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Tarnawa bez wodociągu 
– to się w głowie nie mieści
Tak jest – nie mieści się nam w głowie, jak absurdalny zbieg dziejowych okoliczności sprawił, 
że nie ma wody miejscowość 30 kilometrów od granicy polsko-niemieckiej i raptem kilometr od 
Autostrady Wolności łączącej dwie wielkie europejskie stolice. To znaczy Tarnawa Rzepińska 
ma tę wodę tylko o tyle, o ile mieszkańcy sami dokopią się do niej dzięki własnej, przydomowej 
dziurze w ziemi. 

Jak piszemy w tekście obok – sieć wodociągowa doprowadzona została od strony Boczowa 
jedynie do autostrady. Dalej gmina radzić sobie musi sama, no i na razie sobie nie poradziła. 
Egzamin z zabezpieczenia mieszkańcom produktu cywilizacyjnie absolutnie podstawowego 
został oblany w sposób wstydliwy.

Tu nie tylko zresztą chodzi o komfort, nie tylko o zdrowie (opowieści o jakości wody ze 
studni przydomowych sprawiają, że włos jeży się na głowie), ale i o życie. Brak dostępu do wo-
dociągu w Tarnawie sprawia, że nie ma tu hydrantów przeciwpożarowych ułatwiających akcje 
gaśnicze. 

Zwłaszcza, że jako pierwszy (z racji odległości) może się tu w razie alarmu zameldować wóz 
OSP z Boczowa (więcej o strażakach z Boczowa piszemy na stronach 6.-7.), który ma zbyt mały 
zbiornik wody na skuteczną  akcję w przypadku, odpukać, na przykład pożaru domu. By go 
napełnić po opróżnieniu, musi się cofnąć aż za las (patrząc od strony Tarnawy).

Zwłaszcza, że nieczynny od dawna jest basen przeciwpożarowy (to temat na zupełnie inną 
historię), który powinien być właśnie zbiornikiem wody potrzebnej do takich akcji. 

Hydranty podłączone do sieci wodociągowej byłyby rzecz jasna ważnymi elementami bez-
pieczeństwa wsi, w której wciąż bolesna i świeża jest pamięć o wydarzeniach z początku 2014 
roku, gdy w pożarze zginęła matka z dwójką dzieci.

W planach inwestycyjnych gminy sprawa budowy wodociągu dla Tarnawy znalazła miejsce 
dopiero pięć lat po tamtych wydarzeniach. Założono, że projekt zostanie wykonany w 2019 
roku, a budowa zostanie przeprowadzona w 2020 roku. Tyle, że mamy już koniec kwietnia. 
Cztery miesiące przeleciały, a na razie brak choćby odpowiedzi na pytanie: co dalej?

Ten numer oddajemy do druku przed pierwszą sesją Rady Miejskiej w 2020 roku. Teoretycz-
nie podczas niej radni powinni się zająć między innymi właśnie „analizą stanu przygotowania 
inwestycji zaplanowanych na 2020 rok” (na marginesie rychło w czas – gdy jedną trzecią roku 
mamy już za sobą!).

Mamy nadzieję, że sprawa wodociągu dla Tarnawy nie została podczas sesji zbyta milcze-
niem, a potraktowana absolutnie priorytetowo. I w następnym numerze bardzo chcielibyśmy 
mieć dla tarnawian dobre wieści – że wreszcie się tej „wielkiej wody” doczekają. Choć pewnie 
jeszcze nie w 2020 roku, bo ten termin wydaje się już dziś trudny do dotrzymania. 
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Modne powiedzonko pochodzi 
oczywiście z filmu „Rejs” nakręcone-
go w czasach głębokiego socjalizmu. 
Socjalizm wody do Tarnawy nie 
doprowadził, nie doprowadził jej także 
Okrągły Stół, ani kapitalizm, ani Unia 
Europejska, ani Autostrada Wolności. 
Jak Tarnawa Rzepińska była bez wody, 
tak jest nadal. Nie tylko zresztą bez 
wody – bez kanalizacji również.

Wydawało się, że może budowa 
autostrady A2 w końcu pomoże małej 
wsi w gminie Torzym, ale nie. Sieć 
wodociągowa została doprowadzona 
już bardzo blisko. Kończy się tuż za au-
tostradowym mostem, ledwie kilometr 
od wioski. Do wodociągu i kanalizacji 
podłączono pobliski punkt poboru 
opłat („Tarnawa” zresztą) i parking 
przy autostradzie. Tarnawa Rzepińska 
znów została na lodzie.

Większość mieszkańców już nie 
pamięta, kiedy walka o wodociągi się 
zaczęła, ale wszystko kończy się na 
obietnicach. Jak w związku z tym sobie 
radzą? Większość korzysta z małych 
i często zbyt płytkich przydomowych 
studni. Przyzwyczajono się do tego, 
bo tak było „od zawsze”, ale marne to 
hasło po 20 latach XXI wieku. 

„My chyba wolimy nie wiedzieć, 
co pijemy” – słyszymy pytając o jakość 
wody i o to, jak wypadają badania 
sanepidu. Niektórzy radzą sobie, jak 
mogą, używając powszechnie dostęp-
nych środków do odkażania wody, inni 
uważają, że się przyzwyczaili. Tylko że 
to „przyzwyczajenie” odbija się, wcze-
śniej lub później, na zdrowiu. Po wsi 
krąży anegdota, że jeden z gospodarzy 
zrobił badania pod kątem dopuszcze-
nia wody do pojenia mlecznych krów. 
Woda egzaminu podobno nie przeszła. 

Tarnawa na wodę czeka, Prześlice ją 
mają. Miały i wcześniej, tyle że z powo-
du przestarzałych urządzeń hydroforni 
co rusz płynęła ciecz z wodą mająca 
niewiele wspólnego. Pisaliśmy o tym 
szeroko dwa miesiące temu.

Wtedy w Prześlicach wszyscy żyli 
nadzieją, że niedogodności wkrótce się 
skończą, bo firma H2Optim z Pozna-
nia już pracowała nad modernizacją. 

Walka o nią trwała zresztą dłu-
gie miesiące (miało do niej dojść już 
w marcu 2019), a sprawa na do-
bre ruszyła wreszcie z miejsca, gdy 

Zresztą wodociąg to nie tylko 
kwestia picia, ale i bezpieczeństwa. 
Z oczywistych powodów w pobliżu 
Tarnawy nie ma żadnego hydrantu 
ppoż. Najbliższy aż za autostradą przy 
drodze do Boczowa. 

Teraz mieszkańcy wioski żyją 
nadzieją, że wreszcie swe zapowiedzi 
zrealizuje burmistrz Ryszard Stanule-
wicz. Podobno obiecał... Chcieliśmy, 
aby wypowiedział się w tej sprawie, 
ale na wysłanego maila wciąż nie ma 
odpowiedzi. Może nie znalazł czasu, 
ważniejsze jednak, by znalazł czas i wy-
szarpał fundusze choćby spod ziemi na 
wodociąg w Tarnawie. 

Na szczęście dla mieszkańców ten 
punkt nie zniknął z programów inwe-
stycyjnych gminy w 2020 roku. W do-
kumencie „Limity wydatków budżeto-
wych na programy inwestycyjne gminy 
w latach 2020-2022” zaplanowano 
nań ponad 3 miliony złotych (w tym 
połowa z budżetu gminy), a powinien 
być już gotowy projekt budowy sieci 
wodociągowej i kanalizacji ściekowej 
(w połowie zeszłego roku przetarg wy-
grała firma Abrys Technika z Poznania, 
która zaproponowała najniższą cenę za 
jego wykonanie – 47.293,50 zł brutto).

Na tym jednak na razie koniec 
dobrych wiadomości, jak się wydaje. 
Ani na stronie gminy, ani w Biuletynie 
Informacji Publicznej nie ma śladu po 
ogłoszeniu ewentualnego przetargu na 
wykonanie sieci (przynajmniej nie było 
go na dzień pisania tego artykułu).  

Mieszkańcom Tarnawy Rzepińskiej 
pozostaje jedynie wierzyć, że burmistrz 
niczym wprawny prestidigitator w kul-
minacyjnym momencie wyciągnie 
królika z kapelusza. Albo po prostu 
odkręci kurek.

w mediach społecznościowych furorę 
zaczęły robić zdjęcia z Prześlic – zanie-
czyszczonej wody o kolorze kawy czy 
potwornie zaniedbanych pomieszczeń 
hydroforni i skorodowanych maszyn. 

Zapewnień o poprawie tego stanu 
rzeczy mieszkańcy słyszeli wcześniej 
kilka, ale tym razem sprawa dobrnęła do 
szczęśliwego końca. Z lekkim poślizgiem, 
ale koniec końców 15 kwietnia prześlic-
kie sołectwo na swoim FB ogłosiło, że 
do kranów trafia woda z nowego ujęcia 
z hydroforni po modernizacji. I to naj-
ważniejsza wiadomość dla mieszkańców.

Tarnawa tęskni za wodą
Czy w 2020 roku mieszkańcy Tarnawy Rzepińskiej doczekają 
się historycznego wydarzenia – przyłączenia do sieci 
wodociągowej? Po deklaracjach włodarzy gminy wierzą, że tak. 
Tylko, że mamy już koniec kwietnia, a w Tarnawie w kwestii wody 
– zupełnie jak w polskim filmie – nic się nie dzieje. 

W Prześlicach już działa 
nowa hydrofornia
Modernizacja hydroforni w Prześlicach zakończona. Mieszkańcy 
mogą odetchnąć z ulgą – wreszcie z ich kranów leci czysta 
i dobra woda.
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Sto złotych za „nadzór” na cmentarzu

Pomóżcie lokalnym firmom!

Czy na torzymskim 
cmentarzu komunalnym 
obowiązuje opłata za tzw. 
„otwarcie bramy”? Oficjalnie 
nie. Ale trzeba się liczyć 
z wydatkiem stu złotych 
(plus VAT) za nadzór nad 
wykonywaniem usług.

Nasi czytelnicy zapytali, jak to jest ze 
sławetnym „otwieraniem bramy”, czyli 
z sytuacją, gdy na cmentarzu trzeba 
przeprowadzić poważniejsze prace i na 
przykład wjechać jakimkolwiek pojaz-
dem. Po Torzymiu krążyły różne kwo-
ty, jakie urzędnicy pobierają za – jak to 
się mawia – użyczenie klucza. Dodaj-
my kwoty dość wysokie, zwłaszcza gdy 

Lokalne Forum Biznesu zaapelowało do 
radnych gminy Torzym o sięgnięcie do 
wspomnianej Tarczy Antykryzysowej od razu 
udostępniając odpowiednie narzędzie w postaci 
przygotowanego projektu stosownej uchwały. 
Oczywiście – konkretne zapisy są jak najbar-
dziej do dyskusji, natomiast przede wszystkim 
w całym zamyśle chodzi o skuteczną, szybką 
i bezwarunkową pomoc lokalnym przedsię-
biorcom. Choć nie można zapominać, że taka 
przydałaby się także wszystkim mieszkańcom 
dotkniętym obecną sytuacją i skutkami walki 
z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2.

Co prawda władze gminy w przedświą-
teczny piątek, w odpowiedzi na radykalnie 
pogarszającą się sytuację gospodarczą, 
podpowiedziały swoje rozwiązanie, tyle że 
ma ono dwie zasadnicze wady. Niczym nie-
ograniczoną uznaniowość i brak klarownych 
kryteriów oceny, komu należy się ulga.

Na stronie urzędu Gminy Torzym można 
przeczytać informację o tym, że przed-
siębiorcy, którzy czują się poszkodowani 
obecną sytuacją, mogą ubiegać się o pomoc 
w formie zwolnień z zaległości podatko-
wych. Przedsiębiorca składa do burmistrza 
lub skarbnika wniosek wraz z oświadcze-
niem o stracie (odpowiednie dokumenty na 
stronie torzym.pl) i… czeka na decyzję, a ta 
wcale nie musi być pozytywna. Zależy tylko 
od dobrej woli adresatów wniosku. 

Wspomniane rozwiązanie nie jest zresztą 
niczym nowym, a jedynie odwołaniem do 

zapisów ustawy „Ordynacja podatkowa”, 
według której (art. 67a, § 1.) : 

„Organ podatkowy, na wniosek podatni-
ka, z zastrzeżeniem art.67b, w przypadkach 
uzasadnionych ważnym interesem podatni-
ka lub interesem publicznym, może: 1) odro-
czyć termin płatności podatku lub rozłożyć 
zapłatę podatku na raty; 2) odroczyć lub 
rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatko-
wej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki 
od nieuregulowanych w terminie zaliczek na 
podatek; 3) umorzyć w całości lub w części 
zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub 
opłatę prolongacyjną”. 

