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Czas na zmiany
Dziś niemal cały numer naszej gazety poświęcamy kwestii inicjatywy mieszkańców, którzy 
zamierzają w referendum doprowadzić do odwołania burmistrza Ryszarda Stanulewicza przed 
upływem kadencji. 

To historyczna chwila, bo nic takiego wcześniej nie miało u nas miejsca. Nadszedł jednak 
moment, gdy cierpliwość ludzi się skończyła. Rządy Ryszarda Stanulewicza to ponad dwie 
dekady zastoju i gospodarczego marazmu. Gmina nie rozwija się na miarę swojego potencjału. 
Mieszkańcy mają dość zaniedbań, błędnych decyzji, powszechnego poczucia braku gospodarza 
z prawdziwego zdarzenia. Ludzie odważnie mówią o tym, co im się nie podoba. A „czarna 
lista zaniedbań burmistrza Stanulewicza” jest pokaźna i ciągle można do niej dopisywać nowe 
elementy. 

Zachęcamy każdego, by zapoznał się z tym przerażającym i jednocześnie przygnębiającym 
zestawieniem na stronie obok, a także na stronach 6.-7. Tuż obok publikujemy stanowisko 
inicjatorów referendum gminnego, którzy klarownie wyjaśniają, czemu dalsze rządy obecnego 
burmistrza są nie do zaakceptowania. 

O tym, jak bardzo w naszej gminie są potrzebne zmiany, mówi w rozmowie z nami radna 
Anna Warwas. Mieszkańcy już zdążyli ją poznać jako osobę otwartą na problemy ludzi, 
a jednocześnie bezkompromisową w dociekaniu prawdy i w egzekwowaniu od władz miasta 
i gminy jej obowiązków. Nam zaimponowała odwaga pani radnej (wywiad na stronach 4.-5.), 
która mówi: „Wiele rzeczy wreszcie wychodzi na jaw, o wielu zaczęło się głośno mówić. Ludzie 
słuchają, dowiadują się i są coraz bardziej zdenerwowani, rozżaleni. Przestają się także bać 
walczyć o swoje. Tym bardziej, że na przykładach z innych gmin widzą, że może być lepiej. Bo 
naprawdę może być lepiej, ja w to wierzę! Wiele rzeczy można zmienić, ale do tego musi się 
zmienić władza”.

Nieskromnie powiemy, że wiele spraw wychodzi na jaw także dzięki działalności naszej 
gazety. Rolą wolnych mediów jest stanie na straży praworządności i patrzenie władzy na ręce. 
To właśnie robimy. Już słyszeliśmy z ust burmistrza Stanulewicza, jak bardzo jest to dla niego 
niewygodne. Trudno… Będzie musiał nauczyć się, że w XXI wieku mieszkańcy mają prawo 
sami o sobie stanowić, mają prawo wiedzieć, co dzieje się w ich gminie, na co są wydawane 
pieniądze z ich podatków i jakiej jakości mają gospodarza.  

My jesteśmy od tego, żeby informować o sprawach, których ludzie nie znają, które zapo-
mnieli, albo które fałszywie im przedstawiono. 

To dzięki nam gmina musiała się przyznać, że powinna zadbać o pomost i plażę w Torzy-
miu, a też po naszej interwencji w końcu ujrzał światło dziennie przetarg na nową umowę na 
wywóz śmieci w gminie.

Dzisiaj tylko sygnalizujemy największe zaniedbania burmistrza Stanulewicza. Tematy te 
szerzej opiszemy w najbliższych wydaniach naszej gazety.  

Redakcja

O odwołanie burmistrza!
Odwołanie obecnie urzędującego burmistrza gminy Torzym Ryszarda Stanulewicza – to jest 
celem referendum, które zamierza przeprowadzić grupa mieszkańców gminy nie zgadzają-
cych się na skalę zaniedbania, jakich jesteśmy świadkami. 

Co to jest referendum?
To głosowanie, w którym mogą wziąć udział wszyscy dorośli mieszkańcy gminy (niepozba-
wieni prawa wyborczego). Referendum może odbywać się w różnych sprawach, ale akurat to 
konkretne ma na celu odwołanie obecnie urzędującego burmistrza.

Kto ma prawo zgłosić chęć zorganizowania referendum?
Grupa (minimum pięciu) mieszkańców, którzy uważają, że chcą przeprowadzić jakąś ważną 
dla lokalnej społeczności sprawę. W tym wypadku chodzi o radykalną zmianę polityki 
zarządzania gminą – po to, by gmina Torzym miała szansę się rozwijać i by ludziom żyło się 
tu lepiej.

Kto zdecyduje, czy referendum się odbędzie?
My wszyscy, mieszkańcy gminy. Przez 60 dni od zgłoszenia inicjatywy odwołania burmi-
strza będą zbierane podpisy pod poparciem dla referendum. Jeśli uważacie, że referendum 
jest słuszne, podpiszcie się pod hasłem: „TAK, chcę przeprowadzenia referendum o odwo-
łanie burmistrza”. 
Urząd Gminy nie ma dostępu do list z podpisami. Trafiają one bezpośrednio do 
komisarza wyborczego!

Co dalej?
Gdy zostanie zebrana odpowiednia liczba podpisów poparcia, referendum zostanie oficjalnie 
ogłoszone. Okaże się to w ciągu 60 dni.

Jakie pytanie zostanie zadane podczas referendum?
Bardzo proste – pytanie o to, czy jesteście za odwołaniem obecnego burmistrza Ryszarda 
Stanulewicza.

Co się stanie, gdy burmistrz zostanie odwołany?
Bardzo szybko zostaną zorganizowane nowe wybory, podczas których będzie można wybrać 
nowego burmistrza. 

O co chodzi w referendum? 
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Mamy dość burmistrza Ryszarda Sta-
nulewicza i jego nieudolnych rządów, 
które można określić jako dwie dekady 
zastoju, błędnie podejmowanych 
decyzji, niegospodarności i zaniechań. 
Na stronie obok przytaczamy „czarną 
listę” zaniedbań burmistrza Stanule-
wicza. Warto by każdy mieszkaniec 
naszej gminy z nią się zapoznał. 

Mamy przecież prawo żyć w gmi-
nie, która się rozwija, tworzy nowe 
miejsca pracy, sprzyja przedsiębior-
com, służy interesowi społecznemu, 
a urząd i burmistrz po prostu dbają 
o ludzi. Bo po to zostali powołani. 
Tymczasem rzeczywistość jest taka, 
że załatwienie nawet drobnej sprawy 
często urasta do rangi problemu.

Mamy prawo żyć w gminie, która 
jest niezadłużona. W której rządzącym 
zależy na przyciąganiu tutaj poważnych 
inwestycji, dających większe przychody 
gminie, a mieszkańcom zatrudnienie. 

Mamy prawo mieć takiego wło-
darza miasta, który rozsądnie wydaje 
środki ściągnięte z naszych podatków, 
pomnaża dochody gminy, dba o zwy-
kłych podatników i o przedsiębiorców 
zasilających jej budżet.

Płacenie kar przez naszą gmi-
nę – w formie opłaty podwyższonej 
– np. za to, że odprowadzane ścieki 
nie utrzymują wymaganych parame-
trów czystości (bo mamy niewydolną 
i niezmodernizowaną oczyszczalnię) 
to marnotrawstwo naszych wspólnych 
pieniędzy, które przecież mogłyby być 
przeznaczone na inne inwestycje. Nie 
godzimy się na to.

Mamy ochotę zmienić tę przygnę-
biającą rzeczywistość za oknem. 

Torzym wcale nie musi być smut-
nym i zaniedbanym miastem, bo żyje tu 
mnóstwo pozytywnych, kreatywnych 
i chętnych do działania ludzi. Tylko 
trzeba dać im szansę i pozwolić działać. 

Ponad dwie             dekady zastoju! Mamy dość!
Przyszedł ten moment, gdy czara goryczy się 
przelała, a cierpliwość skończyła. My, mieszkańcy 
gminy Torzym mówimy jasno: MAMY DOŚĆ!

1.  Skandaliczne zaniechanie rozbudowy 
i modernizacji oczyszczalni ścieków 
w Torzymiu. 

Przez 22 lata burmistrz Stanulewicz nie rozwiązał 
palącej kwestii oczyszczalni ścieków w Torzymiu. 
W konsekwencji mamy dziś niewydolną, nie-
zmodernizowaną  oczyszczalnię, a gmina dostaje 
wysokie kary za to, że odprowadzane ścieki nie 
utrzymują wymaganych parametrów czystości 
(Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
w Zielonej Górze poinformował, że tylko za 2017 
rok nałożył 29 609 złotych kary, a za lata 2018 
i 2019 decyzje o karach zostaną dopiero wydane). 
Jakie będą skutki zdrowotne dla mieszkańców, 
łatwo się domyślić.
Dla przykładu gmina Sulęcin taki projekt oczysz-
czalni właśnie efektywnie przeprowadza. Na 
dodatek, pomimo wysokich kosztów wydanych na 
ten cel, gmina ta dodatkowo pozyskała środki (ok. 
2 mln złotych) na rewitalizację obszarów miejskich.  
W ostatnich latach z dofinansowania potrafiły 
skorzystać Ośno Lubuskie, Lubniewice czy gmina 
Rzepin. Czyli można!
Piszemy o tej bulwersującej sprawie w osob-
nym tekście na stronie 8. naszej gazety.

2.  Fatalny stan dróg. 
W większości wiosek w gminie drogi są 
w opłakanym stanie. Wymagają remontu czy 
wręcz budowy np. w Drzewcach, Bobrówku, 
Bargowie, Pniowie czy Gądkowie Wielkim. 
Nie lepiej jest także w samym Torzymiu, gdzie 
straszą swoim stanem technicznym takie ulice 
jak Łąkowa czy Młyńska.

3.  Brak wodociągów i kanalizacji.
Aż dziw bierze, że w naszej gminie, w XXI wie-
ku, wiele miejscowości ma infrastrukturę jak 
w krajach Trzeciego Świata. Brak bieżącej wody 
czy kanalizacji w środku Europy, to nie jest 

coś, na co musimy się godzić. Od władz gminy 
wymagamy więcej. 
O tym jak się żyje bez wody mogliby opowie-
dzieć choćby mieszkańcy Tarnawy Rzepińskiej, 
którzy nadal czekają na swój wodociąg. A to 
nie jedyne takie miejsce w naszej gminie.

4.  Błędne decyzje w kwestii śmieci i odpa-
dów komunalnych.

Mamy ponad 300 procent podwyżki za wywóz 
śmieci w ciągu roku i na dodatek straty gminy 
Torzym na ponad 700 tys. złotych wskutek niedo-
szacowania kosztów wywozu śmieci w 2019 roku. 
Czy tak działa dobry gospodarz?  
Mało tego! Nie dość, że mamy mocno rosnące 
opłaty za wywóz śmieci, to podjęto decyzję 
o przeniesieniu PSZOK (Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych) aż do odległego 
Długoszyna. Oznacza to, że teraz mieszkańcy mu-
szą bardzo daleko wywozić np. gabaryty na własny 
koszt. Może się więc niebawem okazać, że będzie-
my znajdować w różnych ustronnych miejscach 
podrzucone śmieci. Do tego całego bałaganu 
śmieciowego można jeszcze dorzucić, że został już 
ogłoszony nowy przetarg i można się spodziewać 
kolejnych podwyżek opłat za wywóz śmieci. 
Mało? Nam już wystarczy!

5.  Niedbanie o los mieszkańców okolicz-
nych wsi.

 Likwidowane ośrodki zdrowia, coraz gorsza 
komunikacja publiczna, zaniedbane przystanki 
autobusowe, znikające placówki pocztowe 
– mieszkańcy wiosek w naszej gminie dobrze 
wiedzą z jakimi problemami życia codziennego 
muszą się borykać. Po wszystko trzeba jeździć 
do miasta. To powoduje, że na wsiach osoby 
starsze są w praktyce wykluczone społecznie. 
Czy tak powinna wyglądać nowoczesna gmina 
w trzeciej dekadzie XXI wieku?

CZARNA LISTA ZANIEDBAŃ   BURMISTRZA STANULEWICZA
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Ponad dwie             dekady zastoju! Mamy dość!

CZARNA LISTA ZANIEDBAŃ   BURMISTRZA STANULEWICZA
6.  Niegospodarność i brak właściwego 

zarządzania. 
Protokół pokontrolny RIO (Regionalnej 
Izby Obrachunkowej) z 14.02.2019 r. (znak 
RIO.I.0920.19.2018) wykazał m.in. błędne 
prowadzenie ksiąg rachunkowych, błędne 
prowadzenie sprawozdawczości budżeto-
wej, niezgodne z ustawą udzielanie bankowi 
pełnomocnictw do dysponowania rachunkiem 
gminy, przekazywanie subwencji oświatowej 
na inne cele. Czyli mamy błędne decyzje, złe 
zarządzanie, niegospodarność. 

7.  Brak transparentności w działaniach 
burmistrza i Urzędu Gminy.

Organ nadzorujący gminę, Lubuski Urząd 
Wojewódzki, jako naruszenie wskazał nieupu-
blicznianie transmisji sesji rady miejskiej. Jeśli 
do tego dołożymy brak jawności w działaniach 
urzędu i burmistrza, niechęć do udostępniania 
informacji publicznej na stronie BIP (Biuletyn 
Informacji Publicznej) to będziemy mieć kla-
rowny obraz polityki informacyjnej burmistrza, 
polegającej na przekonaniu, że im ludzie mniej 
wiedzą, tym dla niego lepiej. 

8.  Arogancja władzy i sobiepaństwo.
Zaciąganie zobowiązań finansowych bez 
zgody Rady Gminy – to kolejny wniosek 
z protokołu pokontrolnego RIO, która wskazała 
na dokonywanie obciążeń na majątku gminy 
poprzez ustanowienie hipoteki w latach 2017-
18 bez uzyskania zgody Rady Gminy. Czy np. 
mieszkańcy Boczowa mieli świadomość, że 
gdyby doszło do finansowej upadłości gminy, 
to będącą zabezpieczeniem hipoteki miejsco-
wą hydrofornię przejąłby bank? 
Jeśli do tego dorzucimy brak specjalnych 
rozwiązań i udogodnień  – mimo możliwości 
danych przez specustawę – dla osób prawnych 

i fizycznych, którym pandemia Covid-19 utrud-
niła działalność, to mamy kliniczny przejaw 
arogancji władzy.  
RIO wskazała także na nierealizowanie zasady 
powszechności opodatkowania podatkiem od 
nieruchomości, w odniesieniu do użyczających 
i dzierżawców lokali stanowiących własność 
gminy. To jest po prostu marnowanie publicz-
nych pieniędzy. 

9.   Naruszanie ustawy o gospodarce nieru-
chomościami. 

Protokół pokontrolny RIO zwraca uwagę na 
zaniechania opracowania planu wykorzysta-
nia gminnych nieruchomości. Chodzi m.in. 
o niesporządzanie i niepodawanie do publicznej 
wiadomości wykazów nieruchomości przezna-
czonych do oddania w dzierżawę oraz zaniecha-
nie pobieranie opłaty rocznej za nieruchomości 
oddane w trwały zarząd. Jak mamy rozumieć 
takie działania burmistrza? Wielu powiedziałoby, 
że to działanie na szkodę gminy. 

10.  Niezagospodarowanie jeziora i zaprze-
paszczenie potencjału turystycznego 
gminy.

Miasto i gmina Torzym zasługują na zago-
spodarowaną plażę miejską, taką jakie mają 
choćby Rzepin, Lubniewice czy Ośno Lubuskie. 
Niestety, nie mamy gospodarza, który by 
zadbał o potencjał turystyczny gminy. Nawet 
ci, którzy chcą coś zrobić, odbijają się od ściany 
niemożności. Jako przykład można podać były 
ośrodek wypoczynkowy w Gądkowie Wielkim, 
którego obecny właściciel czeka kilka lat na 
zmianę Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego. Takich 
przykładów jest więcej. Także z innych dzie-
dzin. Na przykład jesteśmy największą gminą 
w powiecie sulęcińskim… bez żłobka! 

11.  Mieszkania komunalne i zaniedbanie 
gminy.

Reportaż w TVN „rozsławił” Torzym jako gminę, 
w której pani Marianna czeka na mieszkanie 
komunalne już 16 lat, a urzędnicy wykazują się 
znieczulicą społeczną. Mieszkań komunalnych 
jest za mało, wiele z nich w opłakanym stanie, 
duże kontrowersje budzi sposób, w jaki są 
przydzielane. Czy to nie kolejna kwestia, w któ-
rej kropkę nad i stawia burmistrz Stanulewicz? 
Boli nas także brak dbałości o wygląd gminy. 
Straszące budynki, wszechobecny bród, poczu-
cie ogólnego zaniedbania i braku gospodarza.

12.  Brak sensownej oferty inwestorów i za-
kładów produkcyjnych

Wystarczy przejechać się drogą nr 92 (tzw. 
starą „dwójką”) przez naszą gminę, żeby 
zobaczyć jak zły tu jest klimat dla inwestycji. 
Przy tej drodze najlepiej widać, jak wiele 
biznesów podupadło lub wręcz upadło. Bez 
wsparcia gminy, bez ulg, bez sensownej 
oferty dla inwestorów nie przetrwały w nowej 
rzeczywistości rynkowej. Kolejny czynnikiem 
było przeniesienie ruchu tranzytowego na 
autostradę. Za upadkiem każdego przedsię-
biorstwa stoi dramat właścicieli i pracow-
ników oraz ich rodzin. Wiele gmin potrafi 
wykorzystać jako atut położenie przygranicz-
ne, tymczasem u nas w ostatnich latach nie 
powstał żaden większy zakład produkcyjny 
lub fabryka, które mają duże zapotrzebowanie 
na pracowników.

Naszej gminie potrzeba wiele zmian. Nawet 
wymienienie ich wszystkich nie zmieni po-
dejścia lokalnych władz. To czas na zmiany! 
Najpierw gospodarza, później lokalnej 
gospodarki.

Tymczasem musiało powstać  
Stowarzyszenie Lokalne Forum Biz-
nesu, by chronić przedsiębiorców, by 
integrować ich środowisko, by wspól-
nie podejmować działania zmierza-
jące do poprawy warunków dla życia 
mieszkańców i rozwoju biznesu  
w tej gminie. 

Nie będziemy czekać z założony-
mi rękami na powolną, ekonomiczną 
śmierć naszej gminy. To my, miesz-
kańcy, jesteśmy tutaj gospodarzami! 
Nie pozwolimy zmarnować przyszłości 
naszej i naszych dzieci! Dlatego właśnie 
bierzemy sprawy we własne ręce. 

I dlatego wyszliśmy z inicjatywą 
przeprowadzenia referendum, którego 

celem jest odwołanie burmistrza miasta 
i gminy Torzym Ryszarda Stanulewicza 
przed upływem kadencji. 

Mamy dość i wiemy, że wielu z was 
też ma dość. 22 lata rządów Ryszarda Sta-
nulewicza to ponad dwie dekady zastoju, 
zaniedbań i zaniechań. Wystarczy popytać 
ludzi, zebrać opinię tutejszych przedsię-
biorców, albo przejść się po mieście. 

Symbolem rządów burmistrza Stanu-
lewicza stał się upadek kina w Torzymiu. 
Zaniedbany budynek popadł w ruinę od-
bierając mieszkańcom kolejną z niewielu 
już ofert kulturalnych w mieście. 

Co mają tu robić młodzi ludzie? 
Jaką gmina oferuje im przyszłość? Jak 
chce ich tu zatrzymać? 

Nie chcemy by młodzi – w poszuki-
waniu szansy na lepsze życie – musieli 
stąd uciekać. Młodzi ludzie to przy-
szłość tej gminy. Trzeba im stworzyć 
warunki do rozwoju tu i teraz. Pokazać, 
że tutaj czeka ich lepsze jutro. Ale to 
lepsze jutro nadejdzie tylko wówczas, je-
śli dziś odwołamy obecnego burmistrza.

Zaczynamy zbierać podpisy pod 
wnioskiem o referendum, a gdy już 
przyjdzie dzień głosowania, na karcie 
wyborczej wybierzemy: TAK! Jestem za 
odwołaniem burmistrza Stanulewicza!

I mamy pełne przekonanie, że 
większość z Was też tak wybierze. Bo 
jesteśmy u siebie, bo wybieramy lepszą 
przyszłość, bo nie stać nas na trzecią 

dekadę zastoju. Jeśli zostanie tu ten 
sam „burmistrz z przeszłości”, nic się 
nie zmieni. Będzie po staremu. Nie 
zgadzamy się na to. Mamy dość! 
Dlatego my, inicjatorzy tego referen-
dum potrzebujemy Was wszystkich, 
którym ta gmina jest bliska. Potrze-
bujemy nie tylko waszych  głosów za 
odwołaniem burmistrza, ale też waszej 
aktywności. Działajmy razem na rzecz 
lepszej przyszłości, bądźcie aktywni 
w czasie całej kampanii referendalnej. 
Pomagajcie, powiedzcie swoim znajo-
mym i sąsiadom, rodzinie, że w naszej 
gminie konieczne są zmiany. 

My też będziemy aktywni, bę-
dziemy widoczni. Ta gmina (dobrze za-
rządzana) znów ożyje! Bądźcie z nami 
na spotkaniach, wywieszajcie plakaty 
popierające referendum, podpisujcie li-
sty i w końcu głosujcie za odwołaniem 
burmistrza. 

Ale wcześniej rozmawiajmy o tym, 
co nas wszystkich boli. Jesteśmy 
otwarci na dyskusje i wasze pomysły. 
Możecie je zgłaszać choćby na naszym 
Facebooku. Nie bójcie się pytać burmi-
strza o jego zaniedbania. To burmistrz 
jest dla was, nie wy dla niego. Wierzy-
my w zwycięstwo, w to że nasza gmina 
po latach zastoju rozkwitnie. 

To my, mieszkańcy, jesteśmy solą 
tej gminy, a nie dodatkiem do urzędu 
burmistrza.

Inicjatorzy referendum
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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

moje pytania, ale także mieszkańców, któ-
rzy nie mogą się doprosić o odpowiedzi 
wprost od władz gminy!

Podpisała się pani pod referendum 
o odwołanie burmistrza Stanulewicza. 
Dlaczego?
Ponieważ czuję potrzebę zmian. Cały czas 
myślę o swoim synu, ale także o moich 
rodzicach. O pokoleniu najmłodszym 
i najstarszym. I wydaje mi się, że te grupy 
nie mają w Torzymiu żadnego wsparcia. 
Dzieci nie mają gdzie pójść, gdzie się 
fajnie pobawić, spożytkować energię na 
pozytywne rzeczy. Miało być to rozbudo-
wane gimnazjum, by dzieci w zimie nie 
musiały przebiegać spocone z jednego bu-
dynku do drugiego, miał być basen, miała 
być plaża, ścieżki rowerowe. Mieszkam 
tu od 33 lat i dobrze widzę, że od 20 lat 
nic się nie zmienia na tyle, żeby młodzież 
miała jakąś perspektywę i zostawała w tej 
gminie. Najwyższy czas to zmienić!

Wspomniała też pani o starszym 
pokoleniu. Dopiero co pisaliśmy, że 
dla seniorów brakuje sensownych 
propozycji.
Osoby starsze też potrzebują rozrywki, 
powinny mieć gdzie wyjść, spotkać się na 
kawie, zrobić sobie imprezę w klubie se-
niora. Ludzie starsi nie potrzebują placów 
zabaw, ale potrzebują rozmowy. Chodząc 
z agitacją wyborczą pukałam od drzwi 

do drzwi i wydawało mi się to nachalne, 
bałam się, że źle zostanie to odebrane. 
A okazało się, że jest inaczej, bo zwłaszcza 
ludzie starsi potrzebują po prostu rozmo-
wy, kontaktu z drugą osobą. Doskwiera 
im samotność.

A może to problem szerszy, nie tylko 
Torzymia?
Widzę jak dookoła rozwijają się inne 
gminy, jak potrafią pozyskiwać środki 
zewnętrzne na różne inicjatywy. Bo te 
środki są na wyciągnięcie ręki, ale władza 
naszej gminy nie stara się dzięki ich 
wykorzystaniu stworzyć czegoś nowego, 
taka jest moja obserwacja. Taka sytuacja 
trwa od lat, ale ja na takie trwanie się nie 
zgadzam. Chciałabym, żeby ludziom żyło 
się lepiej, a nie gorzej, i nie mogę zrozu-
mieć, dlaczego ci, którzy mają władzę, nie 
chcą iść w tym kierunku. Brak jest u nas 
promocji własnej inicjatywy – stowarzy-
szeń, organizacji, klubów sportowych, by 
ludzie poczuli, że warto działać, inwesto-
wać. A to przecież zawsze staje się także 
promocją dla samej gminy. Nie wiem, 
czemu u nas takich inicjatyw nikt nie 
docenia.

Pani zdaniem ludzie głosują na obec-
nego burmistrza z przyzwyczajenia?
Przed ostatnimi wyborami siedziałyśmy 
z moją mamą u fryzjera, gdzie były także 
dwie starsze panie. I jedna do drugiej 
mówi: – Na kogo będziesz głosowała? A ta 
druga jej odpowiada: – Na Stanulewicza. 
Przeprosiłam i wtrąciłam się do rozmowy 
pytając z ciekawości dlaczego. – Bo nowa 
osoba musiałaby się wdrażać – usłysza-
łam. Czyli lepiej, by było tak jak jest, nawet 
jak nic się nie dzieje. Ludziom włącza 
się absurdalne myślenie – co z tego, że 

Jest pani radną gminy Torzym od 
listopada 2018 roku. Jak się pani czuje 
w tej roli?
ANNA WARWAS: Czuję się dobrze 
z tym, że mam większy kontakt z ludźmi. 
Chętnie ze mną rozmawiają – na ulicy, 
gdy mnie spotykają, czy przez telefon. Lu-
dzie młodzi i starsi mówią mi o pewnych 
trudnych sprawach otwarcie, zadają pyta-
nia. Dzięki swojej funkcji wciąż poznaję 
nowych ludzi i ich problemy.

Łatwość nawiązywania kontaktów? 
wynika z charakteru? 
Tak, myślę, że jestem osobą kontaktową, 
mam łatwość rozmawiania z ludźmi. Pew-
ne rzeczy się wynosi z domu. Moi rodzice 
też byli społecznikami. Mama została 
radną 20 lat przede mną, wielu ludziom 
pomogła. Ojciec zaś był strażakiem, od-
znaczanym za to, jak obowiązkowo pod-
chodził do swojej służby. Oni oboje dla 
Torzymia wiele zrobili i także dzięki nim 
ludzie są dla mnie przychylni. Zresztą, 
wszyscy w rodzinie lubimy działać – np. 
z bratem staramy się organizować różne 
aktywności dla mieszkańców. Mamy 
swoje stowarzyszenie Wrak Race Torzym 
i staramy się wymyślać coś, co ludziom da 
trochę radości i zabawy. W zamian sły-
szymy, że to jest bardzo fajne, że dobrze, 
że coś w Torzymiu nowego powstało, że 
działa, że ktoś stara się zrobić coś dobrego. 
Nas to mobilizuje do działania.

Bycie radną to trudne zadanie?
Jestem radną po raz pierwszy i wiele 
rzeczy jest dla mnie nowością, to oczy-
wiste. Tym bardziej jednak staram się do 
wszystkich obowiązków podchodzić bar-
dzo rzetelnie; czytać, sprawdzać. Niestety, 
często zdarza się, że dokumenty trafiają do 
mnie z opóźnieniem, tuż przed obradami 
– gdy już nie zostaje za wiele czasu na za-
poznanie się z nimi. To oczywiście wbrew 
obowiązującym przepisom. Gdy jednak 
zwracam na to uwagę, bywam – owszem 
– przepraszana, po czym... cała sytuacja 
się powtarza. Dlaczego tak się dzieje? Być 
może ktoś się boi mojej dociekliwości 
i niewygodnych pytań.

No właśnie – gdy słucha się posiedzeń 
rady, można odnieść wrażenie, że prze 
pani do przodu jak taran. Skąd taka 
odwaga?
Nie nazywam tego odwagą. To jest po 
prostu reakcja na potrzeby i głosy miesz-
kańców, którzy do mnie przychodzą, o coś 
proszą. Bywa że nawet w trakcie sesji, gdy 
je oglądają czy słuchają, piszą do mnie 
zwracając uwagę na różne sprawy, więc 
zadając publicznie pytania nie uważam, 
że mówię za siebie. Po prostu występuję 
w imieniu osób, które chcą pozostać 
anonimowe, ale chcą też czegoś się do-
wiedzieć. Może z boku wygląda, że jestem 
takim czołgiem, który zadaje pytania 
niewygodne dla władzy, ale to nie są tylko 

TEJ GMINIE POTRZEBA  ODWAŻNYCH ZMIAN!
Rozmawiamy z Anną Warwas, od 2018 roku radną Rady Miejskiej 
w Torzymiu. Rodowitą torzymianką, która problemy mieszkańców gminy 
zna od podszewki i nie boi się o nich głośno mówić – zarówno podczas 
obrad rady, jak i spotkań z wyborcami.

Wierzę, że w gminie Torzym może być 
lepiej! Wiele rzeczy można zmienić, ale 
do tego musi się zmienić władza!

Pytania, które zadaję, to nie są tylko 
moje pytania. To pytania mieszkańców, 
którzy nie mogą się doprosić 
o odpowiedzi wprost od władz gminy!
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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

przyjdzie nowa, młoda, energiczna osoba, 
skoro „będzie musiała się wdrażać”. Dziwi 
mnie to, bo widzę i słyszę, co dzieje się 
w innych gminach, gdzie czasami burmi-
strzowie zmieniają się co kadencję, a każ-
da z tych gmin wygląda lepiej od naszej.

Uważa pani, że jest szansa na powo-
dzenie referendum? Dlaczego akurat 
teraz?
Ludzie zaczęli się o wielu więcej rzeczach 
dowiadywać. Pojawiły się sesje online, 
których wcześniej nie było albo nie były 
udostępniane. Pojawiła się gazeta „Fo-
rum”, która pisze o sprawach gminnych. 
Jako Stowarzyszenie Lokalne Forum 
Biznesu zaczęliśmy nagłaśniać tematy, 
o których ludzie po prostu nie wiedzie-
li. A gdy się dowiadują, są zdumieni 
– że można było przecież załatwić różne 
sprawy inaczej, zdobyć pieniądze na to, 
na tamto. Dlaczego, na przykład, od lat 
tracimy pieniądze na kary za oczyszczal-
nię ścieków, dlaczego władze gminy nie 
dotrzymują obietnic?

Podpisała się pani pod wnioskiem bez 
wahania?
Podpisałam się pod referendum, bo tej 
gminie potrzeba zmian! Aby było lepiej 
nam, naszym dzieciom i rodzicom, 
naszym dziadkom. Trzeba dać innym 
możliwość zrobienia czegoś sensownego 
dla gminy. Są ludzie, którzy mają wiedzę, 
życzliwość, chęci, którzy mogliby dużo 
zdziałać, są otwarci na propozycje powia-
tu i współpracę z innymi gminami. Moim 
zdaniem nasz burmistrz tego nie dostrze-
ga. To przykre.

Patrząc trochę z boku mam wrażenie, 
że tu wszyscy mają podcięte skrzydła. 
Gdy zakładaliśmy Wrak Race Torzym 
i zaczynaliśmy jeździć w różnych zawo-
dach wystąpiliśmy do burmistrza z prośbą 
o możliwość naklejenia sobie na samo-
chodach oznaczeń Torzymia. Samą zgodę 
dostaliśmy, ale okazało się, że gmina nie 
ma funduszy na to, by wydrukować nam... 
trzy sztuki naklejek w formacie A5! Tylko 
o tyle poprosiliśmy! O trzy naklejki. O na-
szym teamie pisali w Słubicach, w Sulę-
cinie, promowaliśmy gminę w innych 
województwach, w Niemczech, ale dla 
naszych władz jakbyśmy obcy byli. Pytam 
się: dlaczego? I nie tylko my zetknęliśmy 
się z takim traktowaniem. Ot, choćby 
Pomorsowani...

Gdy rozmawiam z mieszkańcami 
gminy, często słyszę narzekania. Ale 
publicznie mało kto chce występować 
pod imieniem i nazwiskiem. Jaka jest 
przyczyna?
Bo to odbija się na wielu sprawach. Znów 
powiem na swoim przykładzie. Jako Wrak 
Race posprzątaliśmy plażę, zrobiliśmy to 
w czynie społecznym, od nikogo nie wzię-
liśmy pieniędzy, nikt nas nie namawiał, 
nie przymuszał. Każdy za to mógł przyjść 
i pomóc. Zorganizowaliśmy sprzęt, ludzi, 
potem – na koniec akcji – poczęstunek. 
Przyszło mnóstwo dzieci, które miały 
prawdziwą frajdę. Po całej akcji pan radny 
Stonoga na sesji powiedział, że chciałby 
nam podziękować w imieniu wszystkich 
mieszkańców Torzymia. I dziwnym 
zbiegiem okoliczności nagle zostaliśmy 
zasypani jakimiś dziwnymi kontrolami, 

nasi rodzice musieli tłumaczyć się z dzia-
łalności warsztatu mojego brata. I wtedy 
ktoś z gminy mi powiedział: wiesz, Ania, 
tak się dzieje, bo ludzie przychodzą do 
nas, do urzędu, i mówią, że to wstyd – do-
piero ludzie ze stowarzyszenia posprzątali 
plażę, a sama gmina nic w tym kierunku 
nie zrobiła, nie zadbała, nie zainteresowała 
się. Ukrywa się wiele rzeczy, ludzie boją 
się mówić o różnych sprawach otwarcie, 
bo nie mają zdrowia, pieniędzy i nerwów, 
żeby brać adwokatów, żeby boksować się 
z władzami gminy na pisma. To nienor-
malne, bo władza powinna być przychylna 
mieszkańcom, służyć im, pomagać. Tak to 
widzę. A nie gasić inicjatywy w zarodku 
i kłaść przeszkody.

To dziwne. Wydaje się, że choćby dla 
własnej satysfakcji gospodarz powi-
nien dbać o swoje gospodarstwo.
Tak, ale ludzie się wypalają, to się zdarza. 
Jeśli ktoś jest tak długo na stanowisku, 
przyzwyczaja się do tego, zaczyna być 
przekonany, że nie musi się starać, zabie-
gać. Rozmawiałam kiedyś z burmistrzem 
Lipian, który sam zrezygnował z ponow-
nego ubiegania się o stanowisko, mimo 
że był proszony o to, by został. Zapytałam 
go dlaczego. „Bo się wypaliłem, nie mam 
pomysłów, nie siedzę w dokumentach, 
jestem zmęczony. Dlatego ustąpiłem miej-
sca młodszemu” – usłyszałam. I dla mnie 
to jest fajne, bo jeśli ktoś czuje, że wpadł 
w rutynę i nie ma nowych pomysłów, to 
powinien usunąć się ze stanowiska i dać 
szansę osobie, która ma świeżą krew, 
pomysły, zapał, która wie, jak pozyskać 
pieniądze, jak pisać projekty, gdzie szukać 
pomocy. Takiej, która codziennie wstaje 
z myślą, co by tu dobrego zrobić dla roz-
woju gminy. 

Wydaje się, że gmina ma środki, by 
choć kilka ważnych spraw dla miesz-
kańców pozałatwiać. A jednak wciąż 
tylko słyszę, że czegoś gdzieś brakuje, 
dlaczego?
Nie tak dawno z komisją robiliśmy 
przegląd świetlic. Jeździliśmy po wsiach 
i słuchaliśmy: tu trzeba coś zrobić za 60 
tysięcy, a jest na to przeznaczone tylko 40, 
tam trzeba coś poprawić, ale brakuje 20, 
gdzieś indziej znowu coś jest niedoinwe-
stowane. Dziwi mnie to. To nie lepiej robić 
jedną inwestycję po drugiej zabezpieczając 
tyle pieniędzy, ile potrzeba, zamiast mieć 
zaplanowanych wiele, ale nie robić żadnej, 
bo wszędzie będzie brakować środków? 
Wygląda to tak, jakby dawało się każdemu 
po trochę, tylko że to nie wystarcza tak 
naprawdę nikomu i w efekcie nic nie jest 
do końca zrobione. 

Inna sprawa, która uderza, to sytuacja 
w małych wsiach. Dokądkolwiek bym 
nie zadzwonił, słyszę: „o nas to już 
wszyscy zapomnieli, jesteśmy na końcu 
świata”.
Przez tyle lat oni słyszą obietnice – że 
dostaną na OSP, na świetlice, na remonty, 

na drogi. Rok po roku to samo i dzieje się 
to tak długo, że – tak jak ja to widzę – oni 
już stracili wiarę, że coś z tego dla nich 
wyniknie. Ale skoro czują się rozczarowa-
ni, to dlaczego wybierają takich radnych, 
którzy, według nich, nic dla nich nie 
robią? Zagłosuję na tego, bo on już był 
tym radnym, niech zostanie po staremu. 
To się zastanów, czy to nie błąd. To może 
warto zagłosować na kogoś nowego? 
Może ten nowy coś zrobi? A jeśli nie, to 
i jego wymienić.

Panią śmiało mogę o to zapytać, bo 
pani jest w czołówce najczęściej zabie-
rających głos. Czy problemem nie jest 
zbytnia niechęć do dyskusji, do zabie-
rania przez radnych głosu, spierania 
się, dociekania?
To każdy może zweryfikować sam. Swoją 
drogą czasem nasze sesje są tak słabej 
jakości w internecie, że mało co sły-
chać. Dlatego mam ogromną prośbę do 
mieszkańców: jak skończy się epidemia, 
przyjdźcie na sesję! Sami posłuchajcie, 
zobaczcie, jak to wszystko wygląda, oceń-
cie, kto stara się zadbać o wasze interesy. 
Jakie padają pytania, o co, ale także jakie 
są dawane odpowiedzi przez nasze obecne 
władze. Bardzo serdecznie zapraszam 
przypominając, że sesje Rady Miejskiej są 
jawne i powszechnie dostępne. 

Słuchałem – najciekawiej robi się 
właśnie wtedy, gdy wiele osób zabiera 
głos. Dobre pytania ma zazwyczaj 
radny Mielczarek, niesamowicie docie-
kliwy jest radny Stonoga. Może jeszcze 
kilka osób moglibyśmy tu wymienić.
Pan Stonoga to przykład radnego 
z prawdziwego zdarzenia, który jest tu 
z powołania, dla służby ludziom. Mimo 
że nie jest zmotoryzowany, wszędzie 
stara się dotrzeć, spotyka się, słucha ludzi, 
pisze interpelacje. To radny, z którego 
wszyscy w naszej radzie, na czele z panem 
burmistrzem, powinni brać przykład. Już 
zdarzało się, że na sesjach chciano mu 
zabierać głos, co jest skandalem. Bo on nie 
mówi w swoim imieniu, tylko w imieniu 
mieszkańców gminy.

Skoro podpisała się pani pod refe-
rendum, to oczywiste, że wierzy pani 
w sukces. Czemu ta inicjatywa akurat 
w tym momencie może się udać?
Bo uważam, że nastroje społeczności 
gminy Torzym doszły do stanu wrzenia. 
Wiele rzeczy wreszcie wychodzi na jaw, 
o wielu zaczęło się głośno mówić. Ludzie 
słuchają, dowiadują się i są coraz bardziej 
zdenerwowani i rozżaleni. Przestają się 
także bać walczyć o swoje. Tym bardziej, 
że na przykładach z innych gmin widzą, 
że może być lepiej. Bo naprawdę może być 
lepiej, ja w to wierzę! Wiele rzeczy można 
zmienić, ale do tego musi się zmienić 
władza!

Rozmawiał Marcin Kalita

TEJ GMINIE POTRZEBA  ODWAŻNYCH ZMIAN!
Podpisałam się pod referendum,  
bo tej gminie potrzeba zmian!  
Aby było lepiej nam, naszym dzieciom, 
rodzicom, dziadkom. 

Mam ogromną prośbę do mieszkańców: jak skończy się 
epidemia, przyjdźcie na sesję! Posłuchajcie, zobaczcie 
i oceńcie, kto stara się zadbać o wasze interesy.
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Miejsca wstydu niestety są antywizytówką naszej gminy. Mało zachęcające 
widoki. Niektóre mogą posłużyć za tło dla horroru. Zabrakło zainteresowania 
włodarza, a my nie walczyliśmy o nie. Dlatego popadły w zapomnienie, 
zostały zniszczone, zaniedbane i dziś tylko kłują w oczy, które wszyscy 
chętnie od nich odwracają.

ZANIEDBANE, 
NIEFUNKCJONALNE, 
ZAPOMNIANE 
– GMINA TORZYM 2020

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W TORZYMIU 
Od piętnastu lat radni obiecują jej modernizację! Tylko na 
papierze. Przestarzałe technologie, których procesy ze wzglę-
du na ogromną ilość ścieków nie mają już tak naprawdę 
zastosowania. Nadal śmierdzi w całym Torzymiu, a gdy wiatr 
wieje od północy okna musimy zamykać! 

DROGI GMINNE, 
po których niedługo będzie można przemieszczać się tylko 
pieszo, a i to w gumowcach!

ŚWIETLICE W BOBRÓWKU i LUBINIE, 
którym pozostała tylko szumna nazwa, bo świetlic w niczym nie przypominają.

PLAŻA W TORZYMIU, 
której czasy świetności pamiętają trzydziestolatkowie. Dziś to zniszczony pomost, niebezpieczny w użytkowaniu. Zarośnięte dno. 
Rodziny z dziećmi jeżdżą plażować do innych miejscowości, bo tu plaża w środku miasta właściwie jest zupełnie dzika.

Miejscowi wielu z tych „miejsc wstydu” nauczyli się już 
nie zauważać. A one swą brzydotą i stanem dewastacji 
kłują w oczy przede wszystkim przyjezdnych. Trudno wy-
tłumaczyć, że niegdyś to były miejsca, które albo ładnie 
i estetycznie wyglądały, albo były przynajmniej bardzo 
użyteczne mieszkańcom – jak choćby nieodżałowane 
kino. Albo jedno i drugie, jak na przykład plaża w Torzy-
miu, która cieszyła się taką popularnością, że do opieki 
nad kąpiącymi się był nawet zatrudniany ratownik. Dziś 
niszczeje, jak wiele innych popularnych niegdyś miejsc 
w gminie. 

Do tego możemy dołożyć stały punkt programu na liście 
bolączek – drogi. Niemal w każdej wsi, a także oczywiście 

w Torzymiu są jakieś gminne i z reguły to są te „gorsze”. 
Mieszkańcy od kiedy tylko powstała nasza gazeta, co rusz 
pokazują nam pełne dziur ulice, z których trudno jest w ogó-
le korzystać, o komforcie nie wspominając. 

Czy te wszystkie miejsca mogą otrzymać drugie życie? 
Czy mogą, jak dawniej, cieszyć mieszkańców? Czy mogą 
służyć  do podnoszenia jakości naszego życia w tej gminie? 
Czy będziemy mogli się nimi chwalić? Czy będziemy mogli 
czuć się bezpieczniej? 

Naszym zdaniem – tak! Potrzeba tylko chęci i woli dzia-
łania, potrzeba dobrego gospodarza, który wie, że umiejęt-
ność bądź nieumiejętność dbania o takie właśnie miejsca 
pokazuje, jakie jest jego podejście do porządku w gminie. 
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KINO W TORZYMIU
Kiedyś nobilitowało Torzym. Jak to dumnie brzmiało: idę dzisiaj do kina! Kinowe po-
mieszczenia spełniały też funkcje sali widowiskowej. Niejednemu trema zjadła słowa za 
kulisami. Akustyka dobra. Koncerty, występy, akademie. No i było gdzie pójść na randkę! 

ŚWIETLICA W BOCZOWIE 
Czasy świetności ma już dawno za sobą. Kilkanaście lat temu 
chodziło się do klubu w świetlicy na kawkę, ciasteczko, lody, 
a nawet frytki. Po ciężkim dniu to nawet piwo tam można było 
w kulturalnych warunkach przy stoliku wypić. Konieczny remont 
odkładano. Do dzisiaj go nie przeprowadzono. Dach się zapadł, 
cieknie woda. Istnieje zagrożenie zawalenia się.

ULICA PODGÓRNA W TORZYMIU 
Zawsze była miejscem spacerowym. Mamy z wózkami, kilkulatki na rowerkach, pary trzymające się za ręce. I cykliści, co nad Jasnym 
szybkiej kąpieli chcieli zażyć. Ale uwaga! Od dwudziestu lat pułapki na niej stają się coraz bardziej wyrafinowane i coraz bardziej nie-
bezpieczne dla przechodniów. I na żaden apel mieszkańców nie zareagowano. Do dzisiaj po Podgórnej chodzi się tylko środkiem. 

PRZYSTANKI AUTOBUSOWE 
Z nazwy to miejsca, gdzie można przy-
stanąć, poczekać na autobus, schronić 
się przed deszczem i zimnem. Tylko, że 
po dojściu do tej lichej wiatki mamy tak 
mokre i zabłocone buty, że wstyd do 
miasta jechać. A i zdrowie wisi na włosku. 
Kto nie korzysta z tych miejsc, nie może 
zrozumieć zdenerwowania i bezsilności. 
Zresztą z wielu już i tak nikt nie korzysta.

MIESZKANIA KOMUNALNE, 
których ciągle brakuje w naszej gminie. Niektóre nich nie 
spełniają podstawowych norm życia. Zniszczone ściany, 
przeciekające dachy, dziwne rozwiązania zastosowane 
podczas remontów, wilgoć i grzyb. Dlaczego mieszkańcy 
godzą się żyć w takich warunkach? Ich dochody są za 
małe, by usterki i zniszczenia zlikwidować. Czyżby docho-
dy gminy też były za małe na remonty? Za kilka lat trzeba 
będzie dla tych ludzi budować nowe obiekty, bo obecne 
nie będą się nadawać do zamieszkania.

SZKOŁA PODSTAWOWA  
W GĄDKOWIE WIELKIM
Niedoinwestowany budynek mieści jednocześnie od-
działy przedszkolne. Niedostosowane korytarze i klasy 
stwarzają smutną atmosferę  i pomimo starań grona 
pedagogicznego nauczanie w takich warunkach nie jest 
miłą pracą.

DWORZEC  
W TORZYMIU
Co prawda sam dwo-
rzec jest kolejowy, 
ale znajduje się on 
w naszej gminie. