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Panie Burmistrzu,
pięknie dziękujemy!
Szanowny Panie Burmistrzu, redakcja „Lokalnego Portalu Informacyjnego FORUM” dziękuje 
za czas poświęcony naszej gazecie na sesji Rady Miejskiej. W najśmielszych oczekiwaniach nie 
mogliśmy się spodziewać tak ognistej reklamy, jaką nam pan zrobił podczas obrad najważniej-
szego gremium w gminie. 

Choć ustawa nakazuje zwoływanie sesji przynajmniej raz na kwartał, w gminie Torzym ta 
pierwsza w 2020 roku odbyła się dopiero 30 kwietnia/4maja (w całym powiecie sulęcińskim to 
jedyna gmina, która złamała ustawowy wymóg). Pierwsza część sesji, z powodów technicznych, 
nie była specjalnie udaną, tym bardziej wydawało się, że każda minuta tej drugiej jest niezwy-
kle cenna. Co za miłe zaskoczenie – z tego drogocennego czasu blisko 20 minut zostało poświę-
cone „FORUM”! Mamy nadzieję, że nie zostanie nam za to wystawiony rachunek, bo z reguły 
za reklamę w „prime time” antenowym (a za taki możemy chyba uznać obrady najważniejszego 
gremium w gminie transmitowane na platformie YouTube) płaci się słono. Ale ponieważ nie 
umawialiśmy się na taką promocję, liczymy, że tym razem był to występ gratisowy.   

Istniejemy na rynku prasowym niecałe cztery miesiące, a jak wnosimy ze słów wypowie-
dzianych pod naszym adresem, błyskawicznie staliśmy się medium naprawdę istotnym dla 
życia gminy i jej mieszkańców. Nawet sam pan burmistrz czyta, analizuje, zastanawia się, 
wyciąga wnioski, polemizuje. Super!

Polemizuje w sposób – z naszego punktu widzenia – niespecjalnie udany. Częściowo 
wyjaśniamy to w tekście obok, a tu dodamy tylko, że zarzut o niedochowanie rzetelności w in-
formowaniu o tym, że „urząd nie jest przygotowany w kontekście pandemii” jest absurdalny 
w kontekście tego, że... 3 kwietnia (tak, tak – kwietnia!) wysłaliśmy na mailowe adresy i burmi-
strza, i urzędu kilka pytań dotyczących właśnie tej sytuacji. Po sygnałach od zaniepokojonych 
mieszkańców spytaliśmy między innymi:

•  Jakie działania profilaktyczne w związku z zagrożeniem koronawirusem są planowane na 
terenie urzędu? Wobec mieszkańców i wobec pracowników.

•  Czy pracownicy urzędu zostaną zaopatrzeni w podstawowe środki ochrony i dezynfekcji 
(maseczki, rękawiczki, płyny odkażające)? 

Do dziś nie doczekaliśmy się odpowiedzi!
Ale to zupełnie na marginesie. Najistotniejsze dla nas jest to, że nawet szef gminy liczy się 

z naszym zdaniem, bo tak odczytujemy polemikę podczas sesji zorganizowanej za publiczne 
pieniądze. To właśnie podstawowa różnica – my swoje cele realizujemy ze środków własnych 
Stowarzyszenia Lokalne Forum Biznesu (którego źródła finansowania określone zostały w sta-
tucie), a burmistrz i podległe mu jednostki swoje działania podejmują za pieniądze podatników. 
I dziwienie się temu, że ktoś chce przyjrzeć się wnikliwie, jak te pieniądze są wydawane, jest 
całkowicie nie na miejscu. Każda władza pochodząca z wyboru i każda władza dysponująca 
publicznymi pieniędzmi z definicji musi z pokorą godzić się na patrzenie sobie na ręce. 

Co będziemy konsekwentnie czynić, a o efektach tych poczynań regularnie informować 
mieszkańców. Polecamy się też łaskawej pamięci i liczymy, że jeszcze nie raz – także dzięki panu 
burmistrzowi – zagościmy na sesji Rady Miejskiej. 

Redakcja

– Złożyliśmy wniosek (...) do 
Wód Polskich, gdzie też podpisaliśmy 
umowę na kolejne lata i będziemy 
remontowali ten pomost – padło hasło 
podczas sesji i nie pozostaje nic innego, 
jak teraz trzymać za słowo. Apelowali-
śmy i nadal będziemy apelować: z tego 
jeziora można zrobić perełkę, która 
bedzie służyć nie tylko mieszkańcom 
gminy, ale może dać impuls do rozru-
szania turystyki, jak to było w latach 
dawno minionych.

Szkoda tylko, że burmistrz tę 
informację przemycił mimochodem. 
Takie przynajmniej mamy wrażenie. 
Przemycił ją zarzucając nam napisanie 
nieprawdy w artykule, który ukazał 
się w numerze próbnym pod tytułem: 
„Kto mówi prawdę o pomoście w To-
rzymiu”.  

„Pragnę oświadczyć, że zostały 
tutaj naruszone tutaj moje dobra osobi-
ste z racji tego, że została napisana 
nieprawda” – usłyszeliśmy. A potem 
jeszcze wyprowadzony został drugi 
cios: „Zatem oświadczam, że w tym 
momencie zostało to, powiem brutal-
nie, przeinaczone”.

Problem w tym, że nadal nie wie-
my, co zostało przeinaczone?!

We wspomnianym artykule zesta-
wiliśmy ze sobą trzy dokumenty:
•  interpelację radnej Anny Warwas 

z dnia 4.9.2019, z prośbą o informa-
cję, czy Gmina Torzym ma podpi-
saną umowę na użytkowanie jeziora 
i pomostu (mówiąc w skrócie);

•  odpowiedź Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Torzym z dnia 24.9.2019: „samo-
rząd gminy Torzym nie jest związana 
z umową na użytkowanie powyższej 
działki” (cytat dosłowny);

•  informację od właściciela działki, 
czyli od Państwowego Gospo-
darstwa Wodnego Wody Polskie, 
z 3.9.2019 roku, w której czarno 
na białym stoi: „dnia 6.7.2009 r. 
została zawarta Umowa użytko-
wania gruntów pokrytych wodami 
z Gminą Torzym na użytkowanie 
części działki nr 454, obr. Torzym, 
gm. Torzym wraz z pomostem na je-
ziorze Ilno. W związku z powyższym 
Gmina Torzym jest Użytkownikiem 
przedmiotowego pomostu”. JEST 
UŻYTKOWNIKIEM (podkreślenie 
nasze).

Ponieważ przekaz dokumentów 
od burmistrza i Wód Polskich stoi ze 
sobą w jawnej sprzeczności (tak na 
zdrowy rozum), postawiliśmy tytułowe 
pytanie. Albo rację ma jedna strona, 
albo druga. 

Oczywiście, można przyjąć, że 
mieliśmy wyjątkowy niefart i między 
3 września 2019 a 24 września 2019 
akurat wygasła umowa, ale zakładamy, 
że to sytuacja wyjątkowo mało prawdo-
podobna. 

Zresztą wedle słów burmistrza 
podczas pierwszej w 2020 sesji Rady 
Miejskiej – umowa z 2009 roku wyga-
sła wcześniej, bo już 31 lipca 2019. To 
zdanie padło dwukrotnie. Padło tak-
że (o czym mowa i w powyżej wspo-
mnianej odpowiedzi z 24.9.2019), 
że już 10 lipca 2019 „został złożony 
wniosek na zawarcie (nowej - red.) 
umowy”. 

Czyli o co tak naprawdę chodzi? 
Słyszymy, że od 2009 roku do 31 lipca 
2019 gmina użytkowała, słyszymy, że 
nadal użytkuje, bo podpisała umo-
wę na kolejne lata, słyszymy, że to 
właśnie było intencją (burmistrz na 
sesji: „przystąpiliśmy jednak do umowy, 
żeby ratować ten pomost i wydatkować 
środki. Nie powiem, jakie środki przez 
te lata zostały wydatkowane, ale miałem 
podstawę prawną, aby to czynić”). Ale 
w odpowiedzi na pytania... nie użytkuje. 

Aby było jeszcze ciekawiej dodaj-
my, że interpelacja radnej Warwas 
z 4.9.2019 nie była pierwszą, a drugą 
(!) w sprawie jeziora i pomostu. Ta 
pierwsza została złożona... 28 czerwca 
2019, czyli jeszcze wtedy, kiedy – co 
wszyscy słyszeli podczas sesji – umowa 
bez wątpliwości którejkolwiek ze stron 
obowiązywała. Ale i wtedy, o dziwo, 
fakt użytkowania działki nie został 
ujawniony. 

Jasne, można dzielić włos na czwo-
ro i szukać wybiegu, że radna spytała 
o kwestie własności i „zarządzanie”, 
a przecież chodzi o „użytkowanie”, ale 
to zabawa w ciuciubabkę, a nie poważ-
na dyskusja. 

Stąd właśnie bierze się refleksja, że 
dopóki sprawa pomostu nie została 
nagłośniona publicznie, jakoś lepiej/
łatwiej/bezpieczniej (podkreślić wła-
ściwe) było chować ją pod dywan, bo 
w sumie nie była sprawą zbyt wygodną.

Ale, ale...
Niech w tych połajankach nie 

umknie nam rzecz najważniejsza, czyli 
deklaracja: „Podpisaliśmy umowę na 
kolejne lata i będziemy remontowali 
ten pomost”. 

Jeśli mamy dostać jeszcze kilka 
„razów”, a w zamian mieszkańcy do-
staną wyremontowany pomost to... nie 
mamy nic przeciwko!

Marcin Kalita

Kto mówi prawdę 
o pomoście w Torzymiu (II)
Mamy bardzo dobrą informację dla mieszkańców Torzymia – podczas 
sesji Rady Miejskiej na początku maja burmistrz zadeklarował, że 
pomost na jeziorze Ilno zostatnie wyremontowany. Wreszcie... Po ilu 
to latach niszczenia? Łatwo policzyć, bo wszyscy mogli usłyszeć, że 
poprzednia, 10-letnia umowa o użytkowaniu go przez gminę została 
podpisana w 2009 roku! 
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Wodociąg dla Tarnawy
– nie tak szybko
Toczy się sprawa doprowadzenia sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej do wsi Tarnawa 
Rzepińska, ale – jak się wydaje – potrzeba 
jeszcze długich miesięcy nim dobrnie ona do 
szczęśliwego zakończenia. O sprawie pisaliśmy 
w poprzednim numerze, zwracając uwagę 
na wielki kłopot mieszkańców wsi wciąż 
pozbawionych dostępu do podstawowych 
zdobyczy cywilizacji. Ta „cywilizacja” kończy 
się zaledwie kilometr od Tarnawy, w pasie 
autostrady. 

Odniósł się do tego także burmistrz gminy 
Torzym podczas sesji Rady Miejskiej na 
początku maja informując o stanie prac: 
złożeniu wniosku do wojewody z prośbą 
o pozwolenie na przyłączenie do instala-
cji biegnącej wzdłuż autostrady i pracami 
nad koniecznym wnioskiem do starostwa 
powiatowego.

Sprawdziliśmy. Wojewoda lubuski wydał 
już zgodę, o której mowa powyżej, natomiast 
na moment pisania tego artykułu wciąż za-
wieszona była kwestia uzupełniania wniosku 
do starostwa. 

Burmistrz 4 maja mówił, że w ciągu 
dwóch tygodni gmina będzie dysponowała 
już pozwoleniem na budowę, ale jeszcze 14 
maja w Wydziale Budownictwa i Ochrony 
Środowiska poinformowano nas, że wyma-
gane uzupełnienie do wniosku nie zostało 

złożone. Mamy jednak nadzieję, że gdy gaze-
ta dotrze do naszych czytelników ta proce-
duralna sprawa będzie wreszcie zakończona.

Tyle, że to wciąż jeszcze nie załatwia 
wszystkich problemów związanych z bu-
dową sieci. – Jeśli dopełnimy procedur ad-
ministracyjnych, jeśli chodzi o pozwolenia 
na budowę i dostarczymy te pozwolenia do 
biura Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich, będzie możliwe podpisanie umowy na 
dofinansowanie kwotą 800 tysięcy, a to bę-
dzie delegacją do tego, by rozpisać przetarg, 
wyłonić wykonawcę i wejść z inwestycją, 
o której mówię – zaznaczył burmistrz. 

Czyli przekładając to na język prak-
tyczny: mieszkańcy Tarnawy muszą jeszcze 
uzbroić się w duże pokłady cierpliwości, 
bo cała procedura zapewne szybko się nie 
skończy.
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Jako organizatorzy Garbicz Festivalu jesteśmy zniesmaczeni wypowiedziami 
burmistrza Torzymia – Ryszarda Stanulewicza na nasz temat w czasie XIII sesji 
Rady Miejskiej 4 maja 2020. Postawił Pan w niekorzystnym świetle duże wyda-
rzenie kulturalne, jakim jest Garbicz Festival, w sposób niejasny (i chaotyczny) 
wiążąc je z zatrzymaniami w... Niemczech (!) osób podróżujących do Polski 
w 2016 roku. 

Nie wiemy, jak traktować tę wypowiedź, która naszym zdaniem jest niegodna 
urzędu burmistrza. Bylibyśmy skłonni uznać, że to prywatne opinie pana Stanulewi-
cza, gdyby nie fakt, że były wygłaszane na oficjalnej sesji Rady Miejskiej, transmitowa-
nej na oficjalnym kanale Gminy Torzym na platformie YouTube.

Panie Burmistrzu! To było bardzo nie fair, że włodarz miasta i gminy  źle mówi 
o imprezie, która odbywa się u niego od lat, i na organizację której wielokrotnie sam 
wydawał zezwolenia. Odnosimy wrażenie, że przywołuje Pan celowo zdarzenie z 2016 
roku (niepowiązane z Garbicz Festival) po to, by osiągnąć swój cel, zaś milczy, czy do 
podobnych zatrzymań doszło w 2017, 2018 albo w 2019 roku. Mało tego! Nie precyzu-
je, że nigdy w historii nie było takiego incydentu na terenie samego festiwalu. 

Krzywdzące opinie bolą tym bardziej, że przecież bywał Pan wielokrotnie naszym 
gościem, odwiedzał nas na festiwalu, spotykał ludzi z całego świata, wielokrotnie 
rozmawiał z zarządem spółki organizującej festiwal i nie wygłaszał krytycznych uwag 
ani obaw co do organizacji wydarzenia. Taka postawa wskazywała, że doskonale się 
Pan u nas czuje. 

Wyglądało na to, że przyświecają nam wspólne cele, takie jak rozwój kulturalny 
i gospodarczy regionu, pobudzenie lokalnej aktywności, działania i promocja nie tylko 
miejscowości Garbicz, ale także całej gminy. I te cele ewidentnie osiągnęliśmy.  
Co się zatem nagle stało, że Garbicz Festival dla burmistrza już nie jest taki fajny?

Jeszcze w czerwcu 2018 roku na – finansowanym przez nasz festiwal  – pikniku 
rodzinnym dla mieszkańców Garbicza, wyraził Pan publicznie opinię, że nie wyobra-
ża sobie, żeby Garbicz Festival się tu nie odbywał, bo impreza wrosła już w lokalną 
społeczność i jest tu po prostu potrzebna. 
Nie mieści nam się w głowie, że tak diametralnie zmienił Pan zdanie! Na tamtym 
festynie spotkał się Pan z najważniejszymi osobami w naszej organizacji, wymieniał 
uściski dłoni, był zadowolony ze współpracy i z tego, że Garbicz Festival dba o lokalną 
społeczność. 

Mamy nadzieję, że ówczesna postawa nie była zwykłym koniunkturalizmem 
wyborczym, podyktowanym pragmatyzmem politycznym tuż przed jesienną elekcją 
samorządową w 2018 roku, kiedy można było liczć na poparcie przez Garbicz Festival. 
Tego poparcia Pan nie dostał i – jak przypuszczamy – może to być źródłem naszych 
późniejszych problemów z uzyskaniem zezwolenia od gminy na organizację imprezy.  
Pytamy o to, bo po wyborach zmienił się ton pańskich wypowiedzi i od tamtej pory 
naszemu festiwalowi są rzucane kłody pod nogi. Już w 2019 roku zrobił Pan wszystko, 
co było w mocy, żeby Garbicz Festival się nie odbył. 

Ówczesne decyzje wskazują, iż prawdopodobnie nie brał Pan pod uwagę czynni-
ków innych niż prywatne stanowisko. Tamta negatywna decyzja została zaskarżona 
do wyższej instancji. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wlkp. zmieni-
ło ją ratując ubiegłoroczną edycję imprezy.

SKO wskazało, że decyzje wymierzone w nasz festiwal były błędne, wadliwe praw-
nie, nie było ku takim działaniom podstaw. W wielu punktach SKO wytknęło „rażące 
naruszenie” konkretnych przepisów prawa! 
Niestety, ubiegłoroczną porażkę przyjął Pan bardzo osobiście, co nas – osoby nasta-
wione na współpracę – martwi. Jak widać było na sesji Rady Miejskiej 4 maja 2020 
nadal nie zmienił Pan tonu swojej narracji i atakuje niewybrednie festiwal i jego 
organizatorów. Godzi to nie tylko w nas, godzi także w interes gminy, którym przecież 
osoba piastująca stanowisko burmistrza powinna się kierować. 

Ale prawda o Garbicz Festivalu jest inna niż w pańskich opowieściach. To niesa-
mowita impreza, spotkanie kultur, jakiego nie ma nigdzie indziej w okolicy. Wydarze-

nie, które wyrobiło już sobie renomę jednego na najważniejszych na świecie festiwali 
muzycznych w swojej kategorii. 
Już w ubiegłym roku, gdy mieliśmy kłopoty z uzyskaniem zezwolenia na imprezę, pod-
pytywano nas w sąsiednich gminach, czy byśmy do nich naszego festiwalu nie prze-
nieśli. Przyjęto by tam nas z otwartymi ramionami. Inni burmistrzowie rozumieją, że 
taka impreza to prestiż dla gminy i dodatkowe pieniądze dla jej mieszkańców. 

Odebraliśmy w ostatnich latach wiele nagród i wyróżnień przyznawanych przez 
poważane instytucje i media. Przyjeżdżają do nas artyści z całego świata, sławy 
muzyki, biznesmeni z pierwszej piątki najbogatszych Polaków, chwalą nas zdobywcy 
filmowych Oscarów (szczegóły można znaleźć na stronie garbiczfestival.com.pl). To 
olbrzymia promocja dla całej gminy, realizowana bez publicznych środków!

Na tej samej stronie internetowej (w zakładce „Lokalna społeczność”) można 
znaleźć przykłady działań Garbicz Festivalu prowadzone dla dobra mieszkańców 
Garbicza i okolicznych wiosek. Od imprez mikołajkowych przez finansowanie budowy 
placu zabaw, organizację promocji czytania książek, wycieczki do parku trampolin, 
wsparcie zbiórek charytatywnych czy pomoc w walce z koronawirusem. 

Robiliśmy to przez lata i będziemy robić nadal. Nie patrząc na to, czy w danym 
roku są wybory, czy ich nie ma. Bo czynimy to z przekonania, na rzecz mieszkańców, 
a nie lokalnych władz. Dajemy mieszkańcom zatrudnienie przy festiwalu, tutejsze 
sklepy notują największe w roku obroty, odprowadzamy tutaj podatki itd. To są wy-
mierne, bardzo policzalne korzyści, które gmina i jej mieszkańcy  uzyskują od lat.   
Tymczasem Pan, swoją wypowiedzią „zamiata” nas na jedną kupkę z tematem nar-
kotyków. W ten sposób deprecjonując ciężką pracę organiczną całkiem sporej grupy 
ludzi na przestrzeni kilku lat. To duża nieodpowiedzialność i objaw arogancji władzy. 
Takimi wypowiedziami balansuje Pan na granicy prawa. Co gorsza, obraźliwe zdania 
wyrażane są pod szyldem piastowanego urzędu. To „samobój” strzelony lokalnej 
społeczności.  
Czy ma Pan pewność, że – na przykład w szkołach na podległym Panu terenie – nie 
miały miejsca incydenty z dopalaczami czy używkami? Czy w historii statystyk prowa-
dzonych przez policję na terenie gminy nie znajdziemy informacji o prowadzonych 
działaniach czy postępowaniach w podobnych sprawach? Czy według Pana jest to 
gmina zupełnie wolna od problemu narkotyków? 

Można na wszystko przymykać oczy i udawać, że skoro się nie widzi problemu, on 
nie istnieje, ale to niepoważna postawa. Naszym zdaniem, jeśli problem jest, trzeba go 
rozwiązywać, służyć pomocą, kierować do akcji fachowców. 

Nam do głowy by nie przyszło, żeby za jakiś przestępczy incydent, który zaistniał 
na terenie gminy, obarczyć winą wyłącznie burmistrza i to jego powiązać z mało 
chwalebnym wydarzeniem.  
Niestety, panie Stanulewicz stosuje Pan taką właśnie niewybredną taktykę: mówi o za-
trzymaniach osób na terenie Niemiec i łączy to z organizatorami festiwalu. 

Przecież od tego jest policja i inne wyspecjalizowane służby. Jako Garbicz Festival 
jesteśmy kategorycznie przeciwko narkotykom i dopalaczom! Informujemy o tym 
na naszych stronach internetowych, w regulaminie festiwalu i apelujemy w mediach 
społecznościowych (także w języku angielskim i niemieckim). 

Łączenie naszej imprezy z tym negatywnym zjawiskiem odbieramy jako podłą 
taktykę, obliczoną na przekazanie fałszywego obrazu imprezy tym, którzy nic o niej 
nie wiedzą.  
Proszę nie robić ludziom wody z mózgu! Nie obchodzą nas Pana osobiste motywacje 
i powtarzane w gminie opinie o chęci personalnej vendetty na organizatorach. Dalsze 
szkalowanie Garbicz Festivalu będziemy musieli uznać za działanie na niekorzyść 
spółki i podejmiemy w tej kwestii niezbędne kroki prawne. 

Z poważaniem
Dariusz Tuzimek

rzecznik prasowy Garbicz Festival

List otwarty od Garbicz Festival  
do Ryszarda Stanulewicza, burmistrza Torzymia
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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

Sprawia mi satysfakcję. Lubię obco-
wać z ludźmi, cenię szczerość. Cieszę 
się, gdy poznaję osoby, które chcą być 
z nami, wyjeżdżać, spotykać się. To 
jedna wielka rodzina. Czasami idąc 
ulicami Lubniewic, czy nawet Gorzo-
wa, nie mówiąc o Sulęcinie co chwila 
natykam się na znajome osoby, które 
albo są członkami stowarzyszenia, 
albo naszymi beneficjentami, chętnie 
i skutecznie korzystającymi z dotacji. 
A mąż nadziwić się nie może: – Ilu ty 
ludzi znasz, ze wszystkimi się witasz! 
Zaś kierownik naszego biura, gdy 
dochodzi do jakichś trudniejszych 
sytuacji, mawia: – Trzeba wysłać Ilonę, 
bo inaczej nie da się tego załatwić. To 
jeden z najmilszych momentów, gdy 
czuje się, że jest fajna atmosfera i ludzie 
lgną do siebie. Wtedy czuję, że atmos-
fera współpracy pozwala na budowanie 
czegoś wartościowego.

Wyjaśnijmy kwestię podstawową – co 
to jest Lokalna Grupa Działania?
Unia wymyśliła sobie stowarzyszenia, 
które będą finansować inicjatywy 

oddolne, na przykład mieszkańców. 
Chodziło o to, by to finansowanie nie 
odbywało się przez przedstawicieli wła-
dzy – samorządowej czy państwowej 
– tylko, by decydowali sami ludzie. Oni 
lepiej w wielu sytuacjach wiedzą, jak 
pieniądze wykorzystać z korzyścią dla 
lokalnej społeczności. Istnienie tych 
stowarzyszeń to warunek konieczny, 
by pieniądze unijne na dofinansowanie 
obszarów wiejskich trafiły do gmin 
i ich mieszkańców.

A program Działaj Lokalnie? Brzmi 
podobnie.
To jest program amerykański, na który 
także mamy – jako stowarzyszenie 
– akredytację Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności. W Polsce jest 77 
Ośrodków Działaj Lokalnie.

Czyli możemy powiedzieć, że LGD 
działa korzystając z dwóch różnych 
funduszy – unijnego i amerykań-
skiego?
Różnica jest między nimi taka, że ze 
środków amerykańskich nie mogą 

Jak długo jest pani prezesem Lokal-
nej Grupy Działania Kraina Szlaków 
Turystycznych?
ILONA WOJCIECHOWSKA: Od 
początku, czyli trzecią kadencję – już 
dwunasty rok.

Z iloma projektami zetknęła się pani 
w tym czasie?
Z mnóstwem. Nigdy tego nie liczyłam!

A to jest w ogóle policzalne?
Oczywiście jest, przecież na wszystko 
mamy dokumentację. Tych projektów 
były setki, setki! I nie mówię tylko 
o podpisanych projektach. A przecież 
było wiele takich, które nie miały szans 
na realizację, ale zostały zgłoszone, 
rozpatrzone, ocenione.

Któryś z nich zapadł szczególnie 
w pamięć?
Było całe mnóstwo ciekawych pomysłów, 
choć mnie zaskakują często rzeczy proste. 
To znaczy, wydaje się, że proste, że może 
nawet nie mają racji bytu, a okazują się 
strzałem w dziesiątkę. Ktoś sobie wymy-
ślił, że kupi dwie przyczepy kempingowe 
i będzie je wynajmował ustawiając tam, 
gdzie klienci sobie tego życzą. Ktoś inny 
miał pomysł na „domki na wodzie”, 
w których można mieszkać kilka dni 
nie wychodząc na brzeg. Powstało wiele 
wspaniałych gospodarstw agroturystycz-
nych, kilka starych obiektów dostało nowe 
życie. Zaskoczył mnie na przykład pomysł 
na hotel w dzikiej głuszy. „Buduję tu 
właśnie dlatego, że nic tu nie ma. Ludzie 
zmęczeni popularnymi ośrodkami i miej-
scami chcą do mnie przyjechać, by usiąść 
w wiklinowym fotelu i po prostu popa-
trzyć na las” – usłyszałam od właścicielki. 
Zachwyca mnie, gdy widzę fascynację 
ludzi ich pomysłami.

Czyli to praca, która sprawia przy-
jemność?
Czasami mawia się: społecznica od 
urodzenia. Banał nie banał, ale tak właśnie 
jest w moim przypadku. A historia z LGD 
zaczęła się właściwie z 2004 roku, kiedy 
to z moją przyjaciółką Honoratą założy-
łyśmy stowarzyszenie prężnie działające 
w Torzymiu. Naszym głównym celem 
była edukacja, pozyskałyśmy sporo środ-
ków dla szkoły. Przez dwa lata finanso-
wałyśmy z Działaj Lokalnie redagowaną 
przez dzieci gazetę „Incydent”. Odbywały 
się warsztaty dziennikarskie, spotkania, 
dzieciaki były zachwycone robieniem 
zdjęć, rozmowami z ludźmi. W pewnym 
momencie starosta wymyślił, że chciałby 
zrobić powiatowe forum organizacji po-
zarządowych. Potem zaś Unia dała impuls 
do zakładania właśnie LGD, którego 
zostałam prezesem zupełnie niespodzie-
wanie dla mnie. Od 2016 roku jesteśmy 
także Ośrodkiem Działaj Lokalnie.

Praca z ludźmi i wśród ludzi to pani 
żywioł?

Fundusze na lokalne projekty

Liczy się pomysł, zapał    i pracowitość
Ilona Wojciechowska – pedagog, wychowawca, społecznik, była radna gminy Torzym, 
radna powiatu sulęcińskiego obecnej kadencji. Osoba, która od pierwszego kontaktu 
porywa energią i optymistycznym spojrzeniem na świat. Na naszych łamach gości 
w jeszcze innej roli – prezesa Zarządu Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych 
Lokalna Grupa Działania, odsłaniając tajniki dofinansowania lokalnych projektów 
pieniędzmi ze środków funduszy unijnych i amerykańskich.
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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.

UBEZPIECZENIA

•  Granica Ubezpieczeń – możliwość zawierania umów 
w sposób zdalny po uprzednim kontakcie z agentem. 
Wszystkie informacje oraz dane kontaktowe dostępne 
na stronie granicaubezpieczen.pl

•  Ubezpieczenia Torzym – kontakt możliwy telefo-
nicznie: 887 587 251 lub poprzez e-mail: ubezpiecze-
nia18r@wp.pl.

WSPIERAJMY LOKALNY BIZNES

korzystać na przykład urzędy, a jedynie 
organizacje pozarządowe i grupy 
mieszkańców.

Środki z Unii to jasne. Jesteśmy już 
do tego przyzwyczajeni, ale jaki in-
teres mają Amerykanie w rozwijaniu 
polskiej wsi?
To czysta filantropia. Polsko-Amery-
kański Fundusz Przedsiębiorczości, 
który w latach dziewięćdziesiątych 
wspierał rozwój gospodarki rynko-
wej w Polsce, wypracował znaczącą 
nadwyżkę, a jej część przekazano do 
ustanowionej Fundacji Wolności. Dzia-
łaj Lokalnie to jeden z jej programów.

O jakiej skali finansowania mówimy 
w przypadku obu funduszy?
Jeśli chodzi o fundusze unijne 
w obecnym okresie programowania 
(6 lat) mamy do dyspozycji kwotę 
10 107 000 złotych. Amerykański 
projekt Działaj Lokalnie to dużo 
mniejsza kwota. Maksymalnie może-
my tu przyznać po 6 tysięcy dofinan-
sowania na pięć projektów w roku. 
Dodatkowo Amerykanie wychodzą 
z założenia, że kwota dofinansowania 
ma pokrywać 75% projektu, a 25% to 
wkład ludzi na rzecz danego przed-
sięwzięcia – ktoś coś maluje, utwar-
dza drogę, prowadzi zajęcia.

Wracając do samego stowarzysze-
nia LGD Kraina Szlaków Turystycz-
nych. Kto może być jego członkiem?
Formuła jest bardzo szeroka: gminy, 
prywatni przedsiębiorcy, mieszkańcy... 
Co istotne – gdyby jakaś gmina nie 
należała do LGD, ani ona nie mogłaby 
skorzystać z pieniędzy programu, ani 
żaden jej mieszkaniec. Jeśli zaś gmina 
należy, z automatu daje od razu wszystkim 
mieszkańcom zielone światło na start 
w ogłaszanych konkursach. W Lubuskiem 
jest 10 takich stowarzyszeń. W każdym 
z nich jest różna liczba gmin – to zależy, 
ilu partnerów chce akurat z danym LGD 
pracować. Zasięg ma w tym wypadku 
znaczenie, bo wysokość pieniędzy do 
dyspozycji zależy od liczby mieszkańców.

Z iloma gminami współpracuje ak-
tualnie wasze stowarzyszenie?
Z dziesięcioma. To cztery gminy 
z powiatu sulęcińskiego, pięć z powiatu 
gorzowskiego i jedna ze słubickiego. 
Nie ma podziału terytorialnego. Gminy 

współpracują z tym stowarzyszeniem, 
które same sobie wybiorą.

Pomijając gminy każdy może przyjść 
i powiedzieć, że chce być członkiem 
stowarzyszenia?
Tak, pod warunkiem, że jest mieszkań-
cem jednej z gmin, które należą do na-
szego stowarzyszenia. No i musi mieć 
rekomendację trzech innych członków. 
Martwe dusze nie są nam potrzebne. 
W sumie mamy około 40 członków.

A co jeśli gmina wycofa się ze stowa-
rzyszenia?
Pociąga to za sobą konsekwencje dla 
wszystkich jej mieszkańców – oni też 
przestają korzystać ze współpracy 
z tym konkretnym LGD. Tak to jest 
zorganizowane przez Unię. Działamy 
tylko na terenie gmin, które są naszymi 
członkami. Przy tym wszystkie LGD 
w całej Europie mają te same cele do 
zrobienia, choć czasami te zadania są 
inaczej realizowane. W obecnym okre-
sie finansowania mamy fundusze dla 
przedsiębiorców – by mogli zakładać 
firmy, by mogli się rozwijać. Druga 
część jest dla organizacji pozarządo-
wych, a trzecią grupą beneficjentów są 
jednostki samorządu terytorialnego.

Jestem mieszkańcem gminy, która 
z wami współpracuje. Czy wtedy 
z dowolnym pomysłem mogę przyjść 
do was, czy ten pomysł musi się wpi-
sać w konkretne ramy?
Trzeba na naszej stronie śledzić konkret-
ne nabory i się w nie „wpasować”. Mamy 
jednak tak sformułowane kryteria kon-
kursów, że dopasować do nich można 
wiele rzeczy. Choć z drugiej strony Unia 
przygotowuje katalog rzeczy, których nie 
możemy finansować. I oczywiście, jeśli 
ktoś przyszedłby z pomysłem pokrywają-
cym się z tym, co zawarto w tym katalo-
gu, nie ma szans na dofinansowanie. Na 
przykład w tym okresie programowania, 
to słynny i dość zabawny punkt: hodowla 
ślimaków. Ale, jeśli chodzi o program 
amerykański, takiego katalogu „rzeczy 
zakazanych” nie ma.

A co się liczy w przypadku ame-
rykańskiego programu, o którym 
mówiliśmy?
Projekty mają służyć dobru społecz-
nemu, integracji ludzi, podnoszeniu 
kwalifikacji. Na przykład w tym roku 

podkreślone zostało, że przede wszyst-
kim celem projektów powinno być 
likwidowanie skutków pandemii, ale to 
jest tak sformułowane, że można zrobić 
naprawdę wiele rzeczy w dziedzinie 
kultury, sportu, edukacji itd.

Przykład bardzo konkretny. Toroma 
Torzym potrzebuje szatni piłkarskiej 
– może wystąpić o fundusze?
Szatnia sama w sobie nie może być 
celem projektu, jeśli mowa o fundu-
szach amerykańskich. Celem mogą być 
treningi, założenie klubu kibica, każda 
inicjatywa skupiająca ludzi. Dobrym 
przykładem, jak można to jednak 
wykorzystać do tworzenia infrastruk-
tury, są warsztaty taneczne zakończone 
występem. Aby on się odbył, trzeba 
by było na przykład zbudować scenę, 
na której lokalnej społeczności bardzo 
zależy i którą będzie można wykorzy-
stywać także przy innych okazjach.

A fundusze unijne mogą być wyko-
rzystane na infrastrukturę?
Tak. Część unijnych pieniędzy jest de-
dykowana jednostkom samorządu te-
rytorialnego. Właśnie z tych pieniędzy 
można było robić projekty infrastruk-
turalne – takie, które w danej gminie 
są najbardziej potrzebne. Na przykład 
burmistrz gminy Torzym złożył trzy 
projekty: na place zabaw w Grabowie 
i w Tarnawie oraz na budowę świetlicy 
w miejscowości Bobrówko. Tyle, że 
ostatecznie gmina Torzym dwa ostat-
nie projekty jednak wycofała, czego 
jako mieszkanka tej gminy żałuję. 
Pieniądze wróciły do budżetu stowa-
rzyszenia i zostaną przeznaczone na 
inne cele np. na powstawanie nowych 
przedsiębiorstw. Pozostałe gminy zre-
alizowały wszystkie swoje pomysły.

Mówimy o gminach, ale o pieniądze 
może ubiegać się każdy mieszkaniec?
Jeśli na przykład ktoś ma swoją firmę 
i chce ją rozwijać, może liczyć nawet na 
300 tysięcy bezzwrotnej dotacji. Oczy-
wiście, trzeba spełnić kilka wymogów, 
z których tym najistotniejszym jest 
zatrudnienie pracownika na pięć lat. Ale 
jeśli ktoś się rozwija, logiczne jest, że po-
trzebuje osoby, która będzie się rozwijaną 
działalnością zajmować. Celem może też 
być założenie nowej firmy, która otrzyma 
100 tysięcy bezzwrotnej dotacji.

Ale wasz budżet nie jest nieograni-
czony. Jeśli zgłosi się 15 osób, z któ-
rych każda chce założyć firmę, to co?
Oczywiście, że nie jest. Dlatego, by dostać 
dofinansowanie, trzeba stanąć do kon-
kursu. Ogłaszamy konkurs na przykład 
na rozwój przedsiębiorstwa i mamy na to 
w sumie 3 miliony złotych, czyli możemy 
to podzielić na 10 dofinansowań. Kto 
chce ubiegać się o dotację, musi tak 
dopasować się do warunków konkursu, 
by dostać podczas oceny jego projektu 
maksymalną liczbę punktów i znaleźć się 
w czołowej dziesiątce. Kryteria są zawsze 
znane. Trzeba mieć pomysł, ale trzeba do 
niego dołożyć solidną i staranną pracę 
podczas przygotowania wniosku. Ale 
przecież to także ważna gwarancja tego, 
że w przyszłości środki z dofinansowa-
nia będą właściwie wykorzystane, a o to 
właśnie chodzi.

Rozmawiał Marcin Kalita

Fundusze na lokalne projekty

Liczy się pomysł, zapał    i pracowitość

»  DOFINANSOWANIE W GMINIE TORZYM
      (ze Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych LGD)

Dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,  
którego beneficjentem jest Gmina Torzym:
1. Utworzenie placu rekreacyjnego w Gądkowie Małym  11 543 zł
2. Wyposażenie świetlicy oraz utworzenie stanicy rowerowej w Garbiczu  15 778 zł
3. Boisko w Bargowie  19 801 zł
4. Wiata drewniana w Gądkowie Wielkim  15 451 zł
5. Publikacja książkowa ,,Torzym na szlaku turystycznym – 20 lat miasta”   10 218 zł
6. Budowa siłowni zewnętrznej w Gądkowie Wielkim  15 866 zł
7. Odbudowa stawu wiejskiego wraz z infrastrukturą w Walewicach  300 000 zł
8. Budowa świetlicy wiejskiej w Lubowie wraz z infrastrukturą turystyczno-sportową  423 041 zł
9. Budowa stanicy turystycznej z placem zabaw w Grabowie  102 210 zł
Dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach PROW, którego beneficjentem jest przedsiębiorca:
1. Rozbudowa i wyposażenie budynku noclegowego Motel u Sosny  300 000 zł
Dofinansowanie działań  z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu  Działaj Lokalnie:
1. Warsztaty kulinarne wraz z budową zaplecza kulinarnego we wsi Drzewce Kolonie  3400 zł
2. I Olimpiada Rodzinna organizowana przez UKS Torzym  4750 zł
3. Warsztaty Muzyczne Kolęd i Pastorałek „Jedyna Taka Noc” 4364 zł
4. Warsztaty Króliczego Rękodzieła  2550 zł
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Seniorzy sezon 
skończyli... jesienią
Pisaliśmy o tym na początku maja 
na naszej stronie internetowej 
(lokalneforum.pl), ale gwoli 
ścisłości odnotowujemy i w 
wydaniu papierowym: rozgrywki 
sezonu 2019/2020 dla niższych 
klas rozgrywkowych nie zostaną 
dokończone, a jako obowiązujące 
tabele przyjmuje się te po ostatniej 
pełnej rozegranej kolejce, czyli 
ostatniej jesiennej. To znaczy, że 
Toroma Torzym skończyła sezon 
na 12. miejscu w klasie okręgowej 
(grupa Gorzów Wlkp.), a Juwenia 
Boczów na 13. miejscu w klasie 
A (grupa Gorzów Wlkp. II – Słubice). 

Co bardzo istotne – po tym sezonie 
w niższych ligach nie będzie spad-
ków. Tak zdecydowali szefowie Wo-
jewódzkich Związków Piłki Nożnej, 
a PZPN potwierdził to oficjalnym 
komunikatem 7 maja. To oczywi-
ście będzie komplikowało układ lig 
i poszczególnych grup w nowym 
sezonie, no ale to zmartwienie do 
rozwiązania dla wojewódzkich 
związków.

Zakończenia całego sezonu (w 
zasadzie już jesienią 2019), jak się 
okazało, bardzo żałował między 
innymi prezes Juwenii Janusz Żu-
kliński, bo – jego zdaniem – klub 
z Boczowa dobrze wykorzystał 
przerwę w rozgrywkach wzmacnia-
jąc się znacząco i mimo nieudanej 
jesieni była ogromna szansa, by po 
wznowieniu rozgrywek odrabiać 
straty i piąć się w górę tabeli. Klub 
z Boczowa nieplanowaną przerwę 
wykorzystuje na gruntowną reno-
wację obiektu, przede wszystkim 
murawy, która miejscami nie była 
w zbyt dobrym stanie. – Pamię-
tajmy, że nikt nie zwolnił nas 
z naszego podstawowego zadania 
– propagowania sportu i to będzie-
my konsekwentnie robić w ramach 
naszych możliwości – podkreśla 
prezes. 

Podobnie czas przerwy nie jest 
czasem straconym dla Toromy 
Torzym: – Prowadziliśmy wiele 
prac na stadionie, łącznie z po-
prawieniem systemu nawadniania 
murawy. Cóż, wszyscy znaleźliśmy 
się w dziwnej sytuacji, ale pozo-
staje nam po prostu robić swoje 
– zauważa prezes klubu Agnieszka 
Mielczarek.

Gdy to było możliwe, wzno-
wione zostały nie tylko treningi 
pierwszej drużyny Toromy, ale 
także młodych piłkarzy, rzecz jasna 
za przyzwoleniem rodziców oraz 
z zachowaniem wszelkich zasad 
bezpieczeństwa i higieny niezbęd-
nej w czasie walki z pandemią 
koronawirusa. 

mk

Pierwsza nasza drużyna powstała blisko cztery lata temu, pod koniec 
września 2016 roku, a Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w marcu 
2017 roku. Od tamtej pory konsekwentnie stawiamy na sportowy 
rozwój naszych zawodników, staramy się podsycać ich futbolową pasję 
i zaangażowanie – tak, by w przyszłości ci najbardziej utalentowani mo-
gli zagrać w drużynie seniorskiej w Torzymiu, a może także wyruszyć 
stąd w szeroki, piłkarski świat. 

W tym artykule staramy się przybliżyć najważniejsze kwestie zwią-
zane z funkcjonowaniem naszego klubu.

Stworzyć klub piłkarski u podstaw, zapewnić ciągłość istnienia i zbu-
dować historię – ta myśl przewodnia towarzyszyła powstawaniu UKS 
Torzym. Aby ją zrealizować, trzeba mieć mieć wizję, cel i proponować 
wartości, które silnie zmotywują i zintegrują całą rodzinę piłkarską. 
Poczynając od zawodników, trenerów po współpracujących partnerów 
i – co niezmiernie ważne – rodziców. Trzeba wyraźnie podkreślić – nie 
byłoby nas właśnie bez zaangażowania rodziców

Ważne jest także dofinansowanie z Urzędu Gminy. W 2018 roku 
była to kwota 6 000 zł, w 2019 roku to już 12 000 zł, aktualnie mamy do 
dyspozycji 15 000 zł. 

Sami pozyskujemy sponsorów, ale w obecnych czasach nie jest to 
łatwe. Napisaliśmy wniosek o dotację z Krainy Szlaków Turystycznych 
LGD i otrzymaliśmy kwotę 4 750 zł. Pozwoliło to nam zorganizować 
cykl imprez dla całych rodzin, podczas których wspólnie trenowaliśmy, 
wędkowaliśmy, grillowaliśmy, jeździliśmy rowerami. 

Drużyny młodzików, orlików oraz żaków występują w rozgrywkach 
OZPN Gorzów Wlkp. Przez dwa sezony graliśmy w barwach klubu 
Toroma Torzym. Od sezonu 2018/19 gramy tylko i wyłącznie w swoich 
barwach UKS TORZYM!

Młodzi piłkarze, już jako UKS Torzym, biorą udział w turniejach oraz 
rozgrywkach często organizowanych przez znanych sponsorów, firmy 
prowadzące działalność na ogólnopolskim czy też europejskim rynku. 
Uczestniczymy zarówno w rozgrywkach letnich, jak i zimowych, gramy 
z drużynami o uznanej marce (jak Pogoń Szczecin, Lech Poznań Aca-
demy, Stilon Gorzów).

W poprzednich latach UKS Torzym był organizatorem Turnieju „Z Po-
dwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” na szczeblu powiatowym.  

Dużą atrakcją dla dzieci były wycieczki na mecze piłkarskiej ekstraklasy. 
Do Poznania na mecz Lecha z Wisłą Kraków oraz do Lubina na mecz 
Zagłębie – Górnik Zabrze. Wyjazdy udało nam się zrealizować dzięki zaan-
gażowaniu trenerów i sponsorów, których cały czas poszukujemy. 

Nasz klub sam wspiera także wszelkie pozytywne akcje, dając tym 
samym przykład młodym zawodnikom.

UKS TORZYM w pigułce

Klub, który szkoli i wychowuje
Wpojenie młodym piłkarzom ważnych nie 
tylko w futbolu zasad fair play, a do tego 
trening prowadzony według nowoczesnych 
metod, dbałość o kompleksowy rozwój 
młodych organizmów i szkolenie 
dostosowane do indywidualnych potrzeb 
– to zasady, jakimi kieruje się Stowarzyszenie 
UKS Torzym. 
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Promujemy aktywny i zdrowy tryb życia dzięki współpracy z takimi 
organizacjami jak Piłkarski Laur (organizator turniejów na terenie całej 
Polski), Casada Polska – uznana marka wspomagająca nie tylko piłkę 
nożną, ale również inne dyscypliny nawet na poziomie światowym.

UKS Torzym to trzy drużyny młodzieżowe (łącznie 45 dzieci). Grupa „Żak” i „Orlik”– trener Marcin Downar, 
trener Paweł Hipp. Grupa „Młodzik” – trener Michał Bieliński.

Naszym celem jest objęcie wieloletnim, profesjonalnym systemem szkolenia piłkarskiego uzdolnione dzieci 
i młodzież z terenu gminy Torzym i najbliższych okolic. Tak, aby pod względem sportowym, etycznym i mental-
nym w przyszłości wychowankowie podołali wymogom stawianym zawodnikom na poziomie seniorskim.

Aby zagwarantować ciągłość szkoleniową naszym wychowankom, w najbliższym sezonie rozpoczynamy tre-
ningi następnej grupy młodzieżowej – trampkarzy. 

UKS TORZYM w pigułce

Klub, który szkoli i wychowuje

W UKS Torzym mamy świadomość, że 
nie wszyscy szkoleni chłopcy osiągną 
poziom sportowy profesjonalnego 
piłkarza. Dlatego też w całym systemie 
szkolenia nie zapominamy o celach 
bardziej ogólnych, którymi są na-
uczanie i wychowanie poprzez sport, 
a także pielęgnowanie pozytywnego 
wizerunku klubu.

Misja naszego klubu polega między 
innymi na uświadamianiu młodym 
sportowcom, że oprócz czysto pił-
karskich aspektów treningu, ważne 
są zasady funkcjonowania w grupie, 
wzajemnego szacunku, koleżeństwa. 
Chcemy, by nauczyli się zasad, które 
pomogą im w dorosłym życiu.

Mamy świadomość, że wyniki 
przyjdą z czasem. Postępy, jakie młodzi 
piłkarze robią, zaczynają już powoli być 
widoczne gołym okiem. Znajdujemy 
uznanie u coraz większej liczby organi-
zatorów, którzy zapraszają nas na swoje 
turnieje, a także właściwe miejsce na 
mapie lubuskich drużyn młodzieżowych.