Po ten zapis można sięgnąć w każdej sytu-
acji bez specjalnych ogłoszeń i komunikatów 
i – co istotne – dotyczy to każdego (!) podat-
nika w trudnej sytuacji. O ulgach dla osób 
prowadzących działalność gospodarczą mowa 
jest w istocie w innym miejscu (art. 67b).  Tak 
czy owak, z tego wynika, że zawsze można się 
odwołać np. do burmistrza (prezydenta, wój-
ta), a ten do tej prośby się przychyla lub nie. 
Oprócz uznaniowości wadą tego rozwiązania 
jest brak jasnych kryteriów oceny, którymi 
organ wykonawczy ma się kierować. 

Trudno natomiast zrozumieć niechęć 
odwołania się władz gminy do zapisów 
specjalnie do tego celu stworzonej usta-
wy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. 
U. poz. 374 i 568 z późniejszymi zmianami). 
Czyli do tak zwanej Tarczy Antykryzysowej.

A to przecież właśnie te specjalne zapisy 
zostały przygotowane z myślą o sytuacji, 
w jakiej wszyscy się znajdujemy w czasach 
walki z epidemią koronawirusa! I to one 
mają dawać podstawę do podjęcia wyjąt-
kowych kroków, by ulżyć poszkodowanym 
ekonomicznie. Podkreślamy – nie tylko 
firmom, także mieszkańcom.

Właśnie dlatego Lokalne Forum Biznesu 
wyszło z własną inicjatywą. Stowarzyszenie 
przygotowało projekt uchwały i udostępniło 
go publicznie – tak, by każdy z radnych mógł, 
jeśli chce, z niego skorzystać i nadać bieg 
sprawie. Zdecydowała się na to błyskawicz-
nie radna Anna Warwas, która zawniosko-
wała o pilne zwołanie sesji Rady Miejskiej 
w celu procedowania tego właśnie projektu 
– uchwały „w sprawie zwolnień od podatku 
od nieruchomości grup przedsiębiorców, 
których płynność finansowa uległa pogorsze-
niu w związku z ponoszeniem negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych z powodu 
COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2).”

Kluczowe dla projektu są zapisy wyja-
śniające, kogo zwolnienie od podatku mia-
łoby dotyczyć. A mianowicie tych przedsię-
biorców, którzy:

1) w dniu 1 marca 2020 r. prowadzili 
działalność handlową, usługową lub wy-
twórczą;

2) w ostatnim dniu miesiąca poprzedza-
jącego miesiąc, w którym przypada ustawo-
wy termin płatności podatku odnotowali 
pogorszenie płynności finansowej w związku 
z ponoszeniem   negatywnych konsekwencji 
ekonomicznych z powodu COVID-19.*

Podstawą do działania rady w tym wy-
padku jest oczywiście wspomniana specusta-
wa, której na przykład art. 15p jasno stanowi: 
„Rada gminy może wprowadzić, w drodze 
uchwały, za część roku 2020, zwolnienia 
z podatku od nieruchomości: gruntów, budyn-
ków i budowli związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, wskazanym grupom 
przedsiębiorców, których płynność finansowa 
uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem 
negatywnych konsekwencji ekonomicznych 
z powodu COVID-19.” 

W momencie oddawania gazety do 
druku termin sesji Rady Miejskiej wyzna-
czono na 23 kwietnia, ale nie wiadomo – z 
oczywistych względów – jak rada potraktuje 
projekt. Mamy jednak nadzieję, że zwycięży 
przede wszystkim troska o miejscowych 
przedsiębiorców, poczucie odpowiedzialno-
ści i chęć niesienia pomocy.

mk

* Cały projekt można znaleźć na stronie: 
lokalneforum.pl

porównamy to z gminami, w których 
za prace techniczne na cmentarzach 
komunalnych opłaty się nie pobiera 
albo są one symboliczne.

Poprosiliśmy o wyjaśnienie dyrektora 
ZGKiM Zbigniewa Kiniorskiego, który 
odpisał nam: „Zakład nie pobiera opłaty 

za „otwarcie bramy”. Obowiązujące za-
rządzenie nr 11.2020 Burmistrza Miasta 
i Gminy Torzym przewiduje opłatę ad-
ministracyjno-techniczną – nadzór nad 
wykonaniem usług na cmentarzu.”

Jak zwał, tak zwał. Można powie-
dzieć potocznie „otwarcie bramy”, 

a można to ubrać w urzędniczy zwrot 
„nadzór nad wykonaniem usług”.

Najważniejszą informacją dla 
mieszkańców jest to, że w zarządzeniu 
burmistrza (z dnia 28 lutego 2020) 
czarno na białym określono wysokość 
tej opłaty:
•  nadzór przy montażu nagrobków, 

utwardzenie wokół nagrobka (płytki, 
kostka) – 100 złotych (plus VAT);

•  opłata przy pochówku, ekshumacji 
– 100 złotych (plus VAT).

Innych opłat za prowadzenie prac 
w zarządzeniu nie przewidziano, ale za 
to przy powyższych dodano na wszelki 
wypadek: „każdorazowo”. 

W związku z tym ciekawi jesteśmy, 
czy rzeczywiście „każdorazowo” nad 
wyżej wspomnianymi pracami czuwa 
pracownik ZGKiM. 

Brak odważnych decyzji 
włodarzy gminy i ich niechęć 
do użycia zapisów Tarczy 
Antykryzysowej skłoniły 
Stowarzyszenie Lokalne 
Forum Biznesu do poszukania 
szans na to, by spróbować 
ulżyć firmom z gminy Torzym. 
Stowarzyszenie na swoim 
profilu facebookowym 
opublikowało wezwanie do 
radnych naszej gminy, by 
podjęli inicjatywę uchwalenia 
odpowiednich rozwiązań, 
które byłyby przejrzyste, 
transparentne i wreszcie 
stanowiły realne wsparcie.
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Cóż, może sesje rady miejskiej w gruncie 
rzeczy nie są potrzebne – komuś i taka 
myśl może zakołatać w głowie. Tyle że 
sesje to naturalny proces dyskusji, kon-
sultacji i podejmowania decyzji lokalnych 
władz. Nie da się bez nich wyobrazić sobie 
całego procesu funkcjonowania, na któ-
rym opiera się istota życia Rady Miejskiej. 

To także sposób na rozliczanie władz 
gminy z ich działalności w czasie między 
sesjami. Zresztą na wszelki wypadek 
zaglądamy do ustawy o samorządzie 
terytorialnym, a tam czarno na białym 
w artykule 20. zaznaczono: „1. Rada gmi-
ny obraduje na sesjach zwoływanych przez 

przewodniczącego w miarę potrzeby, nie 
rzadziej jednak niż raz na kwartał”.

Zgodnie z przyjętym planem pracy 
Rady Miejskiej w pierwszym kwartale 
radni powinni się byli zająć: analizą stanu 
przygotowania inwestycji zaplanowanych 
na rok 2020, sprawozdaniem z działal-
ności ZGKiM w 2019 roku oraz sposobu 
wykorzystania dotacji, oceną stanu zaso-
bu mieszkań komunalnych oraz sposobu 
zarządzania tymi zasobami. 

Gdy padło oficjalne zapytanie o po-
wód niezwoływania sesji, w odpowie-
dzi odwołano się do właśnie zagrożenia 
epidemiologicznego. Takie alibi okaza-

ło się oczywiście najprostsze. Tyle, że 
z przypadkami koronawirusa w Polsce 
mamy do czynienia dopiero od marca, 
dopiero w połowie marca wprowadzo-
no stan zagrożenia, a dopiero 20 marca 
stan epidemii. Na dodatek specustawa 
umożliwiła radom gminnym pracę 
zdalną.

Z ciekawości zerknęliśmy na inne 
gminy. Czy też były tak niechętne sesjom 
i pracy z udziałem kompletu radnych.

Sulęcin? Ostatnia sesja 2019 roku od-
była się 30 grudnia, ale już w pierwszym 
kwartale 2020 roku zorganizowano… trzy 
takowe! 20 stycznia, 3 lutego i 24 lutego. 

W pierwszym kwartale 2020 roku nie odbyła się ani jedna sesja Rady Miejskiej w Torzymiu, co stoi 
w sprzeczności ze standardami pracy lokalnych władz, ale także z ustawą o samorządzie lokalnym. W całym 
powiecie sulęcińskim nie ma innej tak bardzo unikającej wspólnych spotkań rady. Na przykład gmina 
Lubniewice w pierwszym kwartale 2020 zorganizowała trzy sesje, na których rozpatrywano około 30 kwestii.

Kwartał bez sesji w Torzymiu

Kupuj, zamawiaj u sąsiada!
Pod koniec marca na naszym FB opublikowaliśmy post 
nawołujący do wspierania lokalnych firm z okolic Torzy-
mia (czy szerzej – powiatu sulęcińskiego). Obiecaliśmy 
wtedy, że znajdzie się dla nich miejsce i w papierowym 
wydaniu gazety. Słowa dotrzymujemy.

To naprawdę bardzo ważne w tych trudnych czasach, 
gdy ludzie tracą pracę, a wiele firm upada. Nie 
dajmy zginąć małym, rodzinnym przedsiębiorstwom 
z naszego regionu! Jeśli kupujemy żywność, towary 
pierwszej potrzeby, szukamy jakiejś usługi – przede 
wszystkim sprawdzajmy, czy możemy to zamówić 
u lokalnego dostawcy. 

Być może to dzięki naszemu zamówieniu ktoś uratuje 
miejsce pracy! To sprawa dotycząca każdego z nas. Bo 
firmy (sklepy, bary, restauracje, ludzie świadczący usługi, 
małe zakłady produkcyjne każdej branży), które funkcjo-
nują w naszej najbliższej okolicy, po pierwsze wpływają 
na dynamikę, poziom dobrobytu całego regionu i stano-
wią swego rodzaju motor napędowy dla bardzo ważnej 
części gospodarki. 

Po drugie – dzięki nim taniej kupujemy, taniej zama-
wiamy usługi. W szczególnym czasie tego trudnego do-
świadczenia epidemii dzięki tym właśnie firmom wiele 
spraw możemy załatwić „pod domem”, bez konieczności 
szukania, jeżdżenia, dalszych podróży albo większych 
kosztów transportu. 
 
Dlatego konsekwentnie będziemy się starać tworzyć 
swego rodzaju bazę firm z szeroko rozumianego regio-
nu. Ale potrzebujemy do tego waszej pomocy. Zgłaszaj-
cie, podpowiadajcie. 

Przypominamy nasz e-mail: kontakt@lokalneforum.pl
Poniżej lista firm, które zostały zgłoszone na naszym FB, 
albo które podpowiedzieli nasi znajomi.

JEDZENIE 

•  Bar u Kacpra, Boczów – różne rodzaje kebabów, 
zestawy obiadowe (schabowy!), zupy, pizza, zapiekanki 
makaronowe. Zamówienia na tel. 608 203 161, 530 290 
456 (dowóz do godz. 18.00).

•  Döner Kebab, Torzym, Podgórna 2A – kebaby wszel-
kiego rodzaju. Tel. 667 704 082.

•  Pycha Ryba Lubniewice – pełny asortyment wspania-
łych ryb: smażone, wędzone, zupy, do tego dodatki. 
Zamówienia na wynos tel. 732 633 733.

•  Restauracja Siedem Stołów, Wysoka 98 – zestawy 
obiadowe odbierane z food tracka, catering, zamówie-
nia na pyszny chleb przygotowywany według trady-
cyjnych receptur przy użyciu naturalnych składników. 
Wszystko można zamówić tel. 500 383 238.

•  Gospodarstwo Rybackie Zielenica – pstrągi i jesiotry 
świeże, wędzone, do tego ikra, kawior i wątróbki. Za-
mówienia tel. 692 435 383.

•  SPA Afrodyta, Ośno Lubuskie – mnóstwo własnych 
wyrobów, a polecane przede wszystkim pieczywo 
z własnej piekarni: chleb, brioszki, chałki. Zamówienia 
tel. 603 603 333 (dostawy standardowo do 20 km od 
Ośna, ale dalsze także do uzgodnienia). 

•  Masarnia Kucharscy, Torzym – swojskie wędliny, 
tradycyjne kiełbasy, świeży drób. W wyroby można 
zaopatrzyć się w sklepie przy ul. Saperskiej w Torzymiu 
lub w Zielonej Górze na ulicy Owocowej (przy wejściu 
na ryneczek).

•  Hodowla pstrąga Pliszka Anna Cybulska, Pliszka 4A 
– wspaniałe pstrągi najwyższej jakości, można zgłaszać 
się osobiście do godz. 19.00 (nawet w niedzielę) lub 
zadzwonić tel. 793 599 275.

WSPIERAJMY LOKALNY BIZNES

Czy pełnienie 
przez jedną osobę 
jednocześnie funkcji 
sołtysa i radnego gminy 
nie jest łamaniem 
przepisów? I czy taka 
podwójna rola może 
przynieść wiosce 
korzyść, czy raczej 
tylko utrapienie – takie 
wątpliwości nasuwają 
się po rozmowach 
z mieszkańcami 
Gądkowa Wielkiego.

Łatwiej wyjaśnić tę pierwszą. W gminie 
Torzym trzech sołtysów jednocześnie ma 
mandat gminnego radnego. To Gądków 
Wielki – Marcin Kluczyk, Gądków Mały 
– Jarosław Oleszczyk i Koryta – Paweł 
Krehel, a wszystkie te osoby do gminnej 
rady startowały z Komitetu Wyborczego 
Wyborców Nasza Mała Ojczyzna, czyli 
stronnictwa burmistrza Ryszarda Stanu-
lewicza.

Trzeba jasno powiedzieć, że od 
strony formalnej nie ma zakazu łączenia 
obu funkcji. W bardzo interesującym 
opracowaniu Krzysztofa Lewandowskiego 
(doktorant Wydziału Prawa i Administra-
cji Uniwersytetu Łódzkiego) „Łączenie 
mandatu radnego gminy z funkcją sołtysa. 
Dylematy etyczno-prawne” czytamy: 
„W obecnym stanie prawnym łączenie 
mandatu radnego gminy z piastowaniem 
funkcji sołtysa przez tę samą osobę jest 
prawnie dopuszczalne, gdyż w przepisach 
ustrojowych samorządu gminnego nie jest 
wyrażony bezpośrednio zakaz łączenia tych 
dwóch ważnych funkcji samorządowych.”

Centralizacja władzy?
Jednakże autor zaznacza także, że z punk-
tu widzenia zasady unikania konfliktu 
interesów, pewnej etyki samorządowca 
oraz podstawowych zasad prawa, sytuacja 
nie jest już tak oczywista.

Możliwa jest przecież choćby sytuacja, 
gdy sołtys będzie członkiem na przykład 
komisji rewizyjnej rady miejskiej, która 
będzie musiała dokonać analizy złożonej 
przez mieszkańca skargi na działalność 

właśnie tego sołtysa. To byłaby okolicz-
ność z pewnością niekorzystna dla jakości 
i przejrzystości działania samorządu 
gminnego. 

Podobnych konfliktów interesów 
może pojawiać się o wiele więcej, bowiem 
sołtys-radny może w oczywisty i prosty 
sposób wpływać na decyzje rady doty-
czące jego sołeckiej działalności, ale i na 
odwrót – to włodarze gminy mogą wpły-
wać na decyzje radnego-sołtysa między 
innymi podczas przeróżnych głosowań.

Łączenie wspomnianych funkcji, jak 
możemy przeczytać we wspomnianym 
opracowaniu: „w skrajnych przypadkach 
może prowadzić do swoistej centralizacji 
władzy lokalnej w rękach „aparatczy-
ków”, względnie tworzyć miejscowe grupy 
trzymające władzę. W jednym i drugim 
przypadku działalność publiczna przyjmu-
je formy wręcz karykaturalne i patologicz-
ne, uwłaczając podstawowym zasadom 
demokratycznego państwa prawnego, co 
więcej – mogą one negatywnie oddziały-
wać na aktywność wspólnoty.”

No właśnie – „negatywnie oddzia-
ływać na aktywność wspólnoty”. Tu do-

chodzimy do drugiego pytania płynącego 
z Gądkowa Wielkiego, na które odpo-
wiedź jest już o wiele bardziej złożona 
i skomplikowana.  

Niefortunna zależność
Nie brak głosów, że w tym konkretnym 
przypadku łączenie funkcji okazuje się 
szkodliwe dla wioski. Choćby dlatego, że 
przy ich rozdziale Gądków Wielki miałby 
po prostu jedną więcej osobę, która 
mogłaby walczyć o jego interesy. Wówczas 
ewentualna presja na władze gminy, by 
podejmowały kroki korzystne dla wioski, 
mogłaby być oczywiście większa.

Poza tym jeden z naszych rozmówców 
zwrócił uwagę, że na dodatek obecny 
sołtys i radny pracuje jako nauczyciel 
wychowania fizycznego w szkole podlega-
jącej gminie. Hipotetycznie można sobie 
wyobrazić sytuację, gdy niezręcznie mu 
jest naciskać na burmistrza i w obawie 
przed utratą pracy nie będzie wystarcza-
jąco mocno i skutecznie walczył o, na 
przykład, fundusze dla wioski.

Niestety, akurat w Gądkowie 
Wielkim efekty zaniechania wielu z po-

Sołtys radnym – problem       w Gądkowie Wielkim



GMINA TORZYM  •  POWIAT SULĘCIŃSKI » 5 

Lubniewice? Równie aktywne. 30 
grudnia ostatnia sesja 2019, a potem 
13 stycznia 2020 (sesja nadzwyczajna 
poświęcona programowi naprawczemu), 
29 stycznia i 16 marca, a więc już po 
wprowadzeniu w Polsce stanu zagroże-
nia. Podczas tej marcowej sesji w Lub-
niewicach zajęto się aż 13 konkretnymi 
sprawami plus kwestie bieżące. A w sumie 

w pierwszym kwartale 2020 roku sesje 
w tej gminie posłużyły do zajęcia się blisko 
30 zagadnieniami!

Mniej aktywne były Słońsk i Krze-
szyce, ale tam także dochowano podsta-
wowego obowiązku – zorganizowania 
przynajmniej jednej sesji w kwartale: 
Słońsk – 5 marca, Krzeszyce – 29 stycznia. 
Co więcej, w Krzeszycach następna sesja 

odbyła się 8 kwietnia. W normalnym try-
bie, ale oczywiście z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa i wymaganej odległości 
między stanowiskami radnych.

Pierwszą sesję w Torzymiu ostatecznie 
zaplanowano na 23 kwietnia, po blisko 4 
miesiącach nowego roku.

mk

AUTO MOTO

•  HACO Christopher Janicki, Bielice 7 – transport, 
przeprowadzki, wulkanizacja i sprzedaż opon, drobne 
naprawy mechaniczne. Tel. 880 432 183.

•  OSA Auto Spa, Torzym – zakład oferujący komplek-
sowe czyszczenie samochodów, ale także dywanów, 
wykładzin, tapicerki meblowej (u klienta w domu). Tel. 
609 096 177.

•  Mechanika pojazdowa Andrzej Warwas, Torzym, 
ul. Łąkowa 6  – kompleksowe naprawy samochodów, 
diagnostyka komputerowa, wymiana płynów eksplo-
atacyjnych. Tel. 504 500 624.

•  Auto Serwis Marek Graczyk, Torzym, ul. Sulęcińska 7 
– naprawy bieżące i główne pojazdów mechanicznych. 
Tel. 664 095 381.

•  Zakład Usług Transportowych i Motoryzacyjnych 
Józef Graczyk (także regeneracja głowic silników 
spalinowych) – kontakt j.w.

DLA DZIECI (i nie tylko)

•  Dziergadełka Asi – zabawki, stroiki, ozdoby, ale też 
przedmioty użytkowe (np. torby, pufy) ślicznie i pomy-
słowo wydziergane z kolorowej włóczki. Kontakt przez 
FB @dziergadelka.Asi lub tel. 500 489 349.

•  Pieluszki Drimi – haftowane otulacze do pieluchowa-
nia wielorazowego maluszków. Wszelkie informacje na 
profilu FB Pieluszki Drimi @pieluszkidrimi.

PRACE ZIEMNE

•  T.W.A.P. ZIOMKO, profesjonalne usługi minikoparką, 
woj. lubuskie i wielkopolskie – oczka wodne, przydo-
mowe oczyszczalnie ścieków, szamba, instalacje wod-
-kan, fundamenty i wiele innych. Tel. 785 993 964.

RÓŻNE

•  Wood&Play – mała architektura drewniana, wykonane 
z drewna przedmioty wyposażenia ogrodu, domki, 
altany, wiaty, ogrodzenia, huśtawki, piaskownice i całe 
mnóstwo innych rzeczy. Kontakt przez sklep interneto-
wy woodandplay.pl.

WSPIERAJMY LOKALNY BIZNES

zoru oczywistych działań są aż nazbyt 
widoczne. Nie ma ośrodka zdrowia, 
poczty, zorganizowanej komunikacji 
choćby tylko z Torzymiem, co rusz sły-
chać pogłoski o możliwości zamknięcia 
szkoły (lub ograniczenia jej działal-
ności do klas I – III), a ludzie, którzy 
jeszcze niedawno myśleli o prowadze-
niu we wsi działalności handlowej, 
rezygnują z tych pomysłów.

Sołtys, który nie lubi pytań
Jedna z mieszkanek Gądkowa Wielkiego, 
z którą rozmawialiśmy, zwróciła uwagę, że 
bodaj największym problemem obecnej 
sytuacji jest brak komunikacji między 
sołtysem a większością społeczności wsi. 
Wspominane są ostatnie kuriozalne wy-
bory sołtysa, gdy kandydatowi nie można 
było zadawać pytań!

Od momentu wyboru nie odbyło 
się ani jedno spotkanie z mieszkańcami, 
mimo wielokrotnych próśb, także ze stro-
ny członków rady sołeckiej. To w ewident-
ny sposób stoi w sprzeczności z zasadami 
samorządności na poziomie sołectwa.

W opracowaniu na portalu samorzad.
infor.pl możemy przeczytać: „Głównym 
zadaniem sołectwa jest dbanie o zbiorowe 
potrzeby wspólnoty jego mieszkańców. Do 
kompetencji zebrania wiejskiego należą 
wszystkie sprawy istotne dla mieszkańców, 
w szczególności chodzi o uchwalenie do 
końca września każdego roku wniosków, 
które mają być rozpatrzone przez radę gmi-
ny i ewentualnie uwzględnione w budżecie 
gminy na następny rok. Zebranie podejmu-
je również uchwały w sprawie dysponowa-
nia mieniem sołectwa oraz wydaje opinię 
w takich sprawach jak: plany miejscowego 
zagospodarowania, lokalizacje inwestycji 
czy też zmiany przeznaczenia obiektów 
oświaty, służby zdrowia, kultury, sportu 
czy rekreacji znajdujących się na terenie 
sołectwa. Prawo uczestnictwa i wybierania 
w zebraniu wiejskim mają wszyscy miesz-
kańcy sołectwa, posiadający czynne prawo 
wyborcze do rady gminy.”

I dalej jeszcze jedna bardzo istotna 
uwaga: „Uczestnicy zebrania mają prawo 
do zabierania głosu w dyskusji, przed-
stawiania wniosków i projektów uchwał, 
głosowania, składania oświadczeń, 
żądania zapisu do protokołu złożonego 
oświadczenia. W zebraniu wiejskim mogą 
uczestniczyć także przedstawiciele rady 
gminy. Zebranie najczęściej zwołuje sołtys 
z własnej inicjatywy, na wniosek rady 
sołeckiej bądź mieszkańców.”

– W mojej opinii nasz sołtys po prostu 
boi się rozmawiać z ludźmi, a może 
po prostu nie umie tego robić. Pewnie 
dlatego unika spotkań, na które mogłaby 
przyjść większa liczba osób, i rozmów, 
które mogłyby być niewygodne. Jest wiele 
kwestii drażliwych, a po co mierzyć się 
z niewygodnymi pytaniami, lepiej uda-
wać, że się ich nie słyszy – zastanawia się 
nasza rozmówczyni.

Sprawy do załatwienia  
– podpowiadamy
Spraw do załatwienia w trakcie wiejskiego 
zebrania w Gądkowie Wielkim jest całe 
mnóstwo, ale póki co leżą one odłogiem. 
Mieszkańcy wśród tych najbardziej pil-
nych i istotnych wymieniają:

* brak ośrodka zdrowia lub lekarza, 
do którego można się udać po poradę 
z ubezpieczenia NFZ;

* fatalny stan dróg gminnych – od 
dawna prosi się o ich naprawę, a jeszcze 
lepiej byłoby, gdyby dało się zaplanować 
gruntowny remont z położeniem nowej 
nawierzchni;

* przydałby się klub sportowy dla 
dzieci, aby tych, które chcą uprawiać 
więcej sportu, nie trzeba było wozić do 
Boczowa czy Torzymia (w teorii zorga-
nizowanie takiego klubu wydaje się tym 
łatwiejsze, że przecież obecny sołtys uczy 
wychowania fizycznego);

* w większym stopniu dla mieszkań-
ców powinna być dostępna wyremonto-
wana świetlica (oczywiście chodzi o czas, 
w którym nie obowiązują obostrzenia 
związane z walką z epidemią koronawiru-
sa), bo chyba odnawiano ją po to, by z niej 
korzystać, a nie, by stała pusta, a dzieci 
biegały bawić się do lasu;

* konieczność pochylenia się przez 
sołtysa nad problemem ludzi starszych, 
samotnych, dla których proste, codzienne 
sprawy okazują się wielkim ciężarem. 
Wskazywano nam przykłady konkret-
nych osób, które pozostają bez takiej 
opieki;

* dobrze byłoby, aby społeczność 
wioski mogła wypowiedzieć się na temat 
planów remontu kościoła, co wydaje się 
pilną potrzebą;

* mieszkańcy wioski chętnie usłyszeli-
by, jakie sołtys ma pomysły na aktywizację 
mieszkańców. Standardowe trzy imprezy 
w roku (Sylwester, Walentynki i Andrzej-
ki) to znacznie za mało;

* podobnie jest z o wiele poważniejszą 
kwestią inwestycji. Mieszkańcy chętnie 

usłyszeliby, jakie są plany inwestycyjne 
w ich wiosce, jakie mają perspektywy, 
na co pieniądze się znajdą, a na co ich 
zabraknie – być może wspólnie dałoby się 
wypracować plan pozyskania dodatko-
wych funduszy.

No, ale do tego wszystkiego konieczna 
jest rozmowa, chęć działania, wykazanie 
inicjatywy i dobrej woli, czego – jak się 
wydaje – po prostu brakuje.

Diety plus inkaso
Nasi rozmówcy całą sytuację kwitują 

starym hasłem: „Jak nie wiadomo, o co 
chodzi, to chodzi o pieniądze. Po co na 
wiosce coś ma się dziać, skoro można spo-
kojnie zbierać pieniądze za podatki, mieć 
dietę radnego i się nie narobić.”

Przypomnijmy, że sołtys może 
sobie dorobić właśnie zbierając od 
mieszkańców podatki – za śmieci, od 
nieruchomości, rolny czy leśny, a także 
opłaty targowe. Jeśli to on pośredniczy 
w przekazywaniu ich do gminy, dostaje 
prowizję (od 2008 roku było to 15% 
procent, teraz wysokość „wynagrodzenia 
za inkaso” ma wzrosnąć do 18%). 

Jako radny zaś, wedle stosownej 
uchwały Rady Miejskiej w Torzymiu, 
pobiera oczywiście diety za posiedzenia, 
w których bierze udział. W przypadku 
radnego zamieszkałego poza Torzymiem 
to 195 złotych za jedno posiedzenie lub 
255 złotych w przypadku przewodniczą-
cych komisji stałych (także spoza Torzy-
mia). Obecny sołtys Gądkowa Wielkiego 
zasiada w dwóch komisjach, w tym w jed-
nej z nich (komisja społeczna) właśnie 
w roli przewodniczącego. W dostępnym 
publicznie i jawnym oświadczeniu 
majątkowym za 2018 rok zadeklarował 
on 11590,71 złotych z tytułu pełnienia 
obowiązków społecznych i obywatelskich, 
ale trzeba pamiętać, że pierwsza sesja 
nowej rady została zwołana dopiero pod 
koniec listopada 2018 roku, więc wpływ 
diet na wspomnianą kwotę w 2018 roku 
był znikomy. Oświadczenia za 2019 rok 
nie zostały jeszcze opublikowane.

Tak czy owak w sumie w skali roku 
łączenie funkcji sołtysa i radnego przynosi 
konkretną sumę i oczywiście nie byłoby 
w tym nic zdrożnego pod warunkiem, 
że taka osoba potrafiłaby wykazać się ak-
tywnością i zdecydowanym, konkretnym 
działaniem zarówno na rzecz gminy, jak 
i swojej wioski i sąsiadów.  

Damian Krawczyk, mk

Sołtys radnym – problem       w Gądkowie Wielkim
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Ochotnicza Straż 
Pożarna w Boczowie 
ma powody do dumy. 
W ubiegłym roku, 
w gminie Torzym, to 
ona najczęściej spośród 
wszystkich jednostek 
spoza Krajowego 
Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego wyjeżdżała 
do akcji. Wezwań było 
36 – z tego 16 razy do 
pożarów, a 20 do innych 
akcji, jak wypadki czy na 
przykład likwidowanie 
gniazd os i szerszeni.

Wspomniany powyżej KSRG to 
w dużym skrócie i uproszczeniu system 
nadzorujący wyjazdy jednostek straży 
pożarnej do wszelkich interwencji. Oczy-
wiście pierwszoplanową rolę odgrywa 
w nim zawodowa Państwowa Straż 
Pożarna, ale obejmuje on także między 
innymi jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej. Nie wszystkie jednak, bo by 
trafić do systemu ogólnopolskiego trzeba 
spełniać określone kryteria – na przykład 
wielkości posiadanego wozu bojowego, 
liczby kierowców czy dowódców. 

OSP w Boczowie nie wszystkie 
z tych kryteriów spełnia, ale i tak jest 
jednostką bardzo cenioną dzięki solid-
ności, zaangażowaniu i ofiarności osób, 
które tu pełnią służbę. 

Oczywiście, trzeba podkreślić, że 
Ochotnicza Straż Pożarna (jak sama 
nazwa wskazuje) to ochotnicy. Czyli 
osoby, które na co dzień mają swoje 
normalne zajęcia, uczą się, pracują, 
opiekują rolą albo domem, ale gdy 
zajdzie potrzeba, pędzą do jednostki, 
przebierają w strój strażaka i jadą do po-
żaru czy innego „zdarzenia”, jak mówi 
się na ich wszelkie interwencje. 

– Akurat tak się składa, że większość 
naszej obsady jest z boczowskich bloków. 

Jak jest wezwanie, rzucamy wszystko 
i w trzy minuty potrafimy stawić się 
w remizie, by zacząć przygotowania do 
akcji – tłumaczy nam Daniel Hickiewicz 
naczelnik OSP w Boczowie. – Zdarzają 
się oczywiście różne sytuacje. Jeśli nie 
mamy pełnego składu, nie wyjeżdżamy. 
Czekamy na komplet. Przy wozie, któ-
rym dysponujemy, to minimum cztery 
osoby – taka ekipa może wyjechać na 
przykład do wypadku, a maksimum pięć 
osób – na przykład do pożaru. Pierwszy 
z dowódców, który pojawi się w jedno-
stce, dzwoni do dyżurnego w PSP i po 
konsultacji już wie, na co się nastawiać. 

75 lat tradycji! 
Teoretycznie taka jednostka, jak ta w Bo-
czowie, jest w trzeciej kolejności reakcji na 
wezwania. Pierwsza zawsze jest Pań-
stwowa Straż Pożarna, potem jednostki 
z KSRG. Ale zdarza się, że i jednostka OSP 
Boczów staje na pierwszej linii „frontu”. 
Choćby wtedy, gdy z różnych przyczyn (choćby najkrótszej drogi) może najszyb-

ciej dojechać na miejsce zdarzenia. Daniel 
Hickiewicz podkreśla, że w istocie to 
właśnie zawsze jest najważniejsze. 

Boczowska OSP może pochwalić się 
nie tylko sprawnymi akcjami, ale i piękną 
kartą historii. Założono ją już w 1945 
roku, gdy do Boczowa przybyli pierwsi 
repatrianci z Jeziernej (przedwojenne 
województwo tarnopolskie, dziś tereny 
Ukrainy). Pierwsze instytucje, jakie wte-
dy powstały, to szkoła i właśnie OSP, któ-
ra wtedy dostała swój statut i sztandar!

– Te tradycje powojenne są dla nas 
bardzo ważne. Już ojcowie moi i Daniela 
służyli w straży i nam zaszczepili zapał 
do niesienia w ten sposób pomocy 
ludziom – opowiada prezes Tomasz 
Czekalski. – Na odznace mamy już po 
30 lat wysługi, ale tak naprawdę może-
my powiedzieć, że przy tej naszej straży 
jesteśmy „od zawsze”. Zaczynaliśmy ze 
starszym pokoleniem i szliśmy powoli 
w górę. A moimi śladami idzie teraz 
moje dziecko (córka Kinga - red.).

Wielkim szacunkiem cieszą się oczy-
wiście ci, którzy są z boczowską strażą 
już ponad pół wieku – jak były prezes, 

Ochotnicza Straż Pożarna BOCZÓW

Rodzinna tradycja – zdążyć z pomocą!

Jednym z nietypowych zadań jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom Garbicz Festival. Tu 
podczas ćwiczeń udzielania pomocy i ewakuacji na festiwalowym terenie.

Zawsze miło, gdy za pomoc dostaje się 
podziękowania. Taki dyplom to fajna pamiątka.

Bałagan  
na Jeziornej
Czy można uporządkować teren  
wokół lokali socjalnych w Torzymiu  
przy ulicy Jeziornej? Zadanie do łatwych 
nie należy, ale to nie znaczy, że 
nie można się postarać, by śmieci  
i bałagan nie straszyły ludzi.

Na naszą skrzynkę mailową kilka tygodni temu jeden 
z mieszkańców Torzymia nadesłał całą „paczkę” zdjęć 
z okolicy, w której są lokale socjalne. To fotografie, które 
przykro było oglądać, bo stanowią obraz potwornego 
zaniedbania. 

Porozrzucane wszędzie śmieci, puste opakowania, 
niepotrzebne nikomu fragmenty zniszczonych mebli, 
stare ubrania, elementy wyposażenia, porzucone wózki 
i zabawki dziecięce i wiele innych przedmiotów trud-
nych do zidentyfikowania – wszystko to walające się na 
sporym terenie bez ładu i składu. Do tego przepełnione 
pojemniki na śmieci stojące w brudzie i nieładzie tuż 
przy ulicy naprzeciwko bramy Stadionu Miejskiego. 

Okoliczni mieszkańcy są przerażeni skalą zaniedbań.
Poprosiliśmy, w związku z tym, o interwencję dyrekto-
ra Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Torzymiu, który to zakład odpowiada za stan lokali 
socjalnych. Pan Zbigniew Kiniorski odpowiedział nam 
co następuje: „Lokatorzy budynku socjalnego wielokrot-
nie, po przeprowadzonych kontrolach porządku, byli 
upominani o utrzymanie, ładu na i wokół posesji. Na 
dzień dzisiejszy teren jest uporządkowany.”

Sprawdziliśmy. Trzeba przyznać, że faktycznie widać 
próbę poprawy anturażu tego fragmentu ulicy Jezior-
nej. Bałagan jest mniejszy, część zaśmiecających okolice 
przedmiotów zniknęła. Z drugiej strony trudno uznać 
ten poprawiony stan za idealny. 

Oczywiście – wiele zależy od samych lokatorów, 
ale też wydaje się nam, że pracownicy ZGKiM mają 
odpowiednie uprawnienia i narzędzia do tego, by dbać 
o powierzony teren. Nie tylko wtedy, gdy ktoś prosi o in-
terwencję, ale i na co dzień. 

PRZED INTERWENCJĄ...

... PO INTERWENCJI
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 Część wyjazdów strażaków to tak zwane zdarzenia lokalne, jak 
zalania i podtopienia, gdy trzeba wypompowywać wodę, pomóc przy 
usuwaniu gniazd szerszeni albo os, czy usunąć powalone drzewo. Jed-
nostka z Boczowa ma odpowiedni sprzęt, by wykazać się skutecznością 
w takich przypadkach.

druh Tadeusz Ziomko czy były naczel-
nik Henryk Sutkowski. Dziś ze względu 
na wiek nie pełnią już służby, ale wciąż 
swoim młodszym kolegom doradzają 
i ich wspierają doświadczeniem. 

A takie doświadczenie trudno 
przecenić. – Najbardziej zapamiętuje 
się wypadki komunikacyjne, gdy na 
przykład trzeba ewakuować uwięzio-
nych ludzi. Wtedy okazuje się, kto jest 
najbardziej opanowany. Najgorsze są te 
pierwsze akcje z ciężkimi przypadkami. 
Ważne wtedy jest, by po akcji wspólnie 
usiąść, porozmawiać ze sobą, próbować 
przeanalizować, co się zrobiło dobrze, 
a co źle. Ci z nas, którzy mają więcej do-
świadczenia, muszą wtedy dodać otuchy 
tym młodszym, którzy dopiero zaczynają 
– podkreśla Tomasz Czekalski.   

W sumie jednostka liczy 23 osoby. 
Oprócz weteranów i aktywnych stra-
żaków jest w niej także grupa drużyny 
młodzieżowej – młodych osób, które 
nie skończyły jeszcze 18. roku życia, ale 
do służby w straży już się przygotowują, 
przechodzą odpowiednie kursy i startują 
w zawodach sportowych.  

– Trudno ukrywać, że dziś nie jest ła-
two zachęcić młodzież do służby w OSP. 
Ale się staramy to robić na przekór 
trudnościom. Dla naszej „młodzieżówki” 
organizujemy różne wycieczki, wspólne 
zajęcia, pamiętamy o dzieciach straża-
ków, dla których staramy się spod ziemi 
wydobywać atrakcyjne prezenty. Chcemy 
nagłaśniać nasze działania, by dzieci 

przyszły do jednostki, zobaczyły, że tu 
jest fajnie – tłumaczy prezes.

A w jednostce jest co oglądać, bo obaj 
nasi rozmówcy podkreślają, że sprzętu 
nie brakuje. Jest go na tyle, że nie da się 
wszystkiego wozić do każdej akcji. Trze-
ba się zastanowić, co w danej sytuacji 
będzie najbardziej potrzebne, a resztę 
zostawić. Kłopot zaczyna się wtedy, gdy 
na miejscu okazuje się, że zdarzenie 
przebiega inaczej niż pierwotnie się wy-
dawało i nagle okazuje się, że przydałby 
się sprzęt dodatkowy.

300 litrów – trochę mało
Wąskim „gardłem” w tym wypadku 
okazuje się samochód, jaki boczowscy 
strażacy mają do dyspozycji. 10-letnie 
auto (jedno z najnowszych jakie OSP 

mają do dyspozycji w gminie Torzym) ma 
niestety mankament – jest małe. To tak 
zwany „lekki samochód gaśniczy”, który 
posiada zbiornik tylko na 300 litrów wody. 
Jest wyposażony w agregat wysokociśnie-
niowy, a także specjalistyczne urządzenia 
hydrauliczne pozwalające ratować osoby 
z wypadków komunikacyjnych. 

To jednak za mało na wielkie pożary, 
na przykład lasów, przy których trzeba 
mieć przynajmniej wóz średni ze zbior-
nikiem na minimum 2500 litrów. 

W Boczowie na razie na takie „cac-
ko” nie liczą. Samochód, którym jeżdżą 
na akcje, jest w dobrym stanie technicz-
nym, więc pewnie nieprędko znajdą 
się pieniądze na nowy. Jednostka OSP 
Boczów, podobnie jak wszystkie OSP, 
jest finansowana głównie z pieniędzy 

gminy. Może także liczyć na dofinanso-
wanie z datków, darowizn (choćby z 1% 
procenta od podatków), stara się też 
organizować akcje, które dają dodatkowy 
zastrzyk gotówki. Jak choćby tradycyjne 
kwestowanie w okolicach świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku, gdy strażacy 
po domach roznoszą swoje kalendarze.

Potrzeby OSP to jedno, ale dla jed-
nostki z Boczowa bardzo ważne jest tak-
że pomaganie innym. Szczególnie w tak 
trudnym czasie, jaki teraz przeżywamy. 
– Podpisaliśmy umowę o zgłoszeniu się 
do projektu z urzędu marszałkowskiego 
i będziemy rozwozić jedzenie seniorom 
i osobom najbardziej potrzebującym 
wskazywanym przez MOPS. Jesteśmy 
jedyną jednostką z gminy wytypowaną 
do tego projektu – zaznacza Daniel 
Hickiewicz.

Przy okazji podkreśla, jak ważna 
dla strażaków jest w czasie szalejącego 
koronawirusa odpowiedzialność tych, 
którzy proszą o interwencję: – Wyjeż-
dżając do zdarzenia przecież nie wiemy, 
czy dana osoba jest zarażona czy nie, jeśli 
ona sama nam tego nie powie. To bardzo 
ważne, by dać nam szansę się odpowied-
nio zabezpieczyć. To działa dla dobra nas 
wszystkich. Dlatego proszę, by nikt nie 
ukrywał, że jest w kwarantannie, albo ma 
podejrzenie o zarażenie koronawirusem 
– apeluje. 

Marcin Kalita

Ochotnicza Straż Pożarna BOCZÓW

Rodzinna tradycja – zdążyć z pomocą!

Wóz OSP Boczów 
(tu w środku na 
tle wozów innych 
jednostek) ma wiele 
zalet, ale jedną 
niekomfortową dla 
załogi wadę – jest 
niewielki. Jego 
zbiornik wody 
to zaledwie 300 
litrów. Przydałby się 
większy – samochód 
i zbiornik.

 Bardzo ważną sprawą są szkolenia 
strażaków i nieustanne podnoszenie 
kwalifikacji. Na zdjęciach podczas ćwiczeń 
z ratownictwa lodowego i interwencji na 
wysokościach. 

Sztandar jednostki  
z Boczowa podkreśla 

jej wieloletnią 
tradycję sięgającą 

1945 roku.
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Zdzisław Kucharski przez 
wiele lat dbał o dobrobyt 
mieszkańców gminy Torzym 
w roli radnego, dziś dba 
o ich podniebienia. Renoma 
jego masarni i smakowitych 
wyrobów przekracza 
zresztą granice i gminy, 
i województwa lubuskiego.  

Ile razy rozmawiam o kuchni ze znajomymi 
z Torzymia polecają mi pańskie wyroby. 
Jaka jest recepta na taką renomę?
ZDZISŁAW KUCHARSKI: A choćby taka, że 
jedyna chemia, jaką stosujemy, to peklosól. Mó-
wię „chemia”, ale to przecież tradycyjny konser-
want w przetwórstwie mięsa. Poza nią używamy 
tylko podstawowych przypraw, które można 
policzyć na palcach jednej ręki: pieprz, maje-
ranek, czosnek. Tak jak to się robiło dawnymi 
czasy. Inne zioła jak np. czosnek niedźwiedzi 
i chili, trafiają tylko do wyrobów przeznaczo-
nych dla osób szukających szczególnego smaku. 
Natomiast nie stosujemy żadnej chemii, która 
daje większą wydajność, bo dla mnie to nie 
wydajność jest najważniejsza. Produkt ma być 
smaczny, trwały i takie z masarni wypuszczam. 
Istotny jest też sposób wędzenia. W dużych 
zakładach robią to na zasadzie „malowania”, 
u mnie wędzenie, najczęściej na zimno, odbywa 
się przy udziale naturalnych, bukowo-olcho-
wych dymów wędzarniczych. 

Ma pan pewnie jakieś swoje „koronne” 
produkty?
Uznanie klientów szczególnie zyskał udziec wie-
przowy – robiony tylko z peklosolą, wędzony 
i parzony. To duża masa, około 10 kilogramów, 
więc trzeba go sparzyć. Ale na przykład polę-
dwiczki po zapeklowaniu wędzę w tak zwanym 
zimnym dymie i one są sprzedawane na pół-
surowo. Kiedyś takie wyroby były rzadkością, 
a dziś są spożywane coraz częściej.

Pańskie wejście w ten akurat biznes było 
czymś oczywistym czy przypadkowym?
Historia mojej przygody z masarnią zaczęła się 
niezbyt korzystnie, bo od spółki, która mnie 
na jakiś czas pogrążyła. Na przełomie lat 80. 
i 90. miałem przyzwoite dochody i dałem się 
wciągnąć w nowy interes. Tyle, że jeden ze 
wspólników hulał, aż przehulał wszystko, a ja 
musiałem spłacać kredyty. Zanim się zoriento-
wałem i podjąłem stosowne kroki, byłem już na 
dnie, a może poniżej dna.

Czyli nie zaczynamy zbyt optymistycznie, 
ale dziś, na szczęście dla pana, to już odległa 
przeszłość...
W 1995 roku odzyskałem masarnię, a w 1996 
roku przed świętami wielkanocnymi zacząłem 
działalność obecnego zakładu, który firmuję. 
Koleje losu były bardzo różne, po drodze zda-
rzył się i kryzys gospodarki światowej, i trzeba 
było podołać zmieniającym się wymaganiom, 
od nowa ustawiać priorytety. W pewnym mo-
mencie musiałem oczywiście dostosować ma-
sarnię i ubojnię do wymogów unijnych, potem 
zresztą ubojnię zamknąłem. Teraz kupuję towar 
u kilku zaufanych dostawców, a gdy trzeba 
także w hurtowni, ale zawsze przed zakupem 
sprawdzam jakość mięsa. Przez lata zmieniał się 
też rynek zbytu. Niegdyś zdarzało mi się zaopa-
trywać armię, całą sieć małych sklepów, a także 
większych odbiorców, ale i to się pozmieniało. 
Duzi producenci wypierali z rynku mniej-
szych dzięki możliwości obniżania cen. Koniec 
końców ulokowałem się w Zielonej Górze na 
targowisku, mam też odbiorców w Gorzowie, 
Słubicach, no i własny sklep w Torzymiu. Na 

tym bazuję. Radzę sobie na tyle, na ile jest to 
możliwe. Dziś mogę sobie pozwolić na to, by 
bezpiecznie spłacać kredyty i utrzymywać na 
rynku dobrą pozycję, odpukać w niemalowane. 

Kształcił się pan z myślą o tym akurat zawo-
dzie?
Z wykształcenia jestem lekarzem weterynarii 
i muszę powiedzieć, że dziedzina przetwórstwa 
niespecjalnie mnie podczas studiów intereso-
wała. Potem trzeba było się przekwalifikować, 
w czym pomogli także koledzy po fachu, dzięki 
którym miałem okazję obejrzeć masarnie naj-
wyższej klasy, podpatrzeć rozwiązania technicz-
ne, skonfrontować niektóre procesy, no i zacząć 
samemu produkować na przyzwoitym pozio-
mie. To zawód bliski mojemu wykształceniu, 
ale trochę rzeczy musiałem nadrobić, poduczyć 
się, śledzić, podglądać, jakie są trendy, jakie 
możliwości. Łatwo na rynku nie jest, ale jeśli się 
pracuje solidnie, odbiorcy zawsze się znajdą.

Połknął pan bakcyla?
Oczywiście! Już w pierwszej połowie lat 90. 
brałem udział w konkursie wyrobów wędli-
niarskich w Zielonej Górze, gdzie zajęliśmy 
piąte miejsce! Kilka wyrobów było notowanych 
naprawdę wysoko. Potem, gdy zostałem sam, 
musiałem pilnować, by przede wszystkim się 
utrzymać. Nie zawsze miałem możliwości 
finansowe, by wszystkiemu sprostać. Musiałem 
pilnować cen, by nie przestraszyć klientów. 
Z czasem zdobyłem jednak taką reputację i po-
zycję, że mogę sobie pozwolić, by podnosić cenę 
wyrobów, które są najwyższej jakości. I wiem, że 
klienci mi uwierzą, że warto za nie zapłacić tro-
chę więcej. Zdobyłem zaufanie klientów, dzięki 
temu mogę wprowadzać innowacje wiedząc, że 
na nich nie stracę.

A z Torzymiem jest pan związany od dawna?
Gdy nastał stan wojenny miałem już dom 
w Torzymiu. Na zasadzie wówczas obowiązują-
cego prawa chciano mi go zasiedlić i musiałem 

udowodnić, że tu faktycznie mieszkam, więc 
sprowadziłem się z całą rodziną. Początkowo 
dojeżdżałem do Sulęcina do pracy, a dopiero 
w 1990 roku trafiła się okazja prywatnej prakty-
ki w Torzymiu. 

Skąd pana w te rejony rzuciło?
Pochodzę z Jury Krakowsko-Częstochowskiej, 
z gminy Pilica, która – akurat tak się trafiło – w 
tym samym czasie co Torzym uzyskała prawa 
miejskie. 

Przypadek?
A właśnie, że miałem w tym udział, więc nie do 
końca przypadek! Akurat w latach 1990 – 1998 
byłem członkiem prezydium sejmiku zielono-
górskiego przez dwie kadencje. I miałem tam 
coś do powiedzenia. Byłem jedynym niesolidar-
nościowym kandydatem do sejmiku, a mimo 
to zyskałem sympatię i uznanie jako członek 
prezydium. W tamtych czasach sejmik był 
reprezentacją gminnych radnych. 

Czyli rozmawiamy o czasach, gdy był pan 
także radnym w Torzymiu.
Przez 20 lat aż do czasu, gdy znaleźliśmy się 
w sporze z obecnym burmistrzem Ryszardem 
Stanulewiczem dotyczącym, między innymi 
budowy gimnazjum, której byłem przeciwny. 
A to dlatego, że budując je byliśmy skazani na 
własne finanse, mimo że nie jest to zadaniem 
gminy. Nie było pieniędzy na budowę szkół 
z urzędu marszałkowskiego, bo nadchodził 
akurat niż demograficzny. Po co było budo-
wać szkoły? „Pomniki”, jak to nazywaliśmy. 
Burmistrz wtedy wiele obiecywał, między in-
nymi, że będzie sala gimnastyczna, ale jej nie 
ma do dziś. Dzieci w lesie ćwiczą. Inną ważną 
sprawą była budowa oczyszczalni ścieków 
w gminie. Tutaj ja byłem inicjatorem, za co 
zostałem skarcony przez burmistrza Stanule-
wicza. Trzeba było się wtedy nakombinować 
dla dobra gminy, jak sprawę przepchnąć, ale 
się udawało. 

Czyli obecnego burmistrza zna pan jak mało 
kto?
Osobiście poleciłem go na członka zarządu 
gminy. Pracował na stacji benzynowej i wyda-
wało mi się, że będzie przydatna jego znajomość 
tego, czym żyją mieszkańcy, w końcu stykał się 
z nimi każdego dnia. Były burmistrz, świętej 
pamięci Jarosław Konieczny cenił sobie takie 
rzeczy. Jednak potem wiele spraw się pokrę-
ciło. Choćby sala gimnastyczna w Boczowie 
– powstała wbrew Stanulewiczowi, a dzięki 
Koniecznemu.

W Torzymiu jest wiele świadectw, że to mia-
sto kiedyś przeżywało dobre dni, ale dziś jest 
znacznie gorzej. Takie mam przynajmniej 
wrażenie. Potwierdza pan?
Dobry burmistrz dba o mieszkania i miejsca 
pracy – taka jest podstawowa zasada. Za moich 
czasów zdobyliśmy laury w rankingu polskich 
gmin „Gazety Wyborczej”. Byliśmy w złotej 
„setce” najlepszych gmin! Mieliśmy bardzo 
niskie bezrobocie – zaledwie 5,7 procenta. 
Czuć było, że gmina się rozwija. Z inicjatywy 
burmistrza Koniecznego wybudowano osiedle 
przy Wojska Polskiego, miał udział w tym, co 
stało się z osiedlem przy Saperskiej, w budowie 
oczyszczalni w Boczowie i w rozwoju nadleśnic-
twa. Do Torzymia przyciągnięta została firma 
Moltech. Tyle, że ostatecznie Moltech fabrykę 
postawił w Sulęcinie, a po zmianie władzy zapał 
ludzi zgasł. Część mieszkańców szukając pracy 
wyjechała za granicę, część w inne rejony kraju. 

Kto nie idzie naprzód, ten się cofa. 
Tak jest! Torzym przez ostatnie 20 lat się 
uwstecznił, tak bym to ujął. Brakuje choćby sen-
sownej polityki w sprawie wniosków o dotacje 
unijne. Często mieszkańcy Torzymia pracują 
w urzędach innych gmin i okazuje się, że tam 
pozyskiwanie funduszy jest szersze. Przykłady 
można mnożyć.
Torzym wciąż jednak ma wielki potencjał. 
To miejsce, gdzie można choćby wspaniale 
rozwinąć turystykę. Piękne jeziora, nad którymi 
kiedyś były ośrodki wypoczynkowe. Za czasów 
burmistrza Koniecznego na plażę delegowali-
śmy nawet ratownika, by zadbać o bezpieczeń-
stwo kąpiących się ludzi. Hotele i restauracje 
długo przynosiły dobre pieniądze, Torzym 
kwitł. Ale dziś już nie patrzy się na to, że przy 
umiejętnych inwestycjach znów można byłoby 
tu ściągnąć trochę ludzi, że można się rozwijać. 
To wielka szkoda i ogromna strata dla całego 
regionu!

Rozmawiał Marcin Kalita

Historia o różnych smakach
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W czasach kryzysu, w jakim przyszło nam 
żyć i funkcjonować, będziemy w szczegól-
ny sposób doceniać instytucje opieki nad 
dziećmi. Oczywiście, piszemy ten tekst 
w momencie, gdy wszystkie placówki 
opieki dziennej, niezależnie od profilu, 
mają jeszcze zawieszoną działalność. To 
sytuacja, na którą nie mamy wpływu. 
Jednak z pewnością, gdy stan epidemii 
się skończy, a życie zacznie wracać do 
normalności, kwestia opieki nad najmłod-
szymi może okazać się jeszcze bardziej 
palącą. Z punktu widzenia pracujących 
rodziców – to po pierwsze. Ale po drugie 
– być może prowadzenie żłobka stanie się 
szansą dla osób, które w wyniku kryzysu 
wywołanego epidemią pracę straciły. 

Niezależnie więc od okoliczności, to 
dobry moment, by zastanowić się, czy 
opieka nad małymi dziećmi w waszej 
okolicy jest faktycznie potrzebna, a jeżeli 
tak, to na jaką skalę i kto może  ją zor-
ganizować? Na to i wiele innych pytań 
postaramy się odpowiedzieć w poniż-
szym artykule. Między innymi na bardzo 
istotne – jaka jest możliwość uzyskania 
dofinansowania na otwarcie własnej 
działalności gospodarczej, jeśli chodzi 
o opiekę nad dziećmi do lat 3. 

Warto wspomnieć, że na terenie 
województwa lubuskiego znajdują się 
82 gminy a zarejestrowanych jest aż 
101 placówek opieki nad dziećmi do 
lat 3. Statystycznie więc każda gmina 
powinna mieć przynajmniej jedną taką 
placówkę. Niestety, statystyka rozmija się 
tu z rzeczywistością. Ze szkodą dla rodzi-
ców między innymi w gminie Torzym, 
bowiem na terenie naszej gminy takiej 
placówki po prostu nie ma. 

Mimo że od początku roku do 
momentu ogłoszenia stanu epidemii nie 
minęło wiele czasu,  w naszej okolicy 
zdążyły powstać dwie nowe placówki 
opieki nad dziećmi do lat 3 (do takich 
zaliczamy żłobki i  kluby dziecięce) – w 
Sulęcinie i Międzyrzeczu. Obie dofinan-
sowane ze środków zewnętrznych tj. 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego – Lubuskie 2020. W obu 
też przypadkach wkład własny gmin wy-
niósł maksymalnie 15 procent inwestycji, 
a całkowity koszt (licząc już z dofinanso-
waniem) wyniósł ok. 800 – 900 tysięcy 
złotych.  

Trudno więc nie zadać sobie pytania 
o podobną inicjatywę na terenie naszej 
gminy. Dlatego podpowiadamy, jakie są 
możliwości dofinansowania takowych 
inicjatyw nie tylko dla sektora prywatne-
go, ale właśnie także publicznego. 

Nam wydaje się, że istnieje realna 
potrzeba organizacji takiego wsparcia dla 
rodzin na terenie naszej gminy. Zresztą 
pamiętamy, że problem ten został także 
ujęty w obietnicach przedwyborczych 
przedstawicieli obecnych lokalnych 
władz. Wydaje się więc, że pozostaje 
teraz tylko czekać na efekty działań. 

Jak wykazujemy w tym tekście, 
możliwości dofinansowania są, trzeba 
tylko wykazać się inicjatywą i chęcia-
mi. Czas pokaże, czy włodarze gminy 
Torzym rozumieją potrzeby rodziców 
najmłodszych mieszkańców. 

Poniżej skoncentrowaliśmy się na 
trzech podstawowych możliwościach 
dofinansowania założenia żłobka, z któ-
rych skorzystać mogą zarówno jednost-
ki samorządu terytorialnego jak i osoby 
prywatne (aczkolwiek trzeba dodać, że 
takich możliwości jest więcej).

Przygotowała: Ewelina Niwald

»  NASZ PORADNIK

Żłobek – dla chcącego, nic trudnego

»  REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE

Więcej informacji: w zbiorze dokumentów na stronie lubuskie.pl („Szczegółowy Opis Osi Prioryteto-
wych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020”, str. 186).  
Dysponent środków: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.
Każde województwo negocjuje z UE szczegółowe obszary interwencji i jej nasilenia w zakresie poniż-
szych działań na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dziećmi:
* wsparcie edukacji przedszkolnej;
* inwestycje infrastrukturalne dotyczące opieki nad dziećmi do lat 3;
* wsparcie funkcjonowania przedszkoli i żłobków;
* doposażenie szkół (w tym szkoły specjalne) w nowoczesne pomoce dydaktyczne;
* przeciwdziałanie rozwarstwieniu społecznemu i segregacji (np. zakup sprzętu specjalistycznego, 
pomocy dydaktycznych koniecznych do rozpoznawania potrzeb, wspomagania rozwoju i prowadzenia 
terapii dzieci i młodzieży).
Celem działania jest upowszechnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 jako instrumentu oddzia-
łującego na sytuację zawodową opiekunów. Wsparcie powinno przyczyniać się do zwiększenia szans 
utrzymania pracy osobom, którym utrudnia to sprawowanie opieki nad dziećmi do lat 3. 
Kto może składać wnioski?
* Jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia;
* jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
* organizacje pozarządowe;
*  przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębior-

stwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą;
* osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów;
* instytucje rynku pracy;
* podmioty ekonomii społecznej;
*  podmioty działające w obszarze rynku pracy, zajmujące się aktywizacją osób wykluczonych społecz-

nie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej);
* szkoły, przedszkola i placówki (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty) i ich organy prowadzące.

Projekty mogą być realizowane również na zasadzie partnerstwa z udziałem podmiotów wymienio-
nych w typach Beneficjentów Działania 6.4 RPO-L2020 oraz osób fizycznych prowadzących działalność 
oświatową na podstawie odrębnych przepisów.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wynosi 85%.

»  PROGRAM MALUCH PLUS EDYCJA 2020

Więcej informacji: na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:  https://www.gov.pl/
web/rodzina/maluch-2022.
Dysponent środków: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (na program przeznaczono w 2020 
r. kwotę 400 mln zł). 
Nazwa programu: Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”.
Konkurs: „MALUCH+” 2020.
Kto może się ubiegać o dofinansowywanie (w formie dotacji celowej z budżetu państwa) oraz o środki 
Funduszu Pracy: jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki orga-
nizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty oraz 
pracodawcy).
Program „MALUCH+” w 2020 roku składa się z 3 tak zwanych modułów, w ramach których dofinansowy-
wane będą działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, 
tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów.
MODUŁ 1a (dla jst) – dofinansowanie tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego 
tworzenia miejsc na terenie tych gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej nie funkcjonują 
żłobki lub kluby dziecięce utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego, a zadanie dotyczy 
utworzenia miejsc dla nie więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1–2 w gminie i wnioskowana wysokość 
dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 3 
mln zł (ww. warunki muszą być spełnione łącznie);
MODUŁ 1b (dla jst) – dofinansowanie tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego 
tworzenia miejsc na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej:
1) funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie pole-
gające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 5 mln zł
lub
2) nie funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce, ale zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla więcej niż 
20% dzieci w rocznikach 1–2 w gminie lub wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polega-
jące na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie przekracza 3 mln zł;
MODUŁ 2 (dla jst) – dofinansowanie funkcjonowania miejsc utworzonych przez jednostki samorządu 
terytorialnego z udziałem wcześniejszych edycji programu;
MODUŁ 3 (dla podmiotów innych niż jst) – dofinansowanie tworzenia nowych miejsc opieki.
W pierwszej kolejności środki będą przyznane jednostkom samorządu terytorialnego (moduł 1a, 1b i 2).

»  RZĄDOWY PROGRAM „PIERWSZY BIZNES – WSPARCIE W STARCIE”

Więcej informacji: wsparciewstarcie.bgk.pl.
Dysponent środków: Bank Gospodarstwa Krajowego.
Warunki do spełnienia w ramach dofinansowania:
* podjęcie działalności gospodarczej
* utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej.
Program jest przeznaczony dla osób niezatrudnionych i nie wykonujących innej pracy zarobkowej 
przy spełnieniu dodatkowego wymogu. Kwalifikują się tutaj:
- studenci ostatniego roku studiów wyższych,
-  poszukujący pracy absolwenci szkoły lub uczelni wyższej do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzy-

skania tytułu zawodowego,
- zarejestrowani bezrobotni,
- poszukujący pracy opiekuni osoby niepełnosprawnej.

Aktualna możliwa wartość pożyczki do około 70 tysięcy zł. Jednostkowa wartość pożyczki nie może 
przekraczać 20-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 
28 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Oprocentowanie: 0,44% w skali roku; 
wysokość oprocentowania to 1/4 stopy redyskonta weksli NBP. Oprocentowanie ustalone na etapie 
zawierania umowy pożyczki jest stałe w całym okresie finansowania. Okres spłaty: do 7 lat. Karencja 
w spłacie kapitału: do jednego roku. Zabezpieczenie spłaty: weksel własny pożyczkobiorcy, poręczenie 
osoby fizycznej.

Opieka nad najmłodszymi pociechami to często spore obciążenie 
i problem dla pracujących rodziców. Ogromną pomocą może 
być żłobek. A co, jeśli nie ma go w pobliżu, a z taką sytuacją 
mamy do czynienia w gminie Torzym? Zawsze można spróbować 
go... założyć. Tak! To wcale nie jest trudna sprawa. Trzeba 
tylko wiedzieć, gdzie szukać informacji i jakie są podstawowe 
wymagania. I to właśnie podpowiadamy w naszym poradniku.

»   ZALETY Z UTWORZENIA 
ŻŁOBKA LUB KLUBU  
DZIECIĘCEGO:

•  dziecko szybciej uczy się współżycia 
w grupie, dzielenia się zabawkami;

•  uczy się samodzielności, korzystania 
z nocnika, posługiwania się sztućca-
mi i sygnalizowania potrzeb;

•  „żłobkowe dzieci” łatwiej nawiązują 
kontakty;

•  w grupie opiekunek, które są pod 
stałym nadzorem, łatwiej sprawdzić 
kompetencje osób zajmujących się 
dziećmi i odkryć ewentualnie te, 
które do tego się nie nadają;

•  jest to najmniej kosztowne rozwią-
zanie; 

•  udostępnienie mamom dzieci do lat 
3 możliwości powrotu na otwarty 
rynek pracy, co zapobiega ich wyklu-
czeniu zawodowemu,

•  pozytywnie wpływa na lokalny rynek 
pracy,  

•  pozytywnie wpływa na budżet do-
mowy rodzin z małymi dziećmi, gdyż 
daje możliwość powrotu do pracy 
rodzicom. 
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Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmo-
nologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu 
jest w dobrej kondycji, o czym niedaw-
no pisaliśmy dość obszernie w rozmo-
wie z panią prezes Katarzyną Lebiot-
kowską. Dlatego nie było tu żadnych 
oznak nerwowego napięcia w związku 
z sytuacją w kraju, mimo że nasz szpital 
jest jednym z sześciu w województwie, 
jakie już na samym początku epidemii 
zostały postawione w stan podwyższo-
nej gotowości, aby móc w razie potrzeby 
zabezpieczyć ewentualnych pacjentów 
z podejrzeniem lub zarażonych korona-
wirusem. 

Tym niemniej zewsząd słyszymy, 
jak dramatyczne słowa popłynęły ze 
szpitali w całym kraju. Zwłaszcza te, 
które znalazły się w „ogniu walki”, 
szybko zaczęły odczuwać niedostatki. 

Dlatego lepiej jest ewentualne 
nadmierne potrzeby i trudne chwile 
przewidzieć i się do nich odpowied-
nio przygotować. Szpital w Torzymiu 
przygotowuje się na taką ewentualność 
oczywiście wspomagany środkami 
rozdysponowanymi przez wojewódz-
two (w oparciu o Regionalny Program 
Operacyjny), ale też wiele jest sponta-
nicznych akcji wsparcia organizowa-
nych przez społeczników czy organiza-
cje pozarządowe i stowarzyszenia. 

Garbicz Festival:  
gramy w jednej „orkiestrze”
Do szpitala trafił między innymi 
ostatnio komplet krótkofalówek wy-
korzystywanych podczas tradycyjnego 
Garbicz Festival.

Na stronie festiwalowej garbicz-
festival.com.pl można przeczytać 
o tej akcji między innymi takie słowa 
wyjaśnienia:

„W walkę z koronawirusem włączył 
się także Garbicz Festival, nie mogło być 
inaczej. Czujemy się częścią tej wspól-
noty, jaką jest nie tylko wioska Garbicz, 
ale też cała gmina. Dlatego, gdy okazało 
się, że Lubuski Szpital Specjalistyczny 

Pulmonologiczno–Kardiologiczny 
w Torzymiu potrzebuje krótkofalówek, 
pospieszyliśmy z pomocą.

Nasz szpital, z którego już przed 
epidemią byliśmy dumni, teraz staje 
przed najtrudniejszym sprawdzianem. 
Torzymska placówka będzie trzecią 
w kolejności w województwie lubu-
skim delegowaną do przyjęcia osób za-
każonych COVID-19. Jest w odwodzie, 
gdy zabraknie miejsc w innych szpi-
talach (w Zielonej Górze i Gorzowie 
– red.). Właśnie wtedy, gdy rozpocznie 
się przyjmowanie chorych z koronawi-
rusem, będą potrzebne krótkofalówki, 
które wypożyczyliśmy szpitalowi.

Chodzi o to, że w torzymskim 
szpitalu będą wydzielone specjalne 
strefy dla zakażonych, kompletnie od-
izolowane od pozostałej części obiektu. 
Personel będzie w stanie łączyć się 
z osobami w tych strefach bez koniecz-
ności wchodzenia do środka, zakłada-

nia specjalnych kombinezonów, masek, 
gogli itd. Komunikacja będzie mogła 
się odbywać sprawnie bez narażania 
czyjegokolwiek zdrowia czy życia.

Cieszymy się, że mogliśmy pomóc 
i jesteśmy gotowi do kolejnych działań. 
Chcemy pomagać, na tyle na ile potra-
fimy, na tyle, na ile nas stać. I chcemy 

mieć poczucie, że wszyscy gramy w jed-
nej „orkiestrze”. Dla naszego zdrowia, 
dla naszej przyszłości. Kto może niech 
dołącza. Liczy się każda pomoc. Bądź-
my razem w tych trudnych chwilach.”

Pięknie dziękujemy  
za wielkie serca
Takich gestów jednak było o wiele wię-
cej. Jak powiedziała nam pani prezes 
Katarzyna Lebiotkowska do szpitala 
zgłosiło się więcej osób prywatnych czy 
organizacji społecznych, także przed-
siębiorców oferujących swą pomoc. 

O wszelkich inicjatywach szpital 
regularnie informuje na swojej stronie 
facebookowej.

Dzięki temu mogliśmy się dowie-
dzieć, że na przykład producent mebli 
z Sulęcina, firma Living Furniture 
przekazała 1000 maseczek ochronnych. 

Przyłbica w Koronie oferowała 
oczywiście (jakby inaczej!) przyłbice 
ochronne, a Fajne Rowery z Gorzowa 
i grupa społeczników z Sulęcina do-
starczyli środki dezynfekujące, gogle, 
maseczki i przyłbice. Zaś pan Andrzej 
Warwas, przedsiębiorca prowadzący 
mechanikę samochodową, naprawił 
karetkę za symboliczne „dziękuję”, 
a właściciel hotelu Chrobry zadeklaro-
wał gotowość oddania części pomiesz-
czeń na izolatkę, gdyby zaszła potrzeba 
umieszczenia w niej chorych.

1000 sztuk maseczek ofiarowały 
osoby prywatne, które – choć nigdy 
wcześniej nie szyły maseczek ochron-
nych – właśnie w taki sposób postano-
wiły pomóc służbie zdrowia. Na stronie 
facebookowej szpitala można przeczytać 
podziękowania dla pań ze Spontanicz-
nej Akcji Szycia Maseczek z Sulęcina, 
państwa Wawrzyniaków i Sokołow-
skich z Kostrzyna oraz dla pani Izabeli 
Schodni z Sulechowa. Z przepięknym 
dopiskiem: „Jesteście Wspaniali”.

Trzeba podkreślać takie gesty do-
brej woli, bo dzięki nim i ludziom, któ-
rzy potrafią się na nie zdobyć, możemy 
mieć nadzieję, że nasza rzeczywistość 
wróci kiedyś do normalności.

Ze swojej strony także mówimy 
więc: PIĘKNIE DZIĘKUJEMY!

Redakcja

Garbicz Festival, Living Furniture z Sulęcina, Przyłbica w Koronie, Fajni Rowerzyści  
z Gorzowa, hotel Chrobry i prywatni darczyńcy pospieszyli z pomocą szpitalowi w Torzymiu. 
Maseczki, przyłbice ochronne, środki dezynfekujące czy walkie-talkie – to wszystko 
z pewnością się przyda. Podobnie jak  głosy wsparcia i gesty dobrych serc.

Piękne wsparcie dla szpitala

Trwa 13. edycja ogólnopolskie-
go konkursu „Policjant, który 
mi pomógł” zorganizowanego 
w szczytnym celu uhonorowa-
nia policjantów, którzy mają 
zasługi w zwalczaniu przemocy 
w rodzinie. 

Inicjatorem jest Ogólnopolskie Pogo-
towie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 
„Niebieska Linia” Instytutu Psychologii 
Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psy-
chologicznego, a w organizacji uczest-
niczy m.in. Biuro Prewencji Komendy 
Głównej Policji.

Istotą konkursu jest wyróżnienie 
tych funkcjonariuszy policji, którzy 
charakteryzują się wyjątkowym pro-
fesjonalizmem, empatyczną postawą 
i umiejętnościami postępowania, gdy 

chodzi o pomoc osobom dotkniętym 
przemocą w rodzinie, a więc w sytu-
acjach wymagających niezwykłego 
wyczucia.

Konkurs trwa nieprzerwanie od 
2008 roku. Podczas dotychczasowych 
12 edycji wyłoniono 60 laureatów 
zasługujących, w ocenie społecznej, na 
szczególne wyróżnienie. Byli to funk-
cjonariusze reprezentujący zarówno 
służbę prewencyjną, jak i kryminalną.

13. edycja konkursu objęta jest 
honorowym patronatem Komendanta 
Głównego Policji, zaś sama uroczystość 
wręczenia wyróżnień zostanie wpisana 
w centralne obchody Święta Policji.

Procedura zgłaszania policjantów 
do obecnej edycji konkursu „Policjant, 
który mi pomógł” trwa do 31 maja 
2020 roku. 

Zgodnie z regulaminem konkursu, 
zgłoszenia policjanta może dokonać 

osoba indywidualna, instytucja lub 
organizacja. 

Natomiast laureatów konkursu (5 
osób) wybiera kapituła, w skład której 
wchodzą pracownicy Ogólnopolskie-
go Pogotowia dla Ofiar Przemocy 
w Rodzinie „Niebieska Linia”, laureaci 
ostatnich trzech edycji konkursu oraz 
przedstawiciel Biura Prewencji KGP. 
Typowanie kandydatów odbywa się 
na podstawie szczegółowej analizy 
uzasadnień zawartych w formularzach 
zgłoszeniowych.

Formularze zgłoszeniowe moż-
na nadsyłać na adres: pogotowie@
niebieskalinia.pl lub pocztą na adres: 
„Niebieska Linia”, 02-121 Warszawa, ul. 
Korotyńskiego 13.

Formularz można pobrać na 
stronie: www.policjant.niebieskalinia.
pl, gdzie również widnieje regulamin 
konkursu.

Policjant, który mi pomógł

Maska do nurko-
wania przerobiona 
na ochronną dla 
medyków? Tak 
jest! Taką ciekawą 
inicjatywę podjęli 
wspólnie starosta 
sulęciński Tomasz 
Jaskuła, fundacja 
z Zielonej Góry 
Makerspace Labo-
ratorium i Garbicz 
Festival. Przero-
bione maski trafiły 
m.in. do szpitala 
w Sulęcinie.
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 KRZYŻÓWKA
Litery (od 1 do 45) z ponumerowanych w prawym 
dolnym rogu pól dadzą rozwiązanie: sentencję (duży 
diagram) i imię jej autorki (mały diagram).

Poziomo:
 1.  reklamowa albo 

wrześniowa
 5.  profesjonalnie wyskoczy 

za kogoś przez okno 
 11.   najpiękniejszy kęs jej życia 

ujadł
 12.   koronowany filmowy 

Julian 
 13.  auto do kasacji 
 14.   obramowanie herbu 

albo nabój gazowy do 
kuchenki

 15.  potocznie: strony gazety
 18.   górnicze lub wojskowe na 

głowie
 19.  nasz pierwszy pojazd 
 20.  de Lucia z gitarą
 21.  Biała Dama albo Kacper
 24.   klocki z rodziny Lego dla 

malucha
 26.  lasso
 30.  rekin
 31.  olszówka
 33.  Osbourne - wokalista
 36.  pilnik albo drzewo iglaste
 37.   … z Miletu – znamy go ze 

szkoły
 38.  widzi, co jest
 39.   np. gnu, afrykański ssak 

z rogami

Pionowo:
 1.   harówka, mordęga, ciężki 

kawałek chleba
 2.   rodzaj grobowca 

w starożytnym Egipcie
 3.  rzeka albo ryba
 4.  Odys był jej królem
 6.  z mapami
 7.  nieprzytomny przecinek
 8.   ptak z rodziny chruścieli, 

z charakterystycznym 
głosem

 9.  odprężające zajęcie, 
zabawa

 10.  kurna za wsią
 16.  czyjaś wyłączność
 17.  jeden z czworokątów

 22.  absztyfikant, zalotnik
 23.   … królewskie to korona 

i berło
 25.   mało wytwornie 

o widzach
 27.  do posiedzenia
 28.  strój baletnicy
 29.  kawałek Szwajcarii
32.  przestarzały spór rodowy, 

zwada
34. sieć dyskontów
35.  łańcuch górski od Francji 

po Węgry

MAŁY DIAGRAM
Poziomo:
 3.  surowy pod setkę
 7.  solidne oparcie, ostoja
 8.  wiosło w kajaku
 9. najdłuższa włoska rzeka

Pionowo:
 1.  miedź albo mosiądz
 2.  krawędź, koniec
 4. tabletka na bóle
 5.  szata starożytnych albo 

sędziowska
 6.  kraina i miasto w dawnej 

Mezopotamii

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI 
Z NUMERU 01/2020
Hasło: „Czas robi swoje, a ty, 
człowieku?”

Poziomo: podeszwa, 
lunapark, groza, cadyk, igor, 
trzepak, kilt, klasa, kwark, 
koło, Azja, agape, klapa, tren, 
planeta, laur, adres, śliwa, 
lusterko, watolina
Pionowo: pralinka, słoń, 
wiatr, uncja, Andy, karateka, 
żale, grota, klika, matołek, 
okładka, kartofel, zagrycha, 
Atena, Agata, lisek, Nora, 
taśma, brie, tico

Ten czas zapamiętamy na zawsze. Czas 
przymusowej izolacji, który nam się nie 
śnił w najczarniejszych snach. Ale wszyst-
ko można przeżyć na różne sposoby. Moż-
na zwiesić nos na kwintę wgapiając się 
w ścianę, a można zakasać rękawy i rzucić 
się w wir pracy. Pracy, dzięki której mo-
żemy pomóc innym. My wybrałyśmy ten 
drugi sposób! A było to tak:

2.4.2020, czwartek, godz. 14.00
Telefon od starosty sulęcińskiego. Trzeba 
pomóc szpitalowi w Sulęcinie. Braku-
je odzieży ochrony osobistej. Krótkie 
konsultacje. Szycie maseczek nie wydaje 
się skomplikowane, ale trzeba znaleźć: po 
pierwsze – osoby chętne do poświęcenia 
własnego czasu; po drugie – osoby te 
muszą umieć szyć; po trzecie – osoby te 
muszą się szybko zdecydować. Mamy 
tylko 24 godziny.
2.04.2020, czwartek, godz. 22.00
Ostatni sms wysłany. Znajomi powiado-
mieni. Czekamy na odzew.

3.4.2020, piątek, godz. 9.30
Jest pięć chętnych! Pięć dobrych serc: 
Ewy, Tereski,  Bożenki, Marzanki 
i Wioletki. Zgodziły się szyć w ramach 
wolontariatu maseczki dla szpitala. 
Bożenka nie ma maszyny, ale wcześniej 
nasze Szóste Serce, czyli Lucynka, napi-
sała sms, że ma maszynę, którą pożyczy. 
Nawet nici (tak z kilogram na oko) 
dołożyła. To się nazywa akcja.
3.4. 2020, piątek, godz.13.30
Zamówienie na 1270 maseczek złożone. 
Czekamy na materiał ze szpitala. Nieste-
ty będzie dopiero w środę. Poczekamy. 
Gorąca linia między nami pełna wymia-
ny wiadomości i emocji. One już się nie 
mogą doczekać. W Internecie znalazły 
różne wzory maseczek. Wymieniamy 
się pomysłami. Ale i tak trzeba czekać 
na prototyp szpitalny.
4.4.2020, sobota, godz.13.30
Jeszcze jedno Dobre Serce! Druga 

Tereska zgłasza się do naszej sieci. 500 
sztuk w tydzień to dla niej drobnostka. 
Jest profesjonalną krawcową. Dodatko-
we zamówienie sms do Mirki, która jest 
koordynatorem powiatowym.
6.4.2020, poniedziałek, godz. 9.30
Mirka zawiadamia, że zamówienie na 
1770 maseczek zostało wysłane i w środę 
trzeba odebrać materiały.
8.4.2020, środa, godz.16.00
Uff! Materiały rozwiezione. Najdalej do 
Krzeszyc. To pierwsze wyjście po trzech 
tygodniach izolacji. W maseczce źle się 
oddycha. Materiał łaskocze w nos. Trzeba 
nauczyć się prowadzić w rękawiczkach 
jednorazowych. Pełen profesjonalizm 
w kontaktach z innymi. Wiek zobowią-
zuje do ostrożności. 
8.4.2020, środa, godz. 21.00
Marzanka z Krzeszyc pisze sms. Prawie 
200 sztuk już ma uszytych! Brakuje 
gumek na pozostałe 300.  Telefon pika 

co chwilę. Serca zgłaszają braki gumek. 
Towar deficytowy. Trzeba monitować.
9.4.2020, czwartek, godz. 8.00 
Konsultacje z Mirką. Następnego dnia 
uzupełnimy braki.
9.4.2020, czwartek, godz. 21.00
Nadesłane zdjęcia są inspiracją do stwo-
rzenia postu na Facebooku.
10.4.2020, piątek, godz. 9.30
Niestety nie udało się dostać potrzebnej 
liczby gumek. Ostatecznie 600 pojecha-
ło do Krzeszyc. Sms do pozostałych: 
,,Dziewczyny, resztę maseczek uszyjecie 
po świętach!”.

Bo przecież nadszedł czas, by po-
myśleć o swoich rodzinach. Są święta 
Wielkiejnocy! A tymczasem nie da się 
ukryć, że przygotowania świąteczne 
zeszły na drugi plan. Zaangażowaliśmy 
się wszyscy bardzo mocno w to poma-
ganie. Ale może ten trudny czas właśnie 
wymaga zupełnie innego podejścia? 
Może w naszych głowach powstaną jesz-
cze inne ważne pomysły dla nas i naszej 
społeczności lokalnej? Oby tak się stało, 
bo osób, miejsc, inicjatyw, którym warto 
pomóc, jest przecież całe mnóstwo!
P.S. 11.4.2020, sobota, godz. 11.00 
Telefon od Ewy. Ma materiał na ma-
seczki, który nam chętnie odda! Piękna 
sprawa!

Ilona Wojciechowska

TYDZIEŃ Z ŻYCIA W IZOLACJI, CZYLI

Sieć dobrych serc

* Sieć Dobrych Serc 
powstała na bazie 
współpracy miesz-
kańców z obszaru 
Stowarzyszenia Kraina 
Szlaków Turystycznych 
– Lokalna Grupa Dzia-
łania. Jeśli ktoś czuje 
potrzebę dołączenia 
do nas lub ma ciekawe 
pomysły na pomaga-
nie, zapraszamy do 
kontaktu telefonicz-
nego 784495003 lub 
mailowego ilona_w@
autograf.pl



GMINA TORZYM  •  POWIAT SULĘCIŃSKI12 «

      WSPIERAMY LOKALNY BIZNES

»  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 Torzy-
miu – 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, Mierczany, 
Prześlice, Pniów, Tarnawa Rzepińska, Wale-
wice, 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 energetyc-

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

 992 pogotowie gazowe
 993 pogotowie ciepłownicze
 95 7553421 - Sanepid 

»  APTEKI (DYŻURY 
NOCNE  
i ŚWIĄTECZNE)

SULĘCIN
•  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. Dyżur 
nocny i świąteczny: 27 kwietnia - 3 maja

•  Euro-Apteka, Poznańska 4,  
 502652857 
Pon.-pt. 9.00-21.00; sob. 9.00-21.00. Dyżur 
nocny i świąteczny: 4-10 maja.

•  Konwalia, Kościuszki 16,  
 95 7553333 
Pon.-pt. 8.00-19.00; sob. 8.00-15.00. Dyżur 
nocny i świąteczny: 11-17 maja.

•  Centrum Zdrowia, Pineckiego 1,  
 95 7180297 
Pon.-pt. 8.00-19.00; sob. 8.00-14.00. Dyżur 
nocny i świąteczny: 18-24 maja.

•  Piokar, Dudka 8,  
 95 7559245 
Pon.-pt. 8.00-19.00. Dyżur nocny i 
świąteczny: 25-31 maja.

•  Pod Platanem, Wiejska 4/6,  
 95 7552987 
Pon.-pt. 8.00-20.00. 

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 powszednie i 
soboty oznaczają czas pracy od zamknięcia 
ostatniej apteki (godz. 21.00) do 8.00 rano, 
w święta całodobowo

Pytanie zasadnicze 
– czym właściwie zajmu-
je się pana firma?
Działamy ze wspólnikiem 
na terenie dwóch nadle-
śnictw (Rzepin i Torzym) 
i zajmujemy się wszelki-
mi pracami, jakie należy 
wykonać w lesie. Głównym 
i zarazem najważniejszym 
zajęciem jest pozyskiwanie 
i zrywka surowca drzewnego 
przy pomocy maszyn, jakie 
mamy do dyspozycji. Ma-
szyny to jedno, ale nie mogę 
tu nie wspomnieć o naszych 
pilarzach, bez których duża 
część naszych zadań nie mo-
głaby być wykonana. Sporo 
prac może być wykonywa-
nych tylko ręcznie, jak na 
przykład sadzenie drzewek, 
grodzenie upraw, czy ich 
pielęgnacja.

Od jak dawna prowadzi 
pan swoją firmę, skąd 
pomysł na akurat taką 
działalność?
Firmę prowadzę od 2005 
roku. Moja działalność jest 

zgodna z wykształceniem, 
bo uczyłem się w techni-
kum leśnym. Naturalną 
więc koleją rzeczy, po stażu 
w Lasach Państwowych za-
cząłem samodzielną pracę 
właśnie w tym zawodzie. 
Zaczynałem krok po kroku 
– od prac ręcznych, począt-
kowo z kilkoma osobami, 
a potem stopniowo zdo-
bywając niezbędny sprzęt 
i rozwijając działalność. 
Od 10 lat współpracujemy 
z moim kolegą Łukaszem 
Nowickim i ta współpraca 
zaowocowała zakupem 
pierwszego harwestera 
(specjalistyczna, wielozada-
niowa maszyna do prac le-
śnych – red.). Dziś oczywi-
ście nasz park maszynowy 
jest o wiele bogatszy.

Czy obecna sytuacja ma 
wpływ na funkcjonowa-
nie firmy? 
Wszystkie obostrzenia, 
jakie wprowadzono ze 
względu na epidemię 
koronawirusa, oczywiście 

miały wpływ na to, co 
robimy. W zasadzie mu-
sieliśmy wstrzymać niemal 
wszystkie prace. Zresztą 
na drewno jest ledwie 
symboliczne zapotrze-
bowanie w tej chwili. A, 
mimo przestoju, pracowni-
ków trzeba jakoś utrzy-
mać. Dobre czasy niestety 
minęły i nie wrócą – i mó-
wię to nie tylko w odnie-
sieniu do czasu epidemii, 
ale w ogóle ostatnich lat. 
Zlecenia z reguły zdoby-
wamy w efekcie wygrywa-
nia przetargów. W naszym 
przypadku najczęściej są 
to kontrakty jednorocz-
ne. Niestety, ostatnimi 
laty wycena usług przez 
Lasy Państwowe spadła 
do granicy opłacalności 
i nie jest adekwatna do 
nakładów, jakie trzeba 
ponosić, zwłaszcza gdy 
zatrudnia się pracowni-
ków. Perspektywa rozwoju 
w naszej branży, muszę 
to przyznać, jest bardzo 
niepewna. 

»  TRZY PYTANIA DO:

Marka Niekrasza-Richerta 
prowadzącego Zakład Usług Leśnych

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

»  WYWÓZ ŚMIECI

Harmonogram wywozu 
odpadów komunalnych 
w gminie Torzym:
Zabudowa wielorodzinna 
Biernackiego, Saperska 2, 4, 6, 8 i 9, 
Wojska Polskiego 19, 35 i 36, Os. Lecha 
14, 16 i 18, Mickiewicza 9 i 10:
odpady komunalne: 4, 8, 15, 22 i 29 
maja, segregowane: 4, 15 i 29 maja, 
biomasa (brązowy worek): 4, 8, 15, 22 
i 29 maja, wielkogabarytowe, sprzęt 
elektroniczny i elektryczny: 27 maja, 
mycie pojemników: 15 maja

Rejon I 
Kownaty, Prześlice, Bobrówko, Wystok, 
Lubów, Tarnawa Rzepińska, Bielice, 
Boczów:
odpady komunalne: 27 kwietnia oraz 
11 i 25 maja, segregowane: 4 maja, 
biomasa (brązowy worek): 4 i 18 maja, 
wielkogabarytowe, sprzęt elektro-
niczny i elektryczny: 18 maja, mycie 
pojemników: 11 maja

Rejon II 
Grabów, Walewice, Koryta, Debrznica, 
Drzewce Kolonia, Drzewce, Kolonia 
Osiny, Pniów:
odpady komunalne: 28 kwietnia oraz 
12 i 26 maja, segregowane: 5 maja, 
biomasa (brązowy worek): 5 i 19 maja, 
wielkogabarytowe, sprzęt elektro-
niczny i elektryczny: 20 maja, mycie 
pojemników: 12 maja

Rejon III 
Gądków Wielki, Gądków Mały, Bargów, 
Mierczany, Lubin, Garbicz:
odpady komunalne: 29 kwietnia oraz 
13 i 27 maja, segregowane: 6 maja, 
biomasa (brązowy worek): 6 i 20 maja, 
wielkogabarytowe, sprzęt elektro-
niczny i elektryczny: 22 maja, mycie 
pojemników: 13 maja

Rejon IV 
Sulęcińska, Ogrodowa, Warszawska, 
Pl. Kościuszki, Świebodzińska, Kaszta-
nowa, Wiejska, Świerkowa, Strażacka, 
M. Reja, Łąkowa, Wąska, Młyńska, Pl. 
Wolności, Stolarska, Klonowa, Krośnień-
ska, Leśniczówka Góry, Kolonia Leśna, 
Wodna, Słowackiego, Prusa, Norwida, 
W. Reymonta, Mickiewicza, Podgórna, 
Kwiatowa:
odpady komunalne: 30 maja oraz 
14 i 28 maja, segregowane: 7 maja, 
biomasa (brązowy worek): 7 i 21 maja, 
wielkogabarytowe, sprzęt elektro-
niczny i elektryczny: 25 maja, mycie 
pojemników: 14 maja

Rejon V 
Wojska Polskiego, Jeziorna, Krótka, 
Witosa, Piastowska, Chrobrego, Bier-
nackiego, Sienkiewicza, Dworcowa, 
Kolejowa, Kolonia Saperska, Saperska, 
Os. Lecha, Łaszewo, Kolonia Poręby, 
Kolonia Sulęcińska:
odpady komunalne: 4, 15 i 29 maja, 
segregowane: 8 maja, biomasa (brązo-
wy worek): 8 i 22 maja, wielkogabary-
towe, sprzęt elektroniczny i elektryczny: 
27 maja, mycie pojemników: 15 maja

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

LS Plus (odbiór odpadów) 
 95 7557722, 698623729


