Mamy więc szczególną misję do 
spełnienia polegającą na wczesnym wykrywa-
niu tej choroby i oczywiście jej leczeniu. Warto 
też zwrócić uwagę, że choroby onkologiczne 
są na drugim miejscu, jeśli chodzi o przyczynę 
zgonów w naszym regionie. 

Dziś, gdy mówi się o służbie zdrowia, trud-
no uniknąć tematu pieniędzy. Zazwyczaj 
jest ich za mało.
Wynik finansowy naszego szpitala jest dodatni. 
Warto zauważyć, że spłacamy kredyt inwesty-
cyjny zaciągnięty na 15 lat na modernizację 
i wyposażenie, który był koniecznością, by 
szpital mógł się rozwijać. Obsługa tego kredytu 
jest wliczona w koszty działalności i mimo 
to spółka jest na plusie. Osiągane zyski to nie 
są wielkie kwoty, ale – co warto podkreślić 
–  właściciel nam ich nie zabiera. Cały zysk jest 
inwestowany w szpital, bo potrzeb oczywiście 
mamy wiele i one zawsze będą w tej działalno-
ści. Trzeba przyznać – czasy są trudne w naszej 
branży, ale radzimy sobie. 

Jakie są plany inwestycyjne na najbliższe 
lata?
Właśnie jesteśmy w fazie tworzenia pierwsze-
go w województwie lubuskim ośrodka geria-
trii. Ośrodka, który w sposób kompleksowy 

Oczywiście, że niedogodności związane 
z remontem na rehabilitacji są odczuwalne dla 
pacjentów, ale po prostu nie ma jak tego zrobić 
inaczej – skoro chcemy coś poprawić, zmienić, 
ulepszyć i jednocześnie leczyć w tym samym 
miejscu. Utrudnieniem jest na pewno to, że 
musimy rotacyjnie remontować sale chorych, 
bo nie mamy gdzie przenieść pacjentów. Ale 
zawsze z uwagą słucham głosów krytycznych, 
nie spoczywam na laurach. Cały czas staram 
się dostrzegać te obszary działalności, w któ-
rych można jeszcze coś poprawić, ulepszyć 
z myślą o oczekiwaniach naszych pacjentów 
i pracujących tu osób.

Mury, sprzęty, inwestycje – to wszystko 
bardzo ważne, ale i tak kwestią najważ-
niejszą są umiejętności i zaangażowanie 
personelu.  
Tak, ludzie są najważniejsi, to nasz najcenniej-
szy kapitał. Szpital w Torzymiu jest czwartym, 
który prowadzę w swojej 20-letniej karierze 
menedżerskiej, i zawsze stawiałam na zespół. 
Bez współpracowników – ich zaangażowania 
– nie wyobrażam sobie swojej pracy. Są dla 
mnie inspiracją do działania, razem tworzy-
my to miejsce, mamy wspólną wizję rozwoju 
naszego szpitala, zgodnie z jego specyfiką 
i profilem działania. Fachową kadrę, którą tu 
zastałam, udało się jeszcze wzmocnić o spe-
cjalistów z większych ośrodków: z Gorzowa 
Wlkp., z Zielonej Góry, a nawet ze Szczecina. 
Tak naprawdę to właśnie kadra medyczna – i 
nie mam tu na myśli tylko lekarzy, ale cały nasz 
personel – stanowi o marce naszego szpitala i o 
jakości usług, jakie świadczymy.

Rozmawiał Marcin Kalita

będzie się zajmował problemami starzejącego 
się społeczeństwa. Ten problem narasta od 
wielu już lat, a liczba pacjentów powyżej 60. 
roku życia stale się zwiększa. Pracujemy dłużej, 
dłużej jesteśmy aktywni, a z tym wiąże się 
nasilenie schorzeń podeszłego wieku. Dlatego 
trzeba podejmować działania prewencyjne 
na poziomie nie tylko opieki społecznej, ale 
także zdrowotnej. Potrzebne są specjalistyczne 
oddziały geriatryczne, ponieważ do osoby 
w starszym wieku trzeba podejść w szczególny 
sposób, a w naszym województwie funkcjonu-
je tylko jeden taki oddział  – w Żarach. U nas 
będzie to rozwiązane kompleksowo. W struk-
turze powstającego ośrodka geriatrii będzie 
zakład opiekuńczo-leczniczy, oddział geria-
tryczny, rehabilitacja oraz poradnia geriatrycz-
na i opieka dzienna. W mojej ocenie takich 
ośrodków w każdym województwie powinno 
być minimum trzy, a w większych wojewódz-
twach nawet pięć. Wychodząc naprzeciw tym 
potrzebom tworzymy w Torzymiu pierwszy 
taki ośrodek, wykorzystując w tym celu uroki 
tego miejsca i potencjał naszego szpitala.

Kiedy ośrodek geriatrii będzie gotowy?
Mam nadzieję, że najpóźniej w 2023 roku. 
To duża inwestycja, która pochłonie kilka 
milionów złotych. Podzieliliśmy ją na cztery 
etapy i każdego roku marszałek województwa 
przekazuje nam pulę środków na jej realizację. 
Pierwszą transzą były dwa miliony złotych 
w ubiegłym roku. Wtedy zaczęliśmy adaptację 
jednego ze starych budynków, w którym kie-
dyś był oddział płucny, położonego w kom-
pleksie leśno-parkowym. To idealne miejsce 
na taką działalność. Mamy świadomość, 
że pacjenci będą pod naszą opieką długo, 
niektórzy nawet do końca swoich dni. I będą 
potrzebowali nie tylko medycznego wsparcia, 
rehabilitacji ruchowej, ale także zwykłego 
wyjścia na spacer w ładnym otoczeniu. 

Jak duży będzie to ośrodek?
Będzie w nim około 80 łóżek, przygotowanych 
w wysokim standardzie, dedykowanych oczy-
wiście pacjentom w podeszłym wieku. Warto 

wspomnieć, że realizując ten projekt współ-
pracujemy także z gminą w Torzymiu, która 
przekazała część środków na stworzenie – w 
jego ramach – dziennego domu opieki. Po-
mieszczenia na parterze naszego ośrodka będą 
przygotowane na potrzeby seniorów z Torzy-
mia i okolic. W sensie społeczno-zdrowotnym 
opieka nad nimi spada na gminę, a dla tych 
osób z pewnością będzie bardziej komfortowo, 
gdy taką usługę i opiekę dzienną otrzymają 
w profesjonalnie przystosowanym do tego 
miejscu i pod fachowym okiem specjalistów.

Pacjenci nowej części szpitala są bardzo 
zadowoleni, ale ci, którzy korzystają z tej 
starszej, mają wiele uwag krytycznych.
Nie da się ukryć, że różnica jest spora. Gdy 
przejeżdża się główną drogą obok budynku 
Lubuskiego Centrum Pulmonologii, widać 
kontrast z tym, co jest dalej. Obiekt naszego 
Centrum niewątpliwie spełnia najwyższe 
standardy. Gdy przy okazji konferencji pulmo-
nologicznej zawitał do nas profesor z okolic 
Hanoweru, nie mógł uwierzyć. „Macie tu 
lepsze warunki niż u nas” – komplementował. 
Jesteśmy naprawdę dumni z tego, że udało 
nam się stworzyć takie miejsce i nasi pacjenci 
mogą się u nas leczyć w warunkach europej-
skich. Ale nie zapomnieliśmy o starszej części 
naszego szpitala, tej położonej w lesie. Staramy 
się ją sukcesywnie remontować w miarę 
posiadanych możliwości. Inwestujemy w nią 
naprawdę duże pieniądze, w zeszłym roku był 
to prawie milion złotych. Wymieniliśmy cały 
sprzęt rehabilitacyjny i ten do diagnostyki kar-
diologicznej, który był już mocno wysłużony, 
a także część wyposażenia. Przebudowaliśmy 
niektóre pomieszczenia, założyliśmy klimaty-
zatory na całym poddaszu, ponieważ latem jest 
tam bardzo gorąco. Staramy się odmalowywać 
sukcesywnie wnętrza i je na nowo aranżować, 
żeby było wygodnie, ładnie i przytulnie i na-
szym pacjentom, i personelowi. 

Nie da się ukryć, że pacjenci chcieliby, aby 
to wszystko działo się szybciej i w sposób 
mniej dla nich uciążliwy.

Ośrodek geriatrii w Torzymiu  – pionierski krok w Lubuskiem

Z przyczyn technicznych na potrzeby 
gazety musieliśmy skrócić tekst wywiadu.  

Do lektury pełnego tekstu rozmowy 
z Panią Prezes zapraszamy na naszą 

stronę internetową:  
lokalneforum.pl

To zaskakujące. Dlaczego tak się sta-
ło? Może po prostu kwota 5000 złotych 
na organizację wydarzenia kulturalnego 
dla mieszkańców całej gminy to jed-
nak za mało? To tylko 3,6% budżetu 
otwartego konkursu ofert! Może kultura 
w naszej gminie potrzebuje większych 
nakładów finansowych? Istnieje możli-
wość powtórnego ogłoszenia konkursu 
na to zadanie. Miejmy nadzieję, że 
kwota na realizację tego przedsięwzięcia 
zwiększy się i to zachęci organizacje do 
składania ofert. 

To, o czym powyżej napisaliśmy, to 
tylko jedna z możliwości finansowania. 
Jest ich oczywiście więcej i postaramy się 
je prezentować na łamach naszej gazety 
i stronach naszego portalu.  
Swoją drogą wszystkim klubom sporto-
wym z naszej gminy polecamy zain-
teresować się zewnętrznymi źródłami 
finansowania swojej działalności. Między 
innymi właśnie rozpoczął się nabór 
w ramach „Rządowego Programu KLUB 
– edycja 2020”. Trzeba zajrzeć na stronę 
www.msit.gov.pl. Tam można także zna-
leźć wskazówki jak skorzystać z Fundu-
szu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Inna podpowiedź – ponownie zaj-
rzyjcie na stronę www.gov.pl. Tam szu-

Dotacje na sport podzielone, kultura         bez oferty

kajcie programu ,,Sport dla wszystkich”. 
Zajęcia sportowe dla uczniów finansuje 
także na przykład Fundusz Zajęć Sporto-
wych www.bip.msit.gov.pl. 

Na wspomnianym portalu www.gov.
pl  trwa nabór wniosków na rok 2020: 
,,Sport dzieci i młodzieży”. Możliwości 
jest naprawdę wiele.

Radzimy: otwórzcie boiska dla na-
szych dzieci poprzez realizację ciekawych 
pomysłów.  Stwórzcie alternatywę dla 
telefonów i Internetu.  Dobrze zorga-
nizowany sport dla dzieci i młodzieży 
przyciągnie nawet tych, którzy nie lubią 

się męczyć. Kto wie, może doczekamy się 
torzymskiego Roberta Lewandowskiego? 
Anity Włodarczyk? Czy innej lekkoatlet-
ki z sukcesami – Małgorzaty Krzyżan, 
jeśli szukamy pozytywnych wzorów 
w naszym regionie.

Wszystkim organizacjom pozarządo-
wym gratulujemy dofinansowania. I ży-
czymy realizacji projektów z sukcesami, 
o których z przyjemnością napiszemy.

Przygotowały:  
Ilona Wojciechowska,  

Ewelina Niwald

Naprawa pobocza w Tarnawie
Mieszkańcy Tarnawy Rzepińskiej będą mieli naprawio-
ne pobocze drogi przebiegającej przez wieś.

To będzie duża ulga, bowiem pobocze rozjeżdżone przez 
ciężkie samochody wywożące drewno z lasu, podczas pluchy 
praktycznie nie nadawało się do użytku. Mnóstwo błota, 
głębokie kałuże nie tylko uniemożliwiały chodzenie, ale także 
utrudniały przejazd samochodom osobowym, gdy trzeba 
było się wyminąć z większym pojazdem na wąskiej drodze. 
Dostaliśmy w tej sprawie sygnał od czytelników wraz ze zdję-
ciami i przyznajemy – pobocze wyglądało tragicznie. 

Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z naczelnikiem Wy-
działu Dróg, Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa 
Powiatowego w Sulęcinie Kazimierzem Gryzem, który 
zapewnił nas, że pobocze zostanie szybko naprawione.  
Zakład drzewny, którego pojazdy przyczyniły się do rozjeż-
dżenia pobocza, użyczy na czas remontu koparkę. Przy-
gotowany jest też już tłuczeń, który zostanie wysypany, by 
utwardzić newralgiczne miejsca. Mieszkańcom Tarnawy co 
prawda zależałoby przede wszystkim na zrobieniu pobocza 
z prawdziwego zdarzenia, ale z pewnością i te doraźne działa-
nia poprawią komfort korzystania z drogi.
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Zofia Pawicz, laureatka wojewódzkiego konkursu ,,Przyroda mnie zachwyca”.

Ciekawi świata 
– Torzymska Akademia Umiejętności

To że 2,5-tysięczne miasto może poszczycić 
się prężnie działającą Akademią Umiejętności 
Trzeciego Wieku, nie jest czymś zwyczajnym, 
ale tak właśnie jest w Torzymiu. By takie 
przedsięwzięcie się udało, potrzeba zapaleńców-
społeczników, zaplecza finansowego, a przede 
wszystkim uczniów – ludzi ciekawych świata 
i chcących poszerzać swoje horyzonty. 

Zapaleńcy znaleźli się w osobach Lucyny i Krzysztofa 
Stróżańskich, pedagogów z powołania, którzy po przej-
ściu na emerytury postanowili porzucić Wrocław i za-
mieszkać w Pniowie. Tu ich pozytywna energia i wola 
działania zderzyły się z pomysłem burmistrza Torzymia 
Ryszarda Stanulewicza na stworzenie klubu seniora, co 
ostatecznie zaowocowało interesującym przedsięwzię-
ciem – Akademią działającą pod skrzydłami Torzym-
skiego Ośrodka Kultury i finansowaną przez gminę.

W organizację torzymskiej Akademii włożono 
ogrom społecznej pracy, ale już jest, działa (właśnie 
trwa drugi semestr) i ma naprawdę imponującą liczbę 
40 stałych studentów w wieku od 50 do 94 lat! Na 
niektóre zajęcia przychodzi dodatkowo sporo wolnych, 
ale zawsze mile widzianych, słuchaczy. Tak było na 
przykład z wykładem o RODO poprowadzonym przez 
specjalistę z Warszawy, na którym pojawili się torzy-
mianie bez indeksów. 

Tematy zajęć? Jest w czym wybierać: języki obce, 
informatyka dla początkujących, wyjazdy turystycz-
ne, spotkania ze sztuką, gimnastyka mózgu, warsztaty 
teatralne, wykłady o zdrowiu czy bezpieczeństwie 
seniorów – to tylko niektóre z propozycji. 

– Ważnym wspólnym działaniem Urzędu Miasta 
i Gminy Torzym oraz Akademii jest program REGIO-
NALIZM wdrażany w drugim semestrze. Ten program 
to próba naukowej penetracji czasów powojennych – lat 
czterdziestych i pięćdziesiątych. Do współpracy w jego 
realizacji pomysłodawcy zapraszają wszystkich miesz-
kańców gminy, którzy pamiętają te czasy, mają pamiątki 
rodzinne z tamtych lat, dokumenty, zdjęcia – opowiada 
pani Lucyna Stróżańska. 

Szefowie Akademii, państwo Stróżańscy, dbają o to, 
by wykładowcami byli fachowcy w swoich dziedzinach, 
więc kto chce się czegoś nowego nauczyć, może czerpać 
z dobrych źródeł. 

Zajęcia w TAU odbywają się w weekendy, a stu-
dia trwają dwa semestry, co nie znaczy, że tegoroczny 
absolwent (gdy już odbierze swój dyplom ukończenia 
Akademii) nie może zapisać się na kolejny rok – niektó-
re tematy pewnie się powtórzą, ale będą też nowe. 

Wspaniałe jest to, że inicjatywa spotkała się wśród 
mieszkańców Torzymia z bardzo przychylnym przyję-
ciem. Fama rozchodzi się po okolicy, więc być może na 
kolejny studencki rok, który zacznie się oczywiście jesie-
nią, zapisze się jeszcze więcej słuchaczy. Takie studia to 
przecież nie tylko nauka, ale też spotkania towarzyskie, 
dyskusje, możliwość zawarcia nowych przyjaźni i pozna-
nia ludzi o podobnych zainteresowaniach, no i – obok  
nauki – oderwanie się od codziennych problemów. 

Organizatorzy mają mnóstwo pomysłów, a ponie-
waż trafili na podatny grunt, życzliwych ludzi, a ich 
praca przynosi efekty i jest potrzebna mieszkańcom, 
można mieć nadzieję, że Akademia Umiejętności już na 
stałe wpisała się w życie gminy Torzym.

Wszystkie informacje o Akademii są dostępne na 
stronie www.torzym.pl (zakładka: dla mieszkańca) oraz 
na stronie FB Torzymskiego Ośrodka Kultury.

(rk)

Zakładając Szkolną Pra-
cownię Artystyczną przy 
gimnazjum (obecnie szkoła 
podstawowa) w Torzymiu 
liczyłam, że będą spotykać 
się tu młodzi ludzie, którym 
zajęcia plastyczne pomogą 
swobodnie wyrazić emocje. 
Wierzę bowiem, że twór-
cze działania plastyczne są 
nieodzownym czynnikiem 
wszechstronnego rozwoju 
dziecka. 

Psycholodzy twierdzą, że kultura prze-
żyć, ich siła i jakość będą tym bogatsze, 
im wcześniej dziecko zacznie obcować 
ze sztuką. Z wielkim zadowoleniem i sa-
tysfakcją obserwuję jak te spotkania ze 
sztuką kształtują osobowości dzieci, ich 
spojrzenie na świat. Widzę, jak zaczynają 
przeżywać i rozumieć takie wartości 
jak piękno, dobro, miłość i prawda. Jak 
wzbogacają i uwrażliwiają swoje wnętrze.  

,,Malowanie mnie uspokaja, lubię 
malować i chcę robić to coraz lepiej” 
– mówi Amelka, która uczestniczy w za-
jęciach od kilku tygodni, a już pierwsza 
praca pokazała jej oryginalne patrzenie 
na przyrodę. ,,Te zajęcia są inne. Jeśli 
przyjdzie mi do głowy jakiś pomysł, 
mogę tutaj go zrobić” – dodaje Ewcia, 
uczennica klasy trzeciej,  która przy-
chodzi do pracowni od przedszkola. 

Tutaj jesteśmy szczęśliwi  
i pełni optymizmu!

OGŁOSZENIA DROBNE • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • DAM PRACĘ

Auto Warsztat 

DZIMI
SZUKAM PRACOWNIKA

Stanowisko:

MECHANIK SAMOCHODOWY
Jesteś zainteresowany, dzwoń!

608-436-553

Jakub Marzęta, laureat powiatowego konkursu ,,Zachowajmy piękny powiat”.
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Nasza gmina to mała społeczność pełna ludzi 
uczynnych i dobrej woli. Z tą wiarą dziewięcio-
ro przedsiębiorczych rodziców uczniów Szkoły 
Podstawowej w Torzymiu postanowiło – jak mówi 
Agata Wdowiak, członek zarządu stowarzyszenia 
– wziąć odpowiedzialność za otaczający ich świat 
i codziennie starać się czynić go lepszym, bardziej 
przyjaznym i bezpieczniejszym. 

Zarejestrowane przez tę grupę jesienią 2018 
roku stowarzyszenie postawiło przed sobą zadanie: 
„działania na rzecz integracji i rozwoju lokalne-
go środowiska społecznego poprzez wspieranie 
inicjatyw społecznych 
w następujących obszarach: 
kultura, oświata, eduka-
cja, ochrona środowiska, 
prawa człowieka, ochrona 
zdrowia, rozwój regionalny 
i lokalny, pomoc społeczna” 
– jak sami o sobie napisali.

Podobnie jak bohatero-
wie książki, krewni i znajo-
mi królika lubią pomagać. 
W niecałe półtora roku 
działalności zrealizowali 
naprawdę wiele przedsięwzięć. Za nimi są już, by 
wymienić niektóre, zbiórki pieniędzy i kiermasze 
ozdób świątecznych na rzecz rodzin w trudnej 
sytuacji finansowej, „pchli targ”, którego utarg 
przeznaczono na zakup sprzętu sportowego dla 
SP w Torzymiu, zakończone wystawą Warsztaty 
Króliczego Rękodzieła*, a nawet wieczór poezji. 
Co budujące już ledwie dwa miesiące po założeniu 
stowarzyszenia zysk z „króliczego” stoiska podczas 
kiermaszu świątecznego wyniósł 5800 zł!

Trzon grupy tworzy zaledwie garstka osób, ale 
ma ona stałe wsparcie ze strony Szkoły Podsta-
wowej w Torzymiu oraz Torzymskiego Ośrodka 
Kultury, no i nie sposób nie wspomnieć o cennych 
pomocnikach wśród dzieci i młodzieży z gminy, 
które wciągnęła idea pomagania.

Jakie to uczucie pomagać innym? – Pomaganie 
jest fajne. To bardzo pozytywne emocje. Wspie-
ramy słabszych i potrzebujących, co przynosi 
wiele radości i sprawia, że czujemy się bardziej 
wartościowi i szczęśliwsi. Pomaganie nadaje życiu 
głębszy sens. Uważam że każdy powinien dopisać 
pomaganie innym do listy codziennych obowiąz-
ków – mówi Wioleta Bylinowicz, jedna z krew-

nych i znajomych. Anna Cybulska wspiera ten 
apel: – Czyniąc rzeczy dobre, budujemy poczucie, 
że możemy coś zmienić wokół siebie, wyjść poza 
życie zawodowe i osobiste, aby zaoferować innym 
swoje umiejętności i czas wolny.  Ale też nawiązu-
jemy przyjaźnie na całe życie i uczymy się czegoś 
o sobie i to jest dane na zawsze.

A skąd biorą energię, by działania w stowarzy-
szeniu łączyć z życiem rodzinnym i zawodowym? 
– Czasu niestety brakuje – nie ukrywa Agata 
Wdowiak – Każda z nas jest pracującą matką, 
więc obowiązków jest dużo, a energię czerpiemy 

z rodziny. Bycie mamą to 
najważniejsze wyzwanie. 
Dziecko patrzy na rodzica 
i wyciąga wnioski, naśla-
duje, więc poprzez takie 
a nie inne swoje codzienne 
wybory uczymy dzieci to-
lerancji, otwartości i wraż-
liwości wobec innych 
i otaczającego świata”.

Stowarzyszenie wnosi 
do naszego regionu nowy 
nurt, jakim jest współpraca 

z innymi NGO (organizacje pożytku publicznego), 
co opisują i propagują w swoich kampaniach i ak-
cjach. Możemy je rozpoznać na Facebooku pod 
hasztagami: #dziejesięwtorzymiu #działajlokalnie 
#wkrainieszlakowturystycznych #warsztatykroli-
czegorekodziela #krewniiznajomikrolika #krew-
niiznajomikrolikapomagaja.

Może czas dołączyć do krewnych i znajomych 
królika? Stowarzyszenie nie zamyka się na nowych 
członków poszukując ich między innymi na 
portalach społecznościowych (składka członkow-
ska – 30 zł na rok). W tym roku również mają 
w planach m.in. zorganizowanie pchlego targu, 
świątecznej zbiórki pieniędzy, a także wzięcie 
udziału w konkursie „Działaj lokalnie”.... 

* Warsztaty te były dofinansowane ze środków 
programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię 
Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lo-
kalnie Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych 
– Lokalna Grupa Działania w Sulęcinie.

Paulina Niwald

Dla nich chcieć to móc
Książka o perypetiach Krzysia i jego przyjaciół ze Stumilowego 
lasu od początku towarzyszyła stowarzyszeniu i była inspiracją 
do stworzenia jego nazwy: „krewni i znajomi królika”.

„Trochę uwagi  
i trochę myślenia 

o innych  
robi różnicę”

A.A. Milne „Kubuś Puchatek” 

Tutaj jesteśmy szczęśliwi  
i pełni optymizmu!

Stanisław Cybulski, laureat ogólnopolskiego 
konkursu ,,Ilustracje do wierszy Tuwima”.

Jakub Marzęta, laureat powiatowego konkursu ,,Zachowajmy piękny powiat”.

Helena Nowaczyk, 2. miejsce w ogól-
nopolskim konkursie ,,Bądź EKO". 

Radosna ekipa Szkolnej Pracowni Artystycznej.

Pierwsza praca jednej z bohaterek tekstu 
– Amelki Twardowskiej.

To jedna z najbardziej doświadczonych 
i utytułowanych  młodych artystek. 

,,Lubię te zajęcia, bo pani  pozwala 
nam robić różne rzeczy i zawsze jest 
miła” –  mówi Tosia, również trzecio-
klasistka, stała bywalczyni pracowni od 
czterech lat. Tosia tworzy bez zahamo-
wania, łączy techniki, miesza farby, co 
mnie zaskakuje i zmusza do stałego 
dostarczania inspiracji. 

Laura po prostu lubi spędzać 
czas na malowaniu i spotykać się na 
zajęciach z koleżankami, a Staś, który 
maluje z wielkim zacięciem i zaanga-
żowaniem, twierdzi że ,,malowanie to 
najprzyjemniejsza czynność w szkole”. 
Wiele z jego prac nagradzano w ogól-
nopolskich konkursach. 

Kluczem do ich sukcesów jest 
stworzenie warunków, które pozwalają 
ujawnić się zdolnościom. Wspólnie 
pracujemy przez trzy godziny w tygo-
dniu. Liczba dzieci, które się u nas bawią 
i uczą zarazem, bywa różna. Czasami 
jakiś projekt zainteresuje większą grupę, 
czasami inny okazuje się wyzwaniem dla 
mniejszej. A projektów jest mnóstwo. 
Niedawno skończyliśmy ten nazwany 
„Nudzi – misie”, w którym dzieci miały 
zaproponować sposoby na spędzenie 
czasu wolnego personalizując świat 
misiów. Teraz pracujemy nad dwoma 
innymi: „Człowiek, planeta, przyszłość”, 
w którym pokazujemy obcowanie z przy-
rodą, oraz „Historia malowana” (trzeba 
wybrać jako źródło inspiracji znaczące 
wydarzenia lub postacie historyczne).

Staram się o dobry klimat do 
powstawania twórczych wypowiedzi, 

dlatego zostawiam dzieciom wolny 
wybór tematów i środków ekspresji. 
Pozwalam na pracę nad własnym 
stylem. Inspiruję twórczością sławnych 
artystów, pięknem świata, historią, 
literaturą, poezją i filmem. Projekt 
„Tworzymy jak Van Gogh” rozpoczęli-
śmy obejrzeniem filmu „Mój Vincent” 
oraz dokumentów pokazujących spo-
soby animacji obrazów. Trzymiesięczny 
cykl zajęć „Podróż w świat wyobraźni” 
zaczęliśmy od lektury pięknie ilustro-
wanej książki Svena Nordqvista.

Wszystko to sprawia, że z ogrom-
ną przyjemnością dzielę się z dziećmi 
swoją pasją do piękna. Być może 
między innymi dzięki temu możemy 
pochwalić się, że w historii Szkolnej 
Pracowni Artystycznej mamy już 
dwoje uczniów, którzy kształcą się 
dziś w liceum plastycznym, mogą nas 
odwiedzać doradzając młodszym kole-
gom i koleżankom jako eksperci.

Ilona Wojciechowska

© Dzięki uprzejmości krewnych i znajomych królika
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Krystian Ksobiraj, który latem ubiegłe-
go roku – pełniąc służbę kierowania 
ruchem na drodze w Garbiczu – został 
celowo najechany przez radnego powiatu 
sulęcińskiego, jest naprawdę poruszony. 
Nie może pogodzić się z bezkarnością 
sprawcy. 

– Jestem zaszokowany, bo niedawno 
dostałem z policji pismo następującej 
treści – mówi i cytuje nam: 
„Zgodnie z artykułem 8. Kodeksu po-
stępowania w sprawach o wykroczenia 
i zw. z art. 16§2 Kodeksu postępowania 
karnego, uprzejmie informuję, że po 
przeprowadzeniu czynności wyjaśniają-
cych w niezbędnym zakresie w sprawie 
popełnionego w dniu 01 sierpnia 2019 
r. wykroczenia z art. 86§1 i 92§1 KW, 
w której Pan jest pokrzywdzonym, 
sprawca wykroczenia Adam Basiński 
został ukarany grzywną w kwocie 220 zł 
w drodze mandatu karnego kredytowa-
nego nałożonego na podstawie  art. 97§1 
kpow.”

Po czym dodaje: – Przecież to 
zaskakująco mała kara… Sprawca nie 
kontaktował się ze mną, nie przeprosił, 
nie oferował żadnego zadośćuczynienia. 
Zapłaci tylko 220 zł mandatu i po spra-
wie. Za taką „akcję”?

O co w tym wszystkim chodziło?
1 sierpnia 2019 roku, czwartek. Trwa 
upalne polskie lato. W małej miejsco-
wości Garbicz w gminie Torzym tym 
bardziej gorące, że właśnie zaczyna się 
muzyczny Garbicz Festival, na który 
przyjeżdżają goście z całego świata. Kilka 
tysięcy ludzi. Większość z zagranicy. 
Organizatorzy uwijają się jak w ukropie, 
by wszystkich przyjąć bez opóźnień i aby 
wioska nie utknęła w korkach. Przez dwa 
dni wjeżdża tu samochód za samocho-
dem i autokar za autokarem.

Dlatego bardzo ważna jest logistyka. 
Trzeba zorganizować cały ruch. Wie-
dzieć, którymi drogami mają wjeżdżać 
autokary, na które parkingi odsyłać auta 
osobowe, gdzie wydzielić strefy z zaka-
zem parkowania itd. Jednak najistotniej-
sze jest, by wszystkie drogi pozostawały 
przejezdne. Choćby po to, by np. karetka 
pogotowia czy straż pożarna nie utknęły 
w korku i zdążyły udzielić pomocy na 
czas, gdy zajdzie taka potrzeba. 

W 2019 roku Garbicz Festival odby-
wał się po raz siódmy, więc organizatorzy 
imprezy i ich służby mieli już niezbędne 
doświadczenie, wiedzieli jak wszystko 
przeprowadzić, żeby było bezpiecznie 
i sprawnie. Przed festiwalem odbywają 
się spotkania konsultacyjne z mieszkań-
cami wioski, tak by poznać ich opinie 
i zrobić wszystko, żeby zwiększony ruch 
w Garbiczu był jak najmniej dokuczliwy 
dla tych, którzy żyją tu na stałe.

W sprawną logistykę są zaangażo-
wane dziesiątki ludzi ze strony organiza-
torów. Każdy zna dobrze swoją robotę. 
Wystarczy tylko stosować się do poleceń 
odpowiednich służb, a wszystko pójdzie 
sprawnie. Także służby drogowej, która 
dba o płynność przejazdu samochodów. 
Co ważne, służby festiwalowe działają 
na podstawie planu organizacji ruchu 
wcześniej przyjętego i zaakceptowanego 
przez policję, a także – uwaga – starostę 
sulęcińskiego!

Jako że droga, która prowadzi przez 
Garbicz na teren festiwalu jest wąska, 
trzeba zorganizować profesjonalne ruch 
wahadłowy. Agencja ochrony, która 
zabezpiecza całą imprezę, ma specjalnie 
przeszkolonych ludzi z odpowiednimi 
uprawnieniami (zgodnie z rozporządze-
niem ustawy „Prawo o ruchu drogo-
wym”), którzy zatrzymują i przepusz-
czają samochody. Tu nie ma miejsca na 
dowolność. 

Jak pogroził, tak zrobił
Warto podkreślić, że co roku cała opera-
cja organizacji ruchu na Garbicz Festival 
wygląda podobnie, ale z każdą kolejną 
edycją imprezy logistyka związana 
z otwarciem i zamknięciem festiwalu 
jest bardziej sprawna. To między innymi 
kwestia większego doświadczenia orga-
nizatorów. Wszystko idzie szybciej. 

W praktyce kierowanie ruchem 
wygląda tak, że na obu końcach węż-
szego odcinka drogi w Garbiczu stoją 
ludzie kierujący ruchem i przez łączność 
radiową (za pomocą krótkofalówek) 
uzgadniają, w którą stronę jest puszczony 
ruch: czy ze strony festiwalu do wioski, 
czy z wioski do festiwalu. W przypadku 
przejazdu służb ratowniczych ruch za-
trzymywany jest obustronnie, tak by po-
jazdy uprzywilejowane mogły przejechać 
jak najsprawniej. Prosta sprawa. Zdarza 
się oczywiście, że kierowca czasem musi 
chwilę poczekać, zazwyczaj do kilku 
minut, by przejechały pojazdy z przeciw-
nego kierunku. Wtedy kierujący ruchem 
puszcza auta w drugą stronę. Normalne, 
często spotykane przy robotach drogo-
wych, wahadło.

Wróćmy do upalnego przedpołu-
dnia 1 sierpnia. W pobliżu kościoła stoi 
festiwalowy „posterunek”. Tego dnia 
dyżur ma właśnie Krystian Ksobiraj. Jest 
wyraźnie oznaczony. Ma na sobie żółto-
-pomarańczową kamizelkę z wielkim 
napisem: KIEROWANIE RUCHEM 
i tzw. lizak. Zresztą wcześniej ustawiono 
znaki informujące o zmianie organizacji 
ruchu, a mieszkańcy są informowani 
o terminach wprowadzenia zmian. Nie 
da się kierującego ruchem nie zauważyć. 

Pan Krystian jak zwykle zatrzy-
muje samochody na wysokości hotelu 

Postraszyć człowieka, najechać autem. I za karę zapłacić grosze… 

Nic tylko być radnym! 
Czy można najechać samochodem – i to celowo (!)  
– na funkcjonariusza kierującego ruchem i być 
ukaranym jak za wyrzucenie papierka na ulicy? 
W głowie się to nie mieści, ale wygląda, że jednak 
można. Czy lokalny polityk, w tym wypadku były 
starosta sulęciński, może więcej? Poznajcie kilka 
szokujących faktów, ta historia zdarzyła się naprawdę.

© Dzięki uprzejmości KPP Sulęcin

Zamiarem jest to, by nauka była interesująca 
dla maluchów, a język przekazu i zadania 
dostosowane do ich możliwości. Dlatego 
często aranżowane są gry w zagadki czy 
„przedstawienia”, gdy dzieci dostają zadania 
aktorskie wcielając się w pieszych, samocho-
dy, sygnalizację uliczną itp. Rozwiązują przy 
tym różne drogowe problemy (np. przejście 
przez jezdnię na pasach), a „widownia” oce-
nia, czy dobrze im poszło.  
Edukacja nie odbywa się tylko w salach. Pod 
okiem policjantów maluchy ćwiczą także 
w terenie, czyli praktyczne poruszanie się 
pieszych w ruchu ulicznym. 

Nauka o bezpieczeństwie obejmuje 
również poznanie numerów alarmowych, 
wiedzę o tym, co robić, gdy dzieci zosta-
ną zaczepione przez nieznajomych, gdy 

opiekun straci przytomność, jak używać 
komórki (choć niektóre maluchy potrafią 
tu zaskoczyć znajomością tematu), jak ją 
odblokować itd.  
Takie programy, oswajające najmłodszych 
z ewentualnymi trudnymi sytuacjami są nie 
do przecenienia i znakomicie uzupełniają 
to, czego uczą rodzice. Tym bardziej, że 
wiedza ta, przekazana przez policjantów 
w mundurach w niekonwencjonalny sposób 
i wielokrotnie powtarzana (a akcje uświada-
miające prowadzone są też np. na festynach 
i imprezach plenerowych) jest dla dzieci po 
prostu zabawna i atrakcyjna. Dzięki temu 
będzie na pewno skutecznie zapamiętana. 
Rolę „przypominajek” spełniają drobne pre-
zenty (np. odblaski, plakietki), które dzieci 
dostają na pamiątkę. 

Policjanci szkolą maluchy
Sulęcińska policja – co warto odnotować – w ramach różnych programów 
konsekwentnie i od wielu lat prowadzi specjalne „szkolenia” najmłodszych 
mieszkańców powiatu. Policjanci często zaglądają do przedszkoli i szkół 
podstawowych ucząc dzieci bezpiecznego zachowania w domu i na ulicy. 
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„Magnat” i z kolegą mającym posterunek 
na dole, przy festiwalu ustala, w którą 
stronę będzie puszczony ruch. Ludzie 
w samochodach czekają spokojnie. Okna 
otwarte, dużo uśmiechów, radość – w 
końcu jest festiwal, ludzie przyjeżdżają 
z całego świata miło spędzić czas. Cier-
pliwie czekają w kolejce także miejscowi. 
Wiedzą, że te nadzwyczajne środki, to 
tylko na kilka dni. Później przez cały rok 
niemal nic się tu specjalnego nie dzieje. 

Jednak nagle do pana Krystiana 
podjeżdża, łamiąc przepisy, samochód 
volkswagen golf. Przekracza podwójną 
ciągłą linię dzielącą pasy ruchu i jedzie na 
kierującego ruchem. W końcu zatrzyma-
ny tzw. lizakiem, wychyla się z okna i robi 
awanturę. Nie reaguje na prośby funk-
cjonariusza, by nie blokował drugiego 
pasa drogi, bo nim – z przeciwka – zaraz 
nadjadą samochody.  
Jest nieustępliwy. Kłóci się, złorzeczy. 
Twierdzi, że jest mieszkańcem wioski i nie 
musi czekać, że ma prawo przejechać poza 
kolejką, wymijając wszystkich czekają-
cych. Podważa prawo pana Krystiana do 
kierowania ruchem. Nie reaguje na jego 
polecenie, by wrócił do kolejki i cierpliwie 
poczekał. Twierdzi, że tych poleceń nie 
musi respektować. Wymiana zdań robi się 
coraz głośniejsza. A że kierujący ruchem 
nie pozwala przejechać awanturującemu 
się kierowcy – bo z przeciwnego kierunku 
właśnie zjeżdżają inne samochody w tym 
straż pożarna –  ten wychyla się przez 
okno i grozi, że zaraz stojącego mu na 
drodze człowieka przejedzie. 

Skąd u niego przekonanie, że może 
postraszyć funkcjonariusza kierują-
cego ruchem drogowym? Może stąd, 
że kierowca to Adam Basiński, były… 
starosta powiatu sulęcińskiego, a  obecnie 
radny tego powiatu, który przecież zna te 
przepisy doskonale! Powszechnie odbie-
rany jako stronnik burmistrza Torzymia 
Ryszarda Stanulewicza, a jednocześnie 
zdeklarowany przeciwnik festiwalu 
w Garbiczu.

Po chwili pan radny zaczyna realizo-
wać rzuconą groźbę. Rusza z impetem 
na kierującego ruchem na tyle ostro, że 
człowiek ten wpada mu na maskę volks-
wagena. Na szczęście pan Krystian jest 
człowiekiem na tyle młodym i wyspor-
towanym, że udało mu się zniwelować 
skutki upadku, dzięki czemu nie doznał 
złamań kończyn czy poważnych obrażeń 
fizycznych. 

Były starosta zjeżdża na pobocze. 
Do wydarzenia zostaje wezwana policja. 
Funkcjonariusze spisują zeznania uczest-
ników i świadków zdarzenia. 

– Pan Basiński miał tupet krzyczeć 
do mnie, że jest starostą, choć – jak się 
później dowiedziałem – już nim nie jest, 
a tylko kiedyś był. Zresztą nawet, gdyby 
był, to też obowiązywałyby go przepisy 
ruchu drogowego. Jako reprezentant 
władzy lokalnej musi przecież znać 
prawo. Policjanci na miejscu potwier-
dzili, że mam odpowiednie uprawnienia 
do kierowania ruchem, o czym od razu 
poinformowali pana Basińskiego. Wtedy 
chyba zorientował się, że będzie miał 
kłopoty – opowiada Krystian Ksobiraj.

Policja miała wyjaśnić sprawę. Trwa-
ło to aż kilka miesięcy i ma dość zaska-
kujący finał. Radny Basiński, który groził 
kierującemu ruchem, że go rozjedzie, po 
czym celowo w tego człowieka wjechał, 
został ukarany mandatem w wysoko-
ści… 220 złotych. 

Zły przykład dla mieszkańców
– Jesteśmy zdziwieni i oburzeni tak 
łagodnym potraktowaniem pana Basiń-
skiego – mówi Marcin Witkowski, prezes 
zarządu firmy ochroniarskiej, która 
zabezpieczała festiwal i to jej pracownicy 
utrzymywali ład na drodze. 

– Czy pan, który jest radnym, może 
więcej? Przecież doskonale zna prawo 
i jako osoba publiczna powinien świecić 
przykładem. Takie zachowanie zachęca 
ludzi, żeby nie respektowali poleceń 
kierującego ruchem. Czy to jest tak, 
że mogę za 220 złotych na kogoś sobie 
bezkarnie najechać? I takie rzeczy robi 
lokalny polityk… Jaki to przykład dla 
mieszkańców gminy? Najechany czło-
wiek posiadał wszelkie niezbędne upraw-
nienia do wykonywania swojej pracy. Na 
drodze był kimś takim jak policjant. Czy 
policjanta można spróbować najechać 
i zapłacić tylko 220 złotych mandatu? 
– denerwują się oburzeni ludzie z agencji 
ochroniarskiej pracującej przy festiwalu. 
Są niezadowoleni, bo jeśli praca ochro-
niarzy na jakiejś imprezie jest niebez-
pieczna, trudniej pozyskać ludzi i trzeba 
im więcej płacić, więc rosną koszty. 

Poprosiliśmy o komentarz policję. 
Dostaliśmy następujące wyjaśnienie: 
„W odpowiedzi na Pana zapytanie, 
informuję, iż we wskazanym przez Pana 
dniu, doszło do popełnienia wykrocze-
nia. Powyższą informację uzyskaliśmy 

na podstawie zawiadomienia złożonego 
przez pokrzywdzonego i wszczęto w tej 
sprawie postępowanie o wykroczenie. 
Sprawca zdarzenia opisał zajście z jego 
punktu widzenia, które jest zbieżne 
z wersją pokrzywdzonego. Postępowanie 
zostało zakończone nałożeniem grzywny 
w postaci mandatu karnego w wysokości 
przewidzianej w taryfikatorze.”

Taryfikator taryfikatorem, a nam się 
wydaje, że na lokalnym polityku, jakim 
jest radny Basiński, spoczywa nie tylko 
obowiązek dawania dobrego przykła-
du obywatelom, ale przede wszystkim 
bezwzględnego przestrzegania pra-
wa. Niestety, jak się nie pierwszy raz 
okazuje, politykom nie tylko wydaje się, 
że wolno im więcej, ale… rzeczywiście 
wolno im więcej!

Co mówi o swoim zachowaniu radny 
Basiński? Chcieliśmy się dowiedzieć czy, 
po kilku miesiącach od tamtego zdarze-
nia, inaczej na nie patrzy. Czy pojawiła 
się u niego jakaś refleksja? Może skrucha? 
A może udało mu się przeprosić człowie-
ka, którego najechał?  Zadzwoniliśmy po 
komentarz, ale nam odmówił. – Temat 
uważam za zamknięty. Nie chcę się wypo-
wiadać – uciął krótko pan Basiński. 

Ale z tego, co udało nam się ustalić, 
nie wszyscy temat uważają za zamknięty. 
Sam poszkodowany i zatrudniający go 
właściciele agencji są bardzo rozczarowa-
ni rozwiązaniem sprawy. Konsultują się 
z prawnikami i być może podejmą następ-
ne działania. – Nie zostawię tak tej sprawy. 
W najbliższym czasie zamierzam podjąć 
zdecydowane kroki prawne przeciwko 
panu Basińskiemu – mówi Ksobiraj. 

Będziemy informować o rozwoju 
sprawy. Bo nam również wydaje się, że 
kara musi być adekwatna do winy, a w 
nowoczesnym społeczeństwie stawianie 
się polityków (także lokalnych) ponad 
prawem jest nie do przyjęcia.

Janusz Krawczyk, mk

220  
zł 

– takim man-
datem został 

ukarany 
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ski za swój 
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miesiącach 

wyjaśniania 
sprawy przez 

policję

»  CO MÓWIĄ PRZEPISY

Krótkie wyjaśnienie, aby była jasność, co do przepisów obowiązującego prawa. Zgodnie z art. 5. ustawy z dnia 
20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym”: uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są 
obowiązani stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do 
jego kontroli, sygnałów świetlnych oraz znaków drogowych […].

Natomiast art. 6., ustęp 1. tej samej ustawy mówi: polecenia lub sygnały może dawać uczestnikowi ruchu 
drogowego lub innej osobie znajdującej się na drodze: policjant, żołnierz Żandarmerii Wojskowej lub woj-
skowego organu porządkowego, funkcjonariusz Straży Granicznej oraz umundurowany inspektor kontroli 
skarbowej lub funkcjonariusz celny, strażnik gminny (miejski), pracownik kolejowy na przejeździe kolejo-
wym, osoba działająca w imieniu zarządcy drogi lub osoba wykonująca roboty na drodze […]

Postraszyć człowieka, najechać autem. I za karę zapłacić grosze… 

Nic tylko być radnym! 



GMINA TORZYM  •  POWIAT SULĘCIŃSKI10 «

REKLAMA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • WSPIERAMY LOKALNY BIZNES

Za każdym zakrętem rzeki zaspoka-
jasz ciekawość i czujnie wypatrujesz 
nurtu. Razem z przyjaciółmi lub ro-
dziną dzielisz się każdym momentem. 
Tym zabawnym, gdy ktoś wpada do 
wody, i tym mniej, gdy ramiona płoną 
ze zmęczenia.

Może właśnie pomyślałeś: „Oho, 
niełatwa sztuka te kajaki, może nie 
dla mnie”. Nic bardziej mylnego. 
Kajakarstwo rekreacyjne, bo o nim 
tu mowa, polecamy każdemu. Firma 
Kajakarnia działa już od ponad 10 lat 
na Pliszce oraz Ilance. Z naszych usług 
skorzystało tysiące osób. Zaprawieni 
kajakarze i początkujący amato-
rzy. Nawet tacy, u których bycie na 
wodzie wzbudza lęk i niepokój. Na 
Pliszce oraz Ilance znajdą się odcinki 
dla każdego. Łatwe, bez przeszkód, 
dla początkujących, seniorów bądź 
rodzin z dziećmi. Kto złapie bak-
cyla i chce więcej, również się nie 
zawiedzie. Jesteśmy profesjonali-
stami w tym, co robimy. Olbrzymia 
flota różnych kajaków pozwala nam 
zaspokajać każde zapotrzebowania 
klientów. Jesteśmy na czas, zawsze 
czujni i przygotowani, by pomóc 
w razie sporadycznych problemów na 
rzece. Robimy to z pasją i pełnym za-
angażowaniem. Pozwól nam pokazać 
coś niezwykłego, będziesz w dobrych 
rękach.

Pliszka i Ilanka to różnorodne 
rzeki o unikatowych obliczach. Pod-
czas kajakowych przygód spotkasz 

Wspaniały wypoczynek?  
Z wiosłem na Pliszce i Ilance

nie tylko niezwykłą przyrodę. Piękne, 
ponad stuletnie wiadukty kolejowe, 
widziane z nowej perspektywy, z po-
ziomu wody. Czekają na ciebie ruiny 
poniemieckich młynów wodnych, jak 
słynny już Młyn Kokoszki.

Przygoda oraz niezwykła natura 
czekają w pobliżu twojego domu, 
na wyciągnięcie ręki. Potrzebujesz 
noclegu? Na łonie natury? A może 
bardziej komfortowo? Nasza oferta 
noclegów jest różnorodna. Oferujemy 
agroturystykę w domu w Gądko-
wie Wielkim oraz stanicę kajakową 
usadowioną zaraz przy rzece Pliszce. 
Możesz przespać się komfortowo 
w naszych pokojach, pospać na 
sianie oraz bardziej biwakowo, pod 
namiotem. Zaspokoimy również 
apetyt po całym dniu kajakowych 
walk. Przyrządzimy śniadanie, obiad 
lub wieczornego grilla. Zaopatrujemy 
się w wiele naturalnych produktów 
z małych, lokalnych gospodarstw, 
praktycznie od sąsiadów. Świeże, 
wiejskie jaja, miód lub pstrąg i wiele, 
wiele innych produktów. Wieczorne 
ognisko lub biesiada w odnowionej, 
ponad 100-letniej stodole. Nocleg 
przy samej Pliszce, wśród dzikiej 
przyrody, Dzikiej, jednak rozsądnie 
przystosowanej, by zapewnić pod-
stawowy komfort oraz bezpieczeń-
stwo. Zgłoś się do nas, opisz swoje 
preferencje, a ręczę, że zorganizujemy 
tobie i twoim najbliższym wspaniały 
wypoczynek.

Wyobraź sobie. Mokre dłonie od spływającej z wiosła 
wody. Twoje ramiona, przeważnie ospałe, leniwe 
i spragnione wysiłku, a teraz w ferworze walki, twarde jak 
skały pokonują kolejne przeszkody, pchając cię do celu.

Zadzwoniła do nas jedna z osób zajmujących miesz-
kanie komunalne w centrum Torzymia, mocno za-
niepokojona sytuacją związaną ze stanem kominów. 
Według jej słów, od dawna jest kłopot z przeglądami 
i czyszczeniem kominów. Kominiarz może oczywi-
ście dokonać lustracji wewnątrz budynku, natomiast 
nie może... wejść na dach, by tam sprawdzić wylot 
komina, a przede wszystkim, by oczyścić go z zale-
gającej sadzy.

– Po prostu boję się o dzieci i o siebie. Nie 
pamiętam, kiedy komin w naszym budynku był 
czyszczony – usłyszeliśmy. – Kominiarz przychodzi, 
rozkłada ręce, mówi że nie ma jak wejść na dach, 
bo w naszym budynku jest to zbyt niebezpieczne 
dla niego, że instalacja kominiarska na dachu jest 
w takim stanie, że jeszcze czegoś takiego nie widział. 
Podobno informował zakład komunalny o kłopo-
tach, ale na razie pozostaje to bez echa. Jak dojdzie 
do tragedii, to wszyscy się obudzą. Niektóre bu-
dynki, na przykład przy Kościuszki, wydają się być 
w takim stanie, że jak się komin zapali, cały budynek 
z ogniem pójdzie! –  mówi, mocno wzburzona, 
osoba, która zgłosiła nam problem.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej w Torzymiu jakiś czas temu zmienił 
kominiarza, z którym współpracuje. Podobno 
poprzedni, jak wynika z relacji kilku osób, starał 
się – określmy to tak – unikać trudnych sytuacji. 
Obecny, pan Tomasz Harzowski, potwierdził nam 
wspomniane kłopoty z czyszczeniem kominów 
w niektórych budynkach komunalnych. We-
dług niego, mocno skorodowana i spróchniała 
jest tak zwana ława kominiarska umożliwiająca 
wyjście na dach, obejrzenie komina z zewnątrz 
i zajrzenie od góry do środka. Przyznał też, że 
w obecnej sytuacji wejście na dach jest po prostu 
niebezpieczne. Jednak jak podkreślił, pozwalając 
zacytować swoje słowa: – Wydałem zalecenie 
zakładowi komunalnemu, aby ten element został 
wymieniony. I oczekuję, że tak się stanie. U mnie 
żartów nie ma!  

I wiele wskazuje na to, że faktycznie wreszcie do 
wymiany ławy kominiarskiej w budynku przy placu 
Wolności dojdzie. Nowa ma być już przygotowy-
wana i kiedy tylko pogoda na to pozwoli, powinna 
zostać zamontowana. 

Na naszą interwencję dyrektor ZGKiM w Torzy-
miu Zbigniew Kiniorski odpowiedział: – Poruszona 
sprawa jest mi znana. Biorąc pod uwagę opinię 
kominiarską z dnia 14 lutego 2020 r ława kominowa 
zostanie niezwłocznie wymieniona. 

To z pewnością bardzo dobra wiadomość dla 
mieszkańców, którzy boją się o swoje życie i zdrowie.

Jednak zostaje pytanie dlaczego wcześniej nikt 
nie interweniował w tej sprawie, nie badał stanu 
ławy, nie dociekał, czemu przeglądy kominiarskie 
nie są należycie przeprowadzane? Z oczywistych 
powodów zakładamy, że wspomniana ława komi-
niarska nie skorodowała w jednej chwili, więc już od 
dłuższego czasu musiała być w stanie nie nadającym 
się do użytku.

A widmo zagrożenia pożarem w przypadku 
nieczyszczonych kominów nie jest tylko wymysłem 
przewrażliwonych. Takie pożary się zdarzają, ba 
– doświadczyli tego niedawno właśnie mieszkań-
cy lokali komunalnych w Torzymiu. We wrześniu 
zeszłego roku palił się komin przy ulicy Świebo-
dzińskiej, można powiedzieć pod samym nosem 
ZGKiM.     

– Komin pewnie nie był właściwie wyczyszczony 
i zapaliła się sadza – uważa poszkodowany w tamtej 
sprawie pan Bogdan Sobczak (zgodził się ujawnić 
swoje dane). Wtedy musiały interweniować aż trzy 
jednostki straży pożarnej, a po pożarze okazało 

się, że konieczna jest ekspertyza kominiarza, który 
miałby stwierdzić, czy komin nadaje się do dalszego 
użytkowania. 

W tym wypadku sprawa dużo bardziej skom-
plikowana, bo już w maju 2019 roku pan Sobczak 
informował ZGKiM o konieczności naprawy pęk-
niętego komina i prosił o pomoc w tej sprawie.

Potem jednak zamiast konkretnych działań za-
częły się przepychanki dokumentów. Zakład komu-
nalny stał na stanowisku, że mieszkaniec powinien 
remont przeprowadzić na własny koszt, pan Sobczak 
zaś uważał, że to obowiązek wynajmującego. 

Ostatecznie sprawa trafiła do Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sulęcinie, a ten 
stanął po stronie lokatora? „Po przeprowadzeniu 
postępowania przygotowawczego, ustaleniu spraw 
formalnych, dokonanych oględzinach, wezwania 
zarządcy do złożenia wyjaśnień organ nadzoru 
budowlanego informuje, że uznał za właściwe wyko-
nanie naprawy komina przez zarządcę tego obiektu 
budowlanego. W sprawie tej organ PINB w Sulęci-
nie wyda stosowny nakaz Zakładowi Gospodarki 
Mieszkaniowej w Torzymiu jako zarządcy obiektu 
budowlanego” – czytamy w piśmie przesłanym panu 
Sobczakowi i oczywiście zakładowi komunalnemu 
w Torzymiu. 

Sprawa załatwiona? Na papierze. Mieszka-
niec ulicy Świebodzińskiej twierdzi, że do dziś 
ZGKiM nie zastosował się do zalecenia inspektora 
z Sulęcina. Zdumiony tym faktem jest także sam 
inspektor Leszek Pawlak. – Za niedopełnienie 
decyzji grożą sankcje karne – komentuje. I do-
daje, że w przypadku mieszkań komunalnych to 
na zarządcy spoczywa odpowiedzialność za stan 
techniczny obiektu.

To, o czym mówi Inspektor Nadzoru Budowla-
nego wynika m.in. wprost z ustawy o ochronie praw 
lokatorów. Art. 6a., ust. 1. brzmi: „Wynajmujący jest 
obowiązany do zapewnienia sprawnego działania ist-
niejących instalacji i urządzeń związanych z budyn-
kiem umożliwiających najemcy korzystanie z wody, 
paliw gazowych i ciekłych, ciepła, energii elektrycznej, 
dźwigów osobowych oraz innych instalacji i urządzeń 
stanowiących wyposażenie lokalu i budynku określo-
ne odrębnymi przepisami.”

Co na to zakład komunalny? Oficjalna odpo-
wiedź dyrektora Kiniorskiego jest bardzo enigma-
tyczna (pisownia oryginalna): „Odnośnie sprawy P 
Sobczak wysłaliśmy pismo do Powiatowego Inspekto-
ra Nadzoru Budowlanego w Sulęcinie z wyjaśnieniem 
naszego stanowiska.”

W piśmie udostępnionym nam przez ZGKiM, 
a skierowanym do Inspektora Nadzoru Budowlane-
go czytamy wyjaśnienie, że zakład komunalny nie 
wykonał nakazu usunięcia nieprawidłowości (tu 
cytat) „ponieważ najemca wykonał to we własnym 
zakresie zatrudniając firmę kominiarską z Sulęcina”. 
Co ciekawe, w notatce służbowej sporządzonej na 
potrzeby ZGKiM jest mowa o tym, że stwierdzili to 
pracownicy, którzy przyszli, by wykonać nakaz. Pan 
Sobczak twierdzi jednak co innego.

– Przyszli, by załatać dziurę w dachu, a nie ko-
min naprawiać! I skąd oni wzięli tę firmę z Sulęcina? 
To jakaś bzdura. Sam musiałem uszczelniać na 
własną rękę, gdy okazało się, że dym mi się przedo-
staje do mieszkania. Ale na profesjonalną naprawę 
zaleconą przez inspektora czekam do dziś – oburza 
się mieszkaniec Świebodzińskiej, który z obawy 
przed ewentualnym zagrożeniem kupił i zainsta-
lował w mieszkaniu czujniki dymu i tlenku węgla. 
Zapowiada, że sprawy nie odpuści. 

MK

Kominy straszą       mieszkańców
Nie pamiętamy, kiedy ostatnio przeglądy kominów 
przeprowadzono od „a” do „z” – alarmują nas lokatorzy mieszkań 
komunalnych w Torzymiu. – To grozi pożarem – dodają bardzo 
zaniepokojeni. Zakład komunalny w Torzymiu problem dostrzega 
i deklaruje, że teraz zostanie już szybko rozwiązany. 

ARTYKUŁ PROMOCYJNY
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 KRZYŻÓWKA
Litery z ponumerowanych 
w prawym dolnym rogu 
pól, wpisane w środkowy 
kwadrat, utworzą rozwiązanie 
– „myśl nieuczesaną” St. 
Jerzego Leca.
  POZIOMO:
 1.  pod stopami
 4.  księżycowy park
 9.  na cmentarzu o północy
 10.  chasydzki rebe
 12.  służący hrabiego Kaczuli 
 13.  dziadek odkurzacza 
 14.  szkocki z tartanu
 17.  pierwsza – jeśli coś jest ekstra
 18.  powabna i dziwna cząstka 

elementarna
 19.  koło Turka
 20.  z rybami na piersiach 
 23.  starogr. najwyższa forma miłości
 25.  pięć osób na seansie
 27.  o Urszuli z Czarnolasu
 28.  szaleją, szaleją, szaleją
 32.  wieńczył skronie i zupę
 35.  np. www.lokalneforum.pl
 36.  tarnina
 37.  prawdę ci powie
 38.  ociepla płaszcz

  PIONOWO:
 1.  czekoladka z nadzieniem
 2.  zbędny w sklepie z zastawą stołową
 3.  nieudomowiony przeciąg
 5.  jednostka wagi metali szlachetnych
 6.  najdłuższy łańcuch na Ziemi
 7.  zdobywa stopnie dan
 8.  gorzkie w poście
 9.  solna z jodem
 11.   sitwa
 15.  koziołek z Pacanowa
 16.  lepiej ją zdjąć przed osądem
 21.  pyra
 22.  meduza pod lornetę
 24.  grecka bogini mądrości 
 26.  ta od zamiatania nogą
 29.  chytrusek
 30.  żona Torwalda albo borsucza
 31.  zrywana przez pierwszego
 33.  miękki serek w aksamicie
 34.  najmniejszy w Daewoo

Kominy straszą       mieszkańców »  ZDANIEM EKSPERTA

Specjalnie dla nas  
MIROSŁAW ANTOS, 
mistrz kominiarski, rzeczoznawca, 
Krajowa Izba Kominiarzy:

– Są dwa zakresy czynności kominiarskich. 
Pierwszy – wynikający z zapisów prawa 
budowlanego – polegający na kontroli stanu 
technicznego kominów, ale także ich wyposaże-
nia, w tym urządzeń umożliwiających dostęp do 
kominów. Ta kontrola obejmuje pełen przegląd 
– od przeglądu urządzeń na dachu po wejście 
do lokalu. Drugi – wynikający z rozporządzenia 
MSWiA – to okresowe czyszczenie przewodów 
kominowych. To czyszczenie przy paleniskach na 
opał stały (czyli np. węgiel) jest obowiązkowe 
raz na trzy miesiące. Przy paleniskach na olej 
czy gaz raz na 6 miesięcy. Natomiast przewody 
wentylacyjne powinny być czyszczone co roku. 

Niedopełnienie obowiązków związanych 
z czynnościami kominiarskimi może oczywiście 
powodować zagrożenie dla zdrowia i życia 
lokatorów. W takim przypadku wzrasta 
zagrożenie pożarem sadzy, która pali się 
w temperaturze 1000 stopni C, czasami 
w związku z tym dochodzi do pożarów całych 
budynków czy rozszczelnienia komina. 

Jeśli zaś dochodzi do sytuacji, gdy komin nie jest 
szczelny albo przestaje być drożny, rośnie zagro-
żenie zatrucia tlenkiem węgla, który jest gazem 
bezbarwnym i bezwonnym, co powoduje, że 
szczególnie niebezpiecznym. No i pamiętajmy, 
że zniszczone elementy wyposażenia komina 
stanowią zagrożenie czysto fizyczne, zwłaszcza 
w przypadku spadzistych dachów. Spadając 
mogą ranić ludzi czy uszkadzać różne obiekty.

1. 2.

1.

2.

To pismo, które dostaliśmy z ZGKiM, o którym to piśmie jest mowa w artykule. Zaznaczyliśmy 
datę napisania dokumentu (12 listopada 2019) i datę zdarzenia, do którego się odnosi (15 listo-
pada 2019). Jakim cudem 12 listopada, czyli podczas pisania dokumentu, było już wiadomo, co 
wydarzy się... 15 listopada i co spowodowało, że pismo zostało sformułowane w trybie dokona-
nym („nie został wpuszczony”) pozostanie słodką tajemnicą ZGKiM w Torzymiu.

» MAŁA CIEKAWOSTKA
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»  TELEFONY  
ALARMOWE:

POLICJA 
 997 lub  112 
(straż pożarna, policja, ratownictwo 
medyczne) 
Dyżurny KPP Sulęcin:  
 95 7550611,  95 7550612
Posterunek w Torzymiu:  68 4762368
Kierownik Posterunku Policji w Torzymiu 
– asp. szt. Artur Pankowski, dyżury  
w poniedziałki w godz, 10.00-14.00,  
 690106861.

DZIELNICOWI:
•  st. asp. Paweł Markiewicz  

(teren: Torzym),  68 4762368  
lub  519534528

•  sierż. szt. Paweł Hipp (teren: Bargów, 
Bielice, Bobrówko, Boczów, Debrznica, 
Drzewce Kolonia, Drzewce, Garbicz, 
Gądków Mały, Gądków Wielki, Grabów, 
Kownaty, Koryta, Lubin, Lubów, Miercza-
ny, Prześlice, Pniów, Tarnawa Rzepińska, 
Walewice, Wystok),  
 68 4762368 lub  690106264. 
Dzielnicowi przyjmują interesantów  
w poniedziałki w godz. 14.00-16.00  
i czwartki w godz. 8.00-10.00. 

 999 (112)  pogotowie ratunkowe
 998 straż pożarna
 994 awarie wod.-kan. 
 991  zgłoszenia zerwania sieci ener-

getycznej lub jej pożaru. Zaniki 
prądu należy zgłaszać u swojego 
operatora energetycznego

 992 pogotowie gazowe
 993 pogotowie ciepłownicze
 95 7553421 Sanepid 

»  APTEKI (DYŻURY)
SULĘCIN
•  Euro-Apteka, Poznańska 4,  
 502652857. Pon.-pt. 9.00-21.00; sob. 
9.00-21.00. Dyżur nocny i świąteczny: 
16-22 marca.

•  Konwalia, Kościuszki 16,  
 95 7553333. Pon.-pt. 8.00-19.00; sob. 
8.00-15.00. Dyżur nocny i świąteczny: 
23-29 marca.

•  Centrum Zdrowia, Pineckiego 1,  
 95 7180297. Pon.-pt. 8.00-19.00; sob. 
8.00-14.00. Dyżur nocny i świąteczny: 30 
marca – 5 kwietnia.

•  Piokar, Dudka 8,  
 95 7559245. Pon.-pt. 8.00-19.00. 
Dyżur nocny i świąteczny: 6-12 kwietnia.

•  Pod Platanem, Wiejska 4/6,  
 95 7552987. Pon.-pt. 8.00-20.00. 
Dyżur nocny i świąteczny: 13-19 kwiet-
nia.

•  Lub-Farm, Kościuszki 3a,  
 95 7559258. Pon.-pt. 8.00-19.00; sob. 
8.00-15.00. Dyżur nocny i świąteczny: 
20-26 kwietnia

•  Dobre Zdrowie, Witosa 1,  
 515479044. Pon.-pt. 8.00-20.00; sob. 
8.00-14.00. 

LUBNIEWICE
•  Na Podzamczu, Jana Pawła II 37,  
 95 7557574 
Pon.-pt. 8.00-18.00; sob. 8.00-14.00.

KRZESZYCE
•  Panaceum, Gorzowska 7/5,  
 95 7573152 
Pon.-pt. 8.00-18.00; sob. 9.00-14.00.

TORZYM
•  Dr Max, Wojska Polskiego 57,  
 68 4109459 
Pon.-pt. 9.00-17.00; sob. 9.00-14.00.

•  Przyjazna, Wojska Polskiego 52,  
 68 3413069 
Pon.-pt. 7.30-19.00; sob. 9.00-14.00.

SŁOŃSK
•  Iris, Sikorskiego 30,  
 95 7572208 
Pon.-pt. 8.30-18.00; sob. 9.00-12.00.

•  Feniks, 3-go Lutego 60,  
 95 7579362 
Pon.-pt. 8.00-18.00; sob. 8.00-18.00.

UWAGA: dyżury nocne w dni powsz-
ednie i soboty oznaczają czas pracy od 
zamknięcia ostatniej apteki (godz. 21.00) 
do 8.00 rano, w święta całodobowo.

Od dawna fascynuje 
pana dłubanie przy silni-
kach samochodowych?
Od dziecka, mogę śmiało 
powiedzieć! Na samym po-
czątku to były motocykle, 
potem i większe pojazdy. 
Pamiętam, jak rozbierałem 
pierwszy silnik pod moim 
blokiem. Mechanik samo-
chodowy to mój wyuczony 
zawód, ale to nie był wybór 
z konieczności, a z fascyna-
cji. W warsztacie pierwszy 
raz zaczynałem pracę już 
jako 15-latek, było to bodaj 
jeszcze w ósmej klasie 
podstawówki. Zdarzyło mi 
się w życiu także trochę 
jeździć ciężarówką i nie 
miałem żadnego kłopotu 
z tym, by samemu zabrać 
się za naprawę, gdy zaszła 
konieczność. A gdy nada-
rzyła się okazja, wróciłem 
do mechaniki i założyłem 
własny zakład. Zresztą sam 
go sobie zrobiłem, pomaga-
li mi tylko rodzice. 

Co uważa pan za naj-
większy atut swojego 
zakładu?
Jakość wykonania i termi-
nowość. Mam taką zasadę, 
że u mnie samochody nie 
stoją. Ktoś do mnie przywo-
zi swoje auto, albo sam je 
przywożę – bo mam własną 
lawetę, biorę na warsztat, 

naprawiam, oddaję. Być 
może między innymi dla-
tego nie narzekam na brak 
zleceń. Można powiedzieć, 
że wypracowałem sobie 
dobrą markę, nie tylko 
w naszym regionie. Sporo 
zleceń mam z Niemiec, 
z okolic Berlina. To dzięki 
znajomym, którzy po prostu 
polecają sobie nawzajem 
moje usługi – przekonali 
się, że warto. Specjalizuję 
się przede wszystkim w na-
prawach silników, układów 
elektrycznych, całej mecha-
niki. Nie zajmuję się zaś 
blacharstwem, klimatyzacją 
i ogumieniem. To, co robię, 
w zupełności mi wystarcza. 

No i, z tego co wiem, 
sam sobie szykuje pan 
samochody na zawody 
sportowe.
Oczywiście – starty 
w zawodach to moja pasja. 
W zeszłym roku brałem 
udział w dwudniowych 
zawodach w klasie Stockar 
80 PS Tuning w Bran-
denburgii i za cały sezon 
rankingowy zająłem drugie 
miejsce. Pierwszy raz zda-
rzyło się, by Polak znalazł 
się tak wysoko w końcowej 
klasyfikacji. W tym roku 
zmieniam klasę, można 
powiedzieć, że idę wyżej. 
To będzie Autocross, w któ-

rym wystartuję w audi 80 
coupe quattro z silnikiem 
o mocy 350 KM. Właśnie 
sam nad nim pracuję. 
Trzeba zresztą dodać, że 
te zawody w Niemczech to 
już naprawdę perfekcyjnie 
przygotowany i zorgani-
zowany cykl. Dla mnie 
i mojego zespołu to kapital-
ny odpoczynek połączony 
z tym, co nas najbardziej 
fascynuje. 

»  TRZY PYTANIA DO:

Andrzeja Warwasa
właściciela warsztatu mechaniki pojazdowej

PISZCIE DO NAS!
Szanowni Czytelnicy! Jeśli macie sprawy, którymi chcecie się  

z nami podzielić, opowiedzieć, wskazać jako dobre tematy do gazety  
– piszcie do nas. Dajcie znać, co Wam się podoba, co Was nurtuje,  

a co przeszkadza w życiu lokalnej społeczności. Zapraszamy!
Nasz adres e-mail: kontakt@lokalneforum.pl

Harmonogram wywozu 
odpadów komunalnych  
w gminie Torzym:
Zabudowa wielorodzinna  
Biernackiego, Saperska 2, 4, 6, 8 i 9, Woj-
ska Polskiego 19, 35 i 36, Os. Lecha 14, 16 
i 18, Mickiewicza 9 i 10:
20, 27 marca oraz 3, 10 i 17 kwietnia 
– odpady komunalne
20 marca oraz 3, 10 (biomasa – brązowy 
worek) i 17 kwietnia – segregowane 

Rejon I  
Kownaty, Prześlice, Bobrówko, Wystok, Lu-
bów, Tarnawa Rzepińska, Bielice, Boczów:
16 i 30 marca oraz 14 kwietnia – odpa-
dy komunalne
6 i 20 (biomasa – brązowy worek) kwiet-
nia – segregowane

Rejon II  
Grabów, Walewice, Koryta, Debrznica, 
Drzewce Kolonia, Drzewce, Kolonia Osiny, 
Pniów:
17, 31 marca oraz 15 kwietnia – odpady 
komunalne
7 i 21 (biomasa – brązowy worek) kwiet-
nia – segregowane

Rejon III  
Gądków Wielki, Gądków Mały, Bargów, 
Mierczany, Lubin, Garbicz:
18 marca oraz 1 i 16 kwietnia – odpady 
komunalne
8 i 22 (biomasa – brązowy worek) kwiet-
nia – segregowane

Rejon IV  
Sulęcińska, Ogrodowa, Warszawska, Pl. 
Kościuszki, Świebodzińska, Kasztanowa, 
Wiejska, Świerkowa, Strażacka, M. Reja, 
Łąkowa, Wąska, Młyńska, Pl. Wolności, 
Stolarska, Klonowa, Krośnieńska, Leśni-
czówka Góry, Kolonia Leśna, Wodna, Sło-
wackiego, Prusa, Norwida, W. Reymonta, 
Mickiewicza, Podgórna, Kwiatowa:
19 marca oraz 2 i 17 kwietnia – odpady 
komunalne
9 kwietnia – segregowane

Rejon V  
Wojska Polskiego, Jeziorna, Krótka, Wito-
sa, Piastowska, Chrobrego, Biernackiego, 
Sienkiewicza, Dworcowa, Kolejowa, Kolo-
nia Saperska, Saperska, Os. Lecha, Łasze-
wo, Kolonia Poręby, Kolonia Sulęcińska:
20 marca oraz 3 i 20 kwietnia – odpady 
komunalne
10 kwietnia – segregowane

Punkt Selektywnej Zbiórki  
Komunalnych Odpadów Problemo-
wych – Torzym, ul. Młyńska, pn.-pt. 
w godz.10.00-14.00. sb. 10.00-12.00 (po 
uzgodnieniu telefonicznym z ZGKiM  
 68 3413310)

LS Plus (odbiór odpadów)  
 95 7557722, 698623729

»  WYWÓZ ŚMIECI
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