Cały czas czekamy na Ciebie
Materiały przygotowali: Agnieszka Mielczarek, Marcin Kalita

Wszystkie zdjęcia w materiale zostały udostępnione przez UKS Torzym
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760 tysięcy złotych – tyle budżet gminy 
w 2019 roku stracił na obowiązującym w ze-
szłym roku systemie gospodarowania odpa-
dami, o czym na pierwszej sesji Rady Gminy 
Torzym w 2020 roku informował zastępca 
burmistrza Robert Borkowski.

Gigantyczna strata
– Znaleźliśmy się w obowiązku ponownego 
przyjrzenia się systemowi i skalkulowania 
stawki, która pozwoli zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami zbilansować ten system. 
Zdajemy sobie sprawę, że wzbudzi to wiele 
kontrowersji, że stawka, którą będziemy 
procedować, szczególnie uchwalana w takim 
momencie, wywoła wiele komentarzy – zapo-
wiedział Borkowski.

W 2019 roku wywóz śmieci ostatecznie 
kosztował budżet gminy 1.929.658,84 zło-
tych. Z tej kwoty 715.001,91 złotych to koszty 
związane z funkcjonowaniem Instalacji Prze-
twarzania Odpadów w Długoszynie (gmina 
Torzym jest członkiem tzw. Celowego Związku 
Gmin CZG-12), 1.080.147,22 złotych to koszt 
transportu LS Plus, czyli firmy, z którą obecnie 
jest podpisana umowa na wywóz odpadów, 
a 134.509,71 złotych to pozostałe wydatki. 

Tyle, że według naliczeń do budżetu gminy 
powinno wpłynąć tylko 1.237.290,24 zło-
tych, a ostatecznie wpłynęło jeszcze mniej, bo 
1.171.591,30 złotych. 

– 770 tysięcy złotych straty (na sesji po-
wtarzano kwotę 770 tys., choć dokładna licz-
ba na minusie to 758.067,5 złotych - red.)! 
Dlaczego gmina nie dokonała kontroli, jakie 
są warunki odbioru odpadów, jaki był nad-
zór? Wiedziała, że dokłada do interesu, a nie 
wykonywała kontroli wobec podmiotu który 
wykonywał usługi? – dopytywał się radny 
Zdzisław Stonoga.

W odpowiedzi usłyszał, że w 2018 roku 
odpadów było o wiele mniej, a ceny niższe. To 
zaś stanowiło podstawę planowania kosztów 
na rok 2019. 

Tym razem gmina już na etapie tworzenia 
dokumentacji przetargowej będzie chciała za-
strzec, że system odbioru ma podlegać ścisłej 
kontroli. Nasuwa się pytanie, czemu dopiero 
teraz i na ile nieszczelny jest system egzekwo-
wania opłat.

 
Gmina bez PSZOK
Dodatkową uciążliwością będzie to, że wraz 
z wejściem w życie nowego regulaminu z To-

»  STAWKI  
ZA ŚMIECI

DO WRZEŚNIA 2019
  Stawka za odpady  

zmieszane:  
14 zł/m-c  
od mieszkańca.

  Stawka odpady  
segregowane:  
8,5 zł/m-c  
od mieszkańca.

OD WRZEŚNIA 2019
  Stawka za odpady  

zmieszane:  
28 zł/m-c  
od mieszkańca.

  Stawka odpady  
segregowane:  
14 zł/m-c  
od mieszkańca.

OD LIPCA 2020
  Stawka za odpady  

zmieszane:  
52 zł/m-c  
od mieszkańca.

  Stawka za odpadami  
segregowane:  
26 zł/m-c  
od mieszkańca.

Będzie drożej za śmieci.   PSZOK? W Długoszynie!
Od 1 lipca będzie nowa umowa z firmą wywożącą śmieci i wejdzie w życie nowy regulamin 
gospodarowania odpadami w gminie Torzym. To złe wiadomości, bo będzie drożej 
i to dużo drożej: 52 złote (za odpady niesegregowane) i 26 złotych (za segregowane) 
miesięcznie od mieszkańca. Na dodatek przestanie działać torzymski PSZOK.

Od mieszkańców Prześlic dostaliśmy 
sygnały o dzikim wysypisku 
szpecącym krajobraz i będącym 
dowodem całkowitej społecznej 
nieodpowiedzialności osób, które 
w taki właśnie sposób postanowiły 
się pozbyć swoich śmieci. Niestety 
– w takich wypadkach na końcu 
koszt pozbycia się odpadów spada 
na właściciela terenu. Po likwidacji 
PSZOK w Torzymiu (od początku 
lipca) takich obrazków w gminie 
może być niestety znacznie więcej. 

Zdjęcia, jakie dostaliśmy na redakcyjną 
skrzynkę, pokazują rzeczy skandalicz-
ne. Góry resztek porozbijanych ścian, 
wyposażenia mieszkań, fragmenty 
zdemontowanych łazienek plus sterta 
bliżej niezidentyfikowanych śmieci 
– to wszystko wyrzucone za blokami 
w Prześlicach przy drodze prowadzącej 
na Małuszów. Na terenie należącym do 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnic-
twa (oddział w Gorzowie Wlkp.), ale 
dzierżawionym prywatnej osobie. 

To niedaleko zwyczajowych terenów 
spacerowych mieszkańców, nic więc 
dziwnego, że sprawa wzbudziła ogrom-
ne poruszenie. Zresztą – rzecz jasna 
skandaliczny jest sam fakt nielegalnego 
wyrzucania sterty odpadów. A nawet 
trzeba powiedzieć – procederu wy-
rzucania, bo wydaje się, że nie było to 
zdarzenie jednorazowe. Zresztą to nie 
pierwszy przypadek w Prześlicach, gdy 
ktoś usiłuje się pozbyć swoich śmieci 
cudzym kosztem.

Co robić w takiej sytuacji? Spytali-
śmy o to Komendzie Powiatowej Policji 
w Sulęcinie. Aspirant sztabowy Andrzej 
Barciński wyjaśnił nam to dokładnie. 

Przede wszystkim wszelkie przypad-
ki dzikiego wyrzucenia śmieci trzeba 
zgłaszać sulęcińskiej policji. Powinien 
to zrobić przede wszystkim właściciel 
terenu, ale może to także uczynić osoba 
postronna.  I to jak najszybciej – bo-
wiem im krótszy czas upłynął od zda-
rzenia, tym policja ma większe szanse 
na działanie i odkrycie sprawcy, którego 
potem można obarczyć kosztami po-
zbycia się śmieci. Ważne jest także, by 

prywatny teren zabezpieczyć, ogrodzić 
w taki sposób, by utrudnić podrzucanie 
śmieci, choć oczywiście w praktyce nie 
zawsze takie działania są wystarczające.

Podobnie o takich przypadkach 
powinno się informować urząd gminy, 
a konkretnie ZGKiM, co zresztą 
zapisano w regulaminie „utrzymania 
czystości i porządku w gminie Torzym”. 
Wówczas Zakład Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej i tak powinien 
przekazać sprawę organom ścigania, ale 
oprócz tego podjąć własne działania, by 
odpadów się pozbyć, czy przynajmniej 
ułatwić to właścicielowi terenu. Mówiąc 
wprost – zainteresować się problemem.

Teoria jedno, praktyka co innego. 
Na naszą interwencję otrzymaliśmy 
tylko bardzo odkrywczy komunikat od 
dyrektora ZGKiM Zbigniewa Kinior-
skiego: „zgodnie z par. 6 pkt 5 Uchwały 
nr XXV/154/13 Rady Miejskiej w To-
rzymiu z dnia 30.01.2013 r. zabrania się 
indywidualnego wywożenia i wysypy-
wania odpadów stałych.”

Co raczej nie świadczy o intencji 
rychłej pomocy.

Dzikie wysypisko w Prześlicach

Szybki Internet  
na Łąkowej
Mieszkańcy ulicy Łąkowej w Torzymiu wreszcie 
doczekają się stabilnego i szybkiego łącza 
internetowego. Dzięki interwencji radnej Anny 
Warwas do domów przy tej ulicy zostanie 
doprowadzona sieć światłowodowa Orange.

Na Łąkowej od dawna narzekano, że jest kłopot z zasię-
giem szybkiego Internetu. Instalacja światłowodowa nie 
została tam dotychczas doprowadzona i oczywiście w ta-
kiej sytuacji indywidualni odbiorcy nie mają możliwości, 
by skorzystać z usługi. 

Teoretycznie mogłaby pomóc w takim wypadku 
Gmina, ale z naszych informacji, a także z samego faktu 
braku światłowodu, wynika że takie starania nie zostały 
podjęte. Mimo że dobrych wzorów nie trzeba szukać 
daleko. Sąsiednia gmina Sulęcin od dawna efektywnie 
współpracuje z Orange, dzięki czemu w 2017 roku 
została pierwszą gminą w Polsce (!), której wszystkie 
miejscowości sołeckie zostały podłączone do szeroko-
pasmowego Internetu.

Mieszkańcom ulicy Łąkowej ostatecznie pomogła 
radna Anna Warwas. Pomysł z przeprowadzeniem ankie-
ty, kto chce szerokopasmowego Internetu i akcja podpi-
sania stosownych formularzy przyniosła błyskawiczny 
skutek. Na „tak” okazało się być ponad 90 procent 
mieszkańców ulicy.

Rozmawialiśmy z przedstawicielem Orange na nasz 
region Krzysztofem Piotrowskim, który potwierdził, że 
wszystkie formalności zostały dopełnione, wniosek o dopro-
wadzenie sieci już jest złożony i czeka w kolejce na realizację. 
Powinno to nastąpić najpóźniej w ciągu 30 dni. Czyli skutek 
akcji taki, Łąkowa niebawem doczeka się światłowodu. 

OGŁOSZENIE • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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rzymia zniknie Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów. 

Odpady niebezpieczne (m.in. baterie, aku-
mulatory, świetlówki, farby, lakiery, rozpusz-
czalniki, oleje, chemikalia, przeterminowane 
leki), odpady budowlane i rozbiórkowe, a także 
zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elek-
troniczny, meble i inne odpady wielkogabary-
towe wytworzone na terenie nieruchomości 
właściciele tych nieruchomości będą musieli 
odstawić aż do Zakładu Unieszkodliwiania Od-
padów Komunalnych w Długoszynie (tam będą 
także trafiały odpady zbierane przez ZGKiM). 
Oczywiście na swój koszt. Przewidziano co 
prawda możliwość odbioru niektórych z tych 
odpadów w poszczególnych miejscowościach, 
ale... „nie rzadziej niż raz w roku”. 
Wedle wyjaśnień zastępcy burmistrza to efekt 
konieczności dostosowania do znowelizowanej, 
budzącej zresztą wiele kontrowersji „ustawy 
śmieciowej” (ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach), używając potocznego 
sformułowania.

Najistotniejszą zmianą, z punktu widzenia 
funkcjonowania PSZOK, ma być obowiązek 
ewidencjonowania przyjmowanych odpadów. 
– A to konieczność posiadania wagi, pracow-
ników, którzy będą tę ewidencję prowadzić, 
poza tym także konieczność przyjmowania 
całej gamy odpadów, a nie przyjmowania wy-
biórczo jak teraz. Wiedzieliśmy, że bez zaanga-
żowania bardzo dużych środków budżetowych 
nie jesteśmy w stanie dostosować obecnego 

miejsca do wymagań ustawy – tłumaczył 
Robert Borkowski.

Na marginesie dodajmy, że ustawa weszła 
w życie 6 września 2019 roku (ten termin był 
bardzo często przywoływany na sesji), ale zo-
stała przyjęta 19 lipca 2019 roku, a jej projekt 
znany był – z oczywistych powodów dużo 
wcześniej.

– To będzie duży problem w gminie. 
PSZOK jest miejscem znanym każde-
mu mieszkańcowi. Śmieci teraz będą się 
pojawiały w miejscach, których byśmy nie 
chcieli: rowach, lasach. W takich sytuacjach 
z przykrością będę musiał sobie wyobrazić 
pańską osobę – celną uwagę pod adresem 
burmistrza Ryszarda Stanulewicza rzucił rad-
ny Stanisław Mielczarek.

Zresztą to właśnie radny Mielczarek 
podczas dysputy o likwidacji PSZOK miał 
najwięcej zasadnych pytań, m.in.:
•  jakie realne kroki poczyniono, by 

PSZOK został w Torzymiu, a nie został 
przeniesiony?

•  Czy wystąpiono o decyzje np. środowisko-
we, czy w ogóle zrobiono cokolwiek poza 
ograniczeniem się do czynności czysto 
informacyjnych?

•  Dlaczego inni potrafili się dostosować do 
nowej rzeczywistości, a gmina Torzym 
ciągle – jak się wyraził radny – jest z tyłu?

Ta ostatnia kwestia została poruszona 
w związku z tym, że część gmin jednak zdążyło 
dopasować się do nowej „ustawy śmieciowej”. 

– Nie wiem, czy jesteśmy lepsi, czy gorsi. Każda 
gmina ma inną specyfikę. Każdy samorząd 
realizuje te zadania, które są najistotniejsze, naj-
bardziej potrzebne społecznościom lokalnym. 
Z przekąsem powiem: nie będę brał udziału 
w wyścigach – próbował szukać odpowiedzi na 
niewygodne pytania burmistrz, czyniąc to jed-
nak bardzo ogólnikowo. I dodawał, że intencją 
gminy jest to, by jednak PSZOK w przyszłości 
wrócił do Torzymia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew 
Wołoncewicz starał się przynajmniej ustalić 
warunki brzegowe tego powrotu – w jakim 
terminie można byłoby mówić o przetar-
gu na nowy PSZOK i kiedy można byłoby 
oszacować koszty, ale i jego pytania pozo-
stały w zawieszeniu, bo burmistrz podkreślił 
jedynie, że być może i tak trzeba będzie 
zweryfikować plan inwestycyjny, choćby 
z powodu spływających wniosków o umorze-
nie podatku (na moment tej wypowiedzi było 
ich dziewięć – przyp. red.). Konkrety więc 
nie padły.

Konkretny problem za to już niebawem 
będzie miała cała gmina. Nie tylko radny 
Mielczarek zauważył podczas dyskusji, że 
śmieci dotychczas odbierane przez PSZOK 
teraz niektórzy mieszkańcy mogą starać się 
pozbywać po prostu gdziekolwiek.

Przygotowali: Ewelina Niwald,  
Damian Nowaczyk, Marcin Kalita

»  MINUSY SĄ, 
PLUSÓW BRAK

W problemie „śmieciowej rewolucji” nie 
tylko chodzi o znaczny wzrost stawek, 
ale przede wszystkim o to, że w żaden 
sposób ten wzrost nie przekłada się na 
polepszenie warunków gminnego syste-
mu gospodarki odpadami! 

Przecież mimo znaczącego wzrostu 
stawek na przykład zmniejszona zostaje 
częstotliwość odbioru odpadów zbiera-
nych w sposób selektywny z zabudowy 
wielorodzinnej poza Torzymiem, gdzie 
często istnieje problem z ich składowaniem, 
a zawieszenie działalności PSZOK zdecy-
dowanie nie wyjdzie nikomu na dobre. 
Wielce prawdopodobne jest, że jej skutkiem 
będzie powstawanie wielu dzikich wysypisk 
rozsianych po lasach (póki co mamy je 
piękne i czyste) oraz na terenach należących 
do gminy, za których sprzątnięcie i tak na 
końcu zapłacimy my, mieszkańcy. 

Czy jednak jest ktoś, kto mimo tych 
wszystkich zmian wyjdzie z tej rewolucji 
cenowej bez szwanku? Otóż… tak! To 
właściciele domków letniskowych!  
18 grudnia 2019 roku Rada Miej-
ska przyjęła uchwałę nr XII/92/2019 
w sprawie RYCZAŁTOWEJ stawki opłaty 
za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi od domku letniskowego lub 
innej nieruchomości wykorzystywanej 
jedynie przez część roku na cele rekre-
acyjno-wypoczynkowe. 

Według niej ryczałtowa stawka 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi ustalona została na 169 
zł za rok, jeśli chodzi o selektywną 
zbiórkę odpadów. Natomiast, jeżeli 
właściciel nieruchomości nie wypełnia 
obowiązku zbierania odpadów komu-
nalnych w sposób selektywny, stawka 
wzrasta do 338 zł za rok. 

Biorąc pod uwagę, że opłata jest ry-
czałtowa i nie wiadomo jak interpretować 
zapisy dotyczące wykorzystywania nieru-
chomości przez część roku, ich właściciele 
zyskują. Łatwo policzyć, że od 1 lipca 
2020 roku na przykład czteroosobowa 
rodzina segregując odpady obędzie miała 
do zapłaty 104 zł co miesiąc, natomiast 
właściciel domku letniskowego jednora-
zowo zapłaci 169 zł, ale za cały rok.

Inne ważne pytania, jakie cisną się 
do głowy po lekturze nowej uchwały 
i regulaminu:
•  nie przedstawiono kosztów wywozu 

śmieci z obszarów publicznych, czy 
zostały one ukryte w stawce od miesz-
kańca?

•  jakie konsekwencje dla przedsiębiorców 
będzie miało to, że teraz będą musieli 
radzić sobie „na własną rękę”?

•  co z egzekucją zaległości od firm, które 
zalegają z opłatami, skoro od 1 lipca 
„wypadają” one z systemu?

•  z nowego regulaminu nie wynika, kto 
zabezpiecza gospodarstwa domowe 
w pojemniki – czy to oznacza, że koszt 
spada na mieszkańców?

»  ZASADY DOTYCHCZASOWE:
•  Stawka za odpady segregowane dla gospodarstw powyżej 4 osób: 60 zł/m-c. 
•  Częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych: zabudowa jednorodzin-

na – dwa razy w miesiącu, zabudowa wielorodzinna w Torzymiu – nie 
rzadziej niż raz w tygodniu, zabudowa wielorodzinna w innych miejsco-
wościach – dwa razy w miesiącu, na terenach niezamieszkałych – nie 
rzadziej niż raz w miesiącu, z instytucji użyteczności publicznej – mini-
mum raz na dwa tygodnie.

•  Częstotliwość odbioru odpadów segregowanych (szkło, tworzywa sztucz-
ne, metal, papier): w zabudowie jednorodzinnej – raz w miesiącu, w zabu-
dowie wielorodzinnej – minimum dwa razy w miesiącu, z nieruchomości 
niezamieszkałych – minimum raz w miesiącu, z instytucji użyteczności 
publicznej – minimum raz na dwa tygodnie, z targowisk – minimum raz na 
dwa tygodnie, gruz i odpady budowlane – na indywidualne zgłoszenie).

•  Odpady ulegające biodegradacji w tym bioodpady: w zabudowie 
jednorodzinnej – dwa razy w miesiącu (od kwietnia do października) lub 
raz w miesiącu (od listopada do marca), w zabudowie wielorodzinnej 
– raz w tygodniu, w nieruchomościach niezamieszkałych – w okresie od 
kwietnia do października – dwa razy w miesiącu natomiast w okresie od 
listopada do marca – raz w miesiącu.

•  Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny – dwa razy w roku.

»  OD 1 LIPCA 2020: 
•  Znika specjalna stawka dla gospodarstw powyżej 4 osób.
•  Dla rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny, 

zwolnienie z 20 procent opłaty. Dla gospodarstwach domowych, w których mieszka 
więcej niż 4 osoby, a nie ma Karty Dużej Rodziny zniżka nie obowiązuje.

•  Zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieru-
chomości jednorodzinnych kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym 
– to 1 zł (słownie: JEDEN złoty) od stawki obowiązującej opłaty od jednego mieszkańca.

•  Częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych – bez zmian (jeśli chodzi 
o zabudowę jednorodzinną i wielorodzinną).

•  Częstotliwość odbioru odpadów segregowanych (szkło, tworzywa sztuczne, 
metal, papier): raz w miesiącu, zabudowa wielorodzinna w Torzymiu – 2 razy.

•  Odpady ulegające biodegradacji w tym bioodpady: w zabudowie jed-
norodzinnej – bez zmian, w zabudowie wielorodzinnej w Torzymiu – bez 
zmian, w zabudowie wielorodzinnej w innych miejscowościach –  raz w miesiącu lub (od 
kwietnia do października) dwa razy w miesiącu.

•  Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny – dwa razy w roku.

•  Na wszystkich mieszkańców spada obowiązek złożenia NOWYCH deklaracji.
• Przeniesienie PSZOK do Długoszyna.
•  Przedsiębiorcy sami muszą zadbać o podpisanie umów na wywóz śmieci.
UWAGA! Kolorem wyróżniono zmiany w nowym regulaminie w stosunku do obowiązującego.

Będzie drożej za śmieci.   PSZOK? W Długoszynie!

Mieszkańcy wsi Bobrówko nie pamiętają już, kiedy 
ostatnio na ich terenie zrealizowano jakąś porządną 
inwestycję. Nadzieją na takową był projekt świetlicy (w 
zamyśle miał być dofinansowany ze środków unij-
nych), ale upadł. Ostatnio z niecierpliwością czekają 
na umieszczenie w planie inwestycyjnym przynajmniej 
naprawy pełnej dziur drogi, ale i to wydaje się bardzo 
odległą przyszłością. 

– Ile to już lat czekamy, by ktoś zlitował się nad 
nami i połatał nam naszą drogę – słyszymy we wsi. 
Akurat teraz nie wygląda ona najgorzej. Choć może 
słowo „wygląda” nie jest najwłaściwsze. Powiedzmy 
inaczej – da się z niej w miarę normalnie korzystać, ale 
tylko dlatego, że jeden z mieszkańców połatał przy-
najmniej częściowo dziury... gruzem pozostałym po 
remoncie. No, a poza tym mamy w miarę suchą aurę. 

Jeszcze dwa miesiące wcześniej droga była w tra-
gicznym stanie. Pełna dołów (jeden głębszy od dru-
giego), wybojów i kałuż. Trudno po niej było przeje-
chać samochodem, nie mówiąc o niepełnosprawnych 
osobach ze wsi, które poruszają się na wózkach inwa-
lidzkich. 

Nie była za to żadną przeszkodą dla 40-tonowych 
TIRów jadących z drewnem i powodujących następne 
uszkodzenia. – My tu w okolicy mamy leśne drogi, 
które są w lepszym stanie niż ta we wsi! – słyszymy. – A 
przecież tak naprawdę chodzi o naprawę niewielkiego 
odcinka, kilkadziesiąt metrów, może ponad sto. 

Ale wieś Bobrówko jakoś omijają inwestycje dro-
gowe. W planie inwestycyjnym gminy na 2020 ujęto 
„zabudowę tłucznia” w Bargowie, Gądkowie Małym, 
Drzewcach, Mierczanach, a także w Torzymiu. Bo-
brówka brak. 

Gdy pytamy ludzi z Bobrówka o gminne inwestycje, 
kręcą głowami: – Postawili kosz na śmieci i odnowili 
przystanek. Ktoś sobie przypomina jeszcze, że zamon-
towana została lampa oświetlenia ulicznego. Więcej 
pomocy jest z powiatu. 

Jednak w Bobrówku nikt by nie narzekał, gdy-
by nie wspomniana droga w opłakanym stanie, no 
i brak świetlicy. To były dwie inwestycje, które we wsi 
uznano za najbardziej potrzebne. Na porządną drogę 
czeka się tu „od zawsze”, na świetlice już ładnych kilka 
lat. – Mielibyśmy się gdzie integrować, zorganizować 

Zapomniana wieś Bobrówko

spotkanie, zabawę dla dzieci. To naprawdę nie musi być 
nic wielkiego, mała świetlica z podstawowym zaple-
czem – to znów głos mieszkańców, którzy czują się 
pomijani i wykluczeni przez gminne władze. 

red
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Niestety, jak to ujęto w Strategii Rozwią-
zywania Problemów Społecznych Gmi-
ny Torzym na lata 2016-2023, w naszej 
gminie wielkim problemem jest system 
zabezpieczenia osób starszych i ich 
niska aktywność społeczna. Mamy słabo 
rozwinięte usługi opiekuńcze (specja-
listyczne i niespecjalistyczne), a także 
małą ofertę działań (instytucjonalnych 
i pozainstytucjonalnych) angażujących 
ludzi starszych w życie społeczności.

Łatwiej powiedzieć, czego nie ma
Brak jest jednostek opieki wyspecjalizo-
wanych w aktywizacji społeczno-zawo-
dowej osób starszych,  niepełnospraw-
nych – zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. Nie ma w naszej gminie 
klubów seniora, centrów integracji 
społecznej, spółdzielni socjalnych czy 
dziennych domów pomocy.

W w/w dokumencie założono 
rozwój systemu wsparcia instytucjo-
nalnego oraz usług opiekuńczych 
i propagowanie działań podejmowa-
nych na rzecz rozwoju aktywności 
osób starszych, rozwój wolontariatu 
i asystentury dla seniorów itp. 

Podobne założenia były też dekla-
rowane przez burmistrza w trakcie 
kampanii wyborczej w 2018 roku. 
Jednak dotąd nie nastąpił jakiś zauwa-
żalny postęp. Biorąc pod uwagę, że są 
to założenia instytucjonalne, apelujemy 
do lokalnych władz o zwrócenie uwagi 
na narastający problem i podkreślamy, 
że konkretne możliwości istnieją.

Popularnym ostatnio programem 
wsparcia seniorów jest KARTA SENIORA 
(lokalna, regionalna, krajowa), która 
zapewnia liczne zniżki i korzyści. 

Trudno je wymienić w kilku słowach, ale na przy-
kład chodzi o: zniżki na przejazdy komunikacją 
publiczną, uprawnienia do preferencyjnego i tań-
szego korzystania z kultury (kina, teatry, muzea), 
często do ulg podczas uczestnictwa w wydarze-
niach sportowych, wyjazdów turystycznych lub 
rehabilitacyjnych. Zakres korzyści każdorazowo 
opisany jest w regulaminie. 

Na przykład Regionalny Ośrodek Polity-
ki Społecznej w Zielonej Górze od lipca 2019 
roku wydaje Lubuską Kartę Seniora. Zachęcamy 
lokalnych przedsiębiorców do włączenia się do 
tego programu. Przynosi to obopólne korzyści, bo 

posiadacze kart częściej decydują się na zakupy 
w miejscach, gdzie mogą ich użyć.

UWAGA! Wniosek o wydanie karty oraz 
deklarację przystąpienia do programu dla 
przedsiębiorców można znaleźć pod linkiem 
http://www.polityka-spoleczna.lubuskie.pl/pl/
Lubuska-Karta-Seniora.

Istnieją też krajowe karty seniora i są one naj-
bardziej popularne. Ten program realizują organi-
zacje pozarządowe np. Stowarzyszenie MANKO.

Ogólnopolska Karta Seniora to program, które-
go celem statutowym jest działalność na rzecz osób 
60+ oraz zachęcenie ich do aktywnego życia, w tym 
korzystania z ofert kulturalnych i społecznych.

Do programu przystępuje coraz więcej miast 
i gmin, tworząc własne lokalne edycje kart, które 
są honorowane w całej Polsce. Ogólnopolska Kar-
ta Seniora jest imienna, bezpłatna, bezterminowa 
i ważna na terenie całego kraju.

Brak zorganizowanej opieki se-
niorów w infrastrukturze społecznej 
to poważny problem, który jednakże 
otwiera duże pole do działania orga-
nizacjom pozarządowym. Zachęcamy 
je do szukania dotacji na różnego typu 
działania na rzecz seniorów.

Społeczeństwo się starzeje, więc 
wzrasta liczba problemów związanych 
z wykluczeniem seniorów z życia pu-
blicznego, ale też rośnie zapotrzebowa-
nie na dzienne i całodobowe placówki 
opiekuńcze czy różnego typu placówki 
opieki zdrowotnej  (w tym również 
oddziały opieki paliatywnej).

Oddział geriatrii – dobry początek
Niedawno na naszych łamach szeroko 
mówiła o tym prezes zarządu Lubuskiego 
Szpitala Specjalistycznego Pulmono-
logiczno-Kardiologicznego Katarzyna 
Lebiotkowska. Z jej inicjatywy w  szpitalu 
powstaje specjalistyczny oddział geriatrii, 
który będzie gotowy w 2023 roku, a w 
którym to projekcie znajdzie się wreszcie 
także dzienny dom opieki.

Polityka senioralna to rozwijający 
się temat, który wciąż czeka na szybkie 
i konkretne rozwiązania w całym kraju.

Przedstawiamy Państwu kilka 
programów, z których mogą korzy-
stać gminy i stowarzyszenia:
1.  Program na rzecz Aktywności 

Społecznej Osób Starszych na lata 
2014–2020 (tzn. ASOS)

Celem programu jest poprawa jakości 
i poziomu życia osób starszych oraz 
wspieranie ich aktywności, edukacji, 
integracji wewnątrz- i międzypokole-
niowej. Program zakłada praktyczne 
włączenie sektora organizacji pozarzą-
dowych do działań służących zagospo-
darowaniu potencjału seniorów.
2.  Program Wieloletni „Senior+” 

(na lata 2015–2020) skierowany do 
jednostek samorządu terytorialnego. 
Jego celem jest zwiększenie aktyw-
nego uczestnictwa seniorów w życiu 
społecznym dzięki rozbudowie 
infrastruktury ośrodków wsparcia 
oraz zwiększenie miejsc w placów-
kach „Senior+” (Dziennych Domów 
„Senior +” i Klubów „Senior +”), 
które realizują usługi  edukacyjne, 
kulturalno-oświatowe, sportowo-
-rekreacyjne, a także socjalne  (np. 
posiłki).

3.  Program „Opieka 75+” powstał dla 
osób mniej samodzielnych, a jego 
strategicznym celem jest poprawa 
dostępności do specjalistycznych 
usług opiekuńczych. Gminy przy-
stępujące do programu uzyskują 
finansowe wsparcie.

4.  Istnieje też możliwość wsparcia 
seniorów z dotacji unijnych (m.in. 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego – Lubuskie 2020). 

W ramach powyższego działania 
możliwe jest pozyskanie dotacji m.in.:

•  wsparcie rozwoju usług opiekuńczych 
i/lub asystenckich  oraz zdrowotnych;

•  wsparcie tworzenia miejsc pobytu 
w nowo tworzonych lub istniejących 
mieszkaniach o charakterze chronio-
nym/wspomaganym, a mogą to być 
miejsca stałego lub krótkookresowego 
pobytu dziennego lub całodobowego;

•  zapewnienie dostępu do bezpłatnego 
poradnictwa prawnego, rodzinnego 
i psychologicznego.

Potrzeby aktywnych
A co z seniorami chcącymi żyć ak-
tywnie? I tu jest sporo propozycji, np. 
tworzenie i prowadzenie kół gospodyń 
wiejskich czy stowarzyszeń działają-
cych na rzecz aktywności lokalnej. 

Tak jak przy instytucjonalnej 
pomocy tu również można skorzy-
stać z programów unijnych i krajo-
wych, dzięki którym można zakładać 
i rozwijać tego typu projekty. W wielu 
przypadkach dofinansowywanie jest 
niemałe, więc jest o co walczyć.

Możliwości jest naprawdę sporo. Za-
chęcamy lokalne organizacje do zajęcia 
się realizacją niespecjalistycznych usług 
opiekuńczych i projektami na rzecz 
osób 60+. Efektem takiego działania 
powinno być skuteczne połączenie kon-
kretnej działalności z pasją i zaspokaja-
niem wzrastających lokalnych potrzeb.

Więcej o programach dla seniorów 
czytaj na naszej stronie   
lokalneforum.pl (zakładka: ZDROWIE)

Przygotowała Ewelina Niwald

» KARTA DUŻEJ RODZINY
Ukłonem w stronę seniorów jest także zmiana ustawy dotyczącej Karty Dużej Rodziny. 
Od 2019 roku o kartę taką mogą się ubiegać osoby, które wychowały 3 i więcej dzie-
ci a dzieci te już są dorosłe. Karta Dużej Rodziny jest to program ministerialny, który 
podobnie jak Karta Seniora uprawnia do licznych zniżek. Na terenie gminy Torzym jedną 
z takich zniżek będzie opłata za wywóz odpadów komunalnych.

Dużo korzyści z Kartą Seniora

Aktywny senior
Jesień życia nie musi 
oznaczać stopniowego 
wycofywania się z różnych 
aktywności, przeciwnie 
– wielu ludzi dopiero po 
60-tce może pozwolić 
sobie na oddanie się swoim 
pasjom i działania inne niż 
zawodowe, które dotąd 
zajmowały im większość 
czasu. W artykule poruszymy 
temat różnych form 
wsparcia osób 60+, które 
szukają dla siebie nowych 
form aktywności.

Jakość  
społeczeń-
stwa, powie-
działbym 
cywilizacji, 
ocenia się 
również na 
podstawie 
tego, jak są 
traktowane 
osoby star-
sze i jakie 
zajmują one 
miejsce we 
wspólnym 
życiu.

Benedykt XVI

© Pressfoto – pl.freepik.com
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 KRZYŻÓWKA
Litery z ponumerowanych (1-45) w prawym dolnym 
rogu pól dużej i małej krzyżówki dadzą rozwiązanie 
– myśl Marka Aureliusza

Poziomo:
 1.   wybucha w pistolecie 

zabawce
  5.   niezbędny w dawnych 

wagach
11.   hydrauliczna lub pisana
12.   jeden z dwóch nagich pod 

Grunwaldem
13.   napad
14.   wyrąb drzew
15.   Bolesław Chrobry
18.   do piłowania w więzieniu
19.   jeden z 95 w benzynie
20.   kwiatki w dziecięctwie
21.   wojskowy albo 

jasnogórski
24.   popularna sieć księgarń
26.   nieco włosów lub trawy
30.   smarowidło do rzęs
31.   doceniane w marcu
33.   odłamki cegieł, betonu itp.
36.   popularny śpioch
37.   ściera
38.   wąż dusiciel z Ameryki Płd.
39.   płycizna rzeczna

Pionowo:
 1.   trymer do trawy
 2.   z gorszego na lepsze
 3.   mokry w kolanie
 4.   słyną z tego, że poszły 

w las
 6.   nietrwały z kart
 7.   ofiara pierwszego 

morderstwa
 8.   rodzinne miasto Jezusa
 9.   poszła do Gogolina
10.   polny albo morski
16.   dużo pszczół
17.   mała łysina w lesie
22.   z wiertłem i dłutem nad 

tobą
23.   kiszka, krupniok
25.   parcela, teren 

z budynkiem
27.   fuszer, psuj
28.   warstwa, złoże w kopalni

29.   w porcie i w zlewie
32.   do szukania w stogu
34.   stolica Norwegii
35.   ptasi śpiew

MAŁY DIAGRAM
Poziomo: 
 3.   aparycja, wdzięk
 7.   wyciąga króliki z cylindra
 8.   popularny meksykański 

kaktus
 9.   duża, kolorowa papuga

Pionowo:
 1.   kotowaty drapieżnik 

z Ameryki, kuguar
 2.   naczepa ciężarówki
 4.   typ melodii indyjskiej
 5.   polski pies gończy
 6.   primadonna

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI 
nr 2/2020
Hasło:  „Szlachectwem 
człowieka jest umysł 
– boskości oblicze”. 

Poziomo: kampania, 
kaskader, szuja, lemur, wrak, 
kartusz, łamy, czako, wózek, 
Paco, duch, duplo, arkan, ryba, 
krowiak, Ozzy, iglak, Tales, 
realista, antylopa.
Pionowo: krwawica, mastaba, 
Amur, Itaka, atlas, koma, 
derkacz, rozrywka, chata, 
monopol, kwadrat, adorator, 
insygnia, publika, krzesło, 
trykot, kanton, waśń, aldi, Alpy.

MAŁA KRZYŻOWKA:
Hasło: Kasja
Poziomo: tatar, opoka,  
pagaj, Pad.
Pionowo: stop, kraj, apap, 
toga, Akad

Historia bezdomnej pani Marianny to smutna 
opowieść o schorowanym człowieku, który z wiel-
kim trudem przez wiele lat stara się jakoś radzić 
sobie z przeciwnościami losu i jest to, niestety, saga 
bez happy endu (przynajmniej na razie). 

„Do rozwodu mieszkała z mężem w Boczo-
wie (gm. Torzym). W 1997 r. mąż ją wymeldował 
i znalazła się na ulicy. Od tej pory wynajmowała 
mieszkania. Urodziła w tym czasie czwórkę dzie-
ci. Chorować zaczęła jak mieszkała w Mławie. 
– Zaczęłam bardzo źle widzieć. Przez ucisk tętnic 
na nerw paraliżowało mi całą prawą stronę ciała. 
Zaczęłam się gubić w miejscach, które znam, nie 
umiałam policzyć, przeczytać, napisać... W tym 
czasie najemca wypowiedział jej mieszkanie. 
Ze względu na brak lokum i nieudolność opieki 
nad dziećmi, pani Marianna oddała je do domu 
dziecka. – Sama potrzebowałam opieki. Miało 
być tak na okres, dopóki się nie podleczę, nie 
znajdę mieszkania dla siebie i dzieci” – można 
przeczytać w reportażu, który rok temu został 
opublikowany w „Gazecie Lubuskiej”. Przeczytać 
i usłyszeć, bo w materiale wideo pani Marianna 
sama opowiada o swoich przejściach. „Oczekuję 
na mieszkanie. Jestem druga na liście” – w pew-
nym momencie zaznacza. „Jak długo pani czeka” 
– dopytuje dziennikarka. „15 lat, jeszcze dzieci 
moje były małe” – pada odpowiedź.

Pani Marianna, gdy robiono ten reportaż, 
koczowała w namiocie... pod urzędem gminy, by 
zwrócić w mocny sposób uwagę na swój problem 
z brakiem przydziału na mieszkanie komunalne, 
którego się domaga od (już teraz) 16 lat. 

Gmina i Ośrodek Pomocy Społecznej w To-
rzymiu dotychczas pomagały jedynie dofinan-
sowując wynajem pokoi lub szukając miejsc 
w schroniskach dla bezdomnych czy domach 
pomocy społecznej, ale z tymi miejscami pani 
Marianna ma bardzo złe doświadczenia – o tym 
właśnie opowie w „Uwadze TVN”.

Jakiś czas temu po kilkumiesięcznej tułaczce 
znów wróciła i znów zamieszkała pod namio-
tem, mimo zimna i niesprzyjających warunków. 

Na szczęście dla niej spotkała kilku ludzi 
o dobrych sercach, którzy starali się pomóc 
na miarę możliwości. Ktoś podarował nowy 
namiot, bo stary był już w opłakanym stanie, 
i telefon. Ktoś podrzucił ciepłą odzież, podusz-
ki, koce, ktoś zaprosił do domu, by można było 
choć na chwilę poczuć dach nad głową. A także, 
co równie ważne, nie czuć samotności. 

Łańcuszek dobrych serc, ale i – to ważny 
element – wizyta telewizji zdopingowała także 
wreszcie jednostki gminy do działania.

Jak poinformował nas kierownik Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Torzymiu Piotr Kozo-
łubski dla pani Marianny znaleziono lokal 
zastępczy, w którym zgodziła się – tymczasowo 
– zamieszkać. Nic wielkiego, ale zawsze to dach 
nad głową: pokój z kuchnią i łazienka. 

Niestety, nasze pytanie do burmistrza 
Ryszarda Stanulewicza, jakie są możliwości 
przyznania mieszkania komunalnego, pozosta-
ło bez odpowiedzi. 

MK

W numerze marcowym szeroko 
pisaliśmy o sprawie z sierpnia 
ubiegłego roku, gdy w Garbiczu 
– w czasie trwania Garbicz 
Festival – doszło do incydentu 
z udziałem pracownika agencji 
ochrony Major1 i radnego 
powiatu sulęcińskiego.

W dużym skrócie: radny jadąc 
samochodem nie zastosował się do 
sygnałów dawanych przez kierujące-
go ruchem. –  Doszło do zdarzenia 
z panem Basińskim, który kierował 
volkswagenem golfem (...) Czekając 
na przejazd przekroczył linię i zjechał 
na pas lewy. Poinformowany, że jest 
kierowanie ruchem wahadłowo i musi 
chwilę poczekać aż przejadą pojazdy 
z przeciwka, powiedział, że nie mamy 
prawa go zatrzymać i jedyne, co może 
zrobić, to mnie rozjechać, co chwilę 
później uczynił. Ruszył samochodem, 

na skutek czego wpadłem na maskę 
– opowiadał nam Krystian Ksobiraj. 
Na miejsce zdarzenie przyjechała poli-
cja, która zajęła się sprawą.

Po kilku miesiącach poszkodowany 
został poinformowany, że radnego uka-
rano grzywną wysokości 220 złotych, 
co zarówno pan Ksobiraj, jak i jego 
pracodawca uznali za karę szokująco 
niską zapowiadając podjęcie dalszych 
kroków prawnych.

Jak się dowiadujemy, tak też się stało. 
Agencja ochrony 20 kwietnia br. złożyła 
zawiadomienie do prokuratury sulęciń-
skiej o możliwości popełnienia przestęp-
stwa w trakcie incydentu. Potwierdził to 
nam rzecznik Prokuratury Okręgowej 
w Gorzowie Wlkp. Łukasz Gospodarek, 
który w przesłanej odpowiedzi (15.05) na 
nasze pytanie poinformował, że zgłosze-
nie dotyczy „zmuszenia do określonego 
zachowania” i zaznaczył: „W chwili obec-
nej prowadzone są czynności sprawdza-
jące w tej sprawie.”

Pomoc dla pani Marianny

Incydent z udziałem radnego 
trafił do prokuratury

Trzeba było interwencji ogólnopolskiej telewizji, by wreszcie na poważnie  
zajęto się sprawą pani Marianny Nowak, bardzo dobrze znanej wielu mieszkańcom 
gminy. Pani Marianna będzie jedną z bohaterek programu „Uwaga TVN”,  
który zostanie wyemitowany w najbliższym czasie. 
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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:  477932843 
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),  
 519534528 lub  477932842

•  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, Walewice, Wystok),  
 690106264 lub  477932842

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  
NOCNE  
i ŚWIĄTECZNE)

SULĘCIN
•  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. Dyżur nocny i 
świąteczny: 1-7 czerwca.

•  Lub-Farm, Kościuszki 3a,  
 95 7559258 
Pon.-pt. 8.00-19.00; sob. 8.00-15.00. Dyżur 
nocny i świąteczny: 8-14 czerwca.

•  Dobre Zdrowie, Witosa 1,  
 515479044 
Pon.-pt. 8.00-20.00; sob. 8.00-14.00. Dyżur 
nocny i świąteczny: 15-21 czerwca.

•  Euro-Apteka, Poznańska 4,  
 502652857 
Pon.-pt. 9.00-21.00; sob. 9.00-21.00. Dyżur 
nocny i świąteczny: 22-28 czerwca.

•  Konwalia, Kościuszki 16, t 
 95 7553333 
Pon.-pt. 8.00-19.00; sob. 8.00-15.00. Dyżur 
nocny i świąteczny: 29 czerwca - 5 lipca.

•  Centrum Zdrowia, Pineckiego 1,  
 95 7180297 
Pon.-pt. 8.00-19.00; sob. 8.00-14.00. 

LUBNIEWICE
•  Na Podzamczu, Jana Pawła II 37,  
 95 7557574 
on.-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.

„Złota rączka” z minikoparką

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: 29 maja oraz 
5,12,19 i 26 czerwca 
segregowane: 29 maja oraz 12 i 26 
czerwca, biomasa (brązowy worek) - 
29 maja oraz 5,12,19 i 26 czerwca
Rejon I - Kownaty, Prześlice, Bobrówko, 
Wystok, Lubów, Tarnawa Rzepińska, 
Bielice, Boczów: 
odpady komunalne: 25 maja oraz 8 
i 22 czerwca 
segregowane: 1 czerwca, biomasa 
(brązowy worek) – 1 i 22 czerwca 

Rejon II 
Grabów, Walewice, Koryta, Debrznica, 
Drzewce Kolonia, Drzewce, Kolonia 
Osiny, Pniów: 
odpady komunalne: 26 maja oraz 9 
i 23 czerwca 
segregowane: 2 czerwca, biomasa 
(brązowy worek) – 2 i 23 czerwca 

Rejon III 
Gądków Wielki, Gądków Mały, Bargów, 
Mierczany, Lubin, Garbicz: 
odpady komunalne: 27 maja oraz 10 
i 24 czerwca 
segregowane: 3 czerwca, biomasa 
(brązowy worek) – 3 i 24 czerwca 

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: 28 maja oraz 12 
i 25 czerwca 
segregowane: 4 czerwca, biomasa 
(brązowy worek) – 4 i 18 czerwca 

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: 29 maja oraz 12 
i 26 czerwca 
segregowane: 5 czerwca, biomasa 
(brązowy worek) – 5 i 19 czerwca 

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

Tym razem w cyklu prezentowania lokalnych przedsiębiorców z gminy 
Torzym na naszych łamach Tomasz ZIOMKO, który świadczy usługi przy 
wykonywaniu wszelkich prac ziemnych minikoparką. 

Skąd się u pana wziął zapał do akurat 
takich usług? Minikoparka przydaje się 
w wielu miejscach, ale w sumie nie jest 
urządzeniem zbyt oczywistym na rozwija-
nie biznesu.
TOMASZ ZIOMKO: Tak prawdę mówiąc, 
to wszystko wyniknęło trochę z przypadku. 
Chciałem w Garbiczu kupić działkę, na której 
akurat koparka mogłaby mi się przydać do 
różnych prac. Działki ostatecznie nie kupi-
łem, a koparka... mi została. Trochę stała 
nieużywana aż w końcu pomysłałem – co 
mi szkodzi? Mam sprzęt, to mogę nim trochę 
popracować, niech się przysłuży. Zrobiłem 
więc odpowiedni kurs i zacząłem działalność 
w oparciu o firmę żony.

Cóż – początki rozwijania swojego przed-
sięwzięcia czasami bywają zaskakujące. 
Wie pan pewnie, że wiele wielkich firm 
zrodziło się z przypadku. Czy jest pan 
zadowolony, jak pańska działalność się 
rozwija?
Za wcześnie o tym mówić, tym bardziej, że dla 
mnie to zajęcie absolutnie dodatkowe. A na 
dodatek czas walki z epidemią koronawirusa 
wiele rzeczy przystopował. Jeśli chodzi o zlecenia 
dla mnie, też to zauważyłem.

Jakie zlecenia dostaje pan najczęściej? 
Bo zakres robót oferowanych przez 
pana jest dość szeroki.
To nie są żadne wymyślne rzeczy. Najczęściej 
takie najbardziej oczywiste – ktoś potrzebuje 
podprowadzić wodę, ktoś inny kanalizację, 
przewody do instalacji fotowoltaicznej. 
Ostatnio dostałem zlecenie na wykopanie... 
tui. Moje ogłoszenie już raz ukazało się 
w „Forum” i przyznam, że potem zdarzały 
się osoby, które do mnie dzwoniły mówiąc, 
że o moich usługach dowiedziały się z gazety.

Ale z naszej rozmowy wynika, że ta 
minikoparka to raczej hobby. A co jest 
głównym zajęciem?
Długo pracowałem jako kierowca ciężarów-
ki, ale generalnie jestem człowiekiem, który 
nie boi się żadnego zajęcia.

Taka „złota rączka”?
No właśnie! Pogipsować, pomalować, zrobić 
stolarkę – można się do mnie zwracać z wie-
loma zadaniami, nie ma problemu. Jeśli ktoś 
byłby zainteresowany fotowoltaiką, to jak 
najbardziej znam się także na tym i mogę 
zaoferować swoje usługi.
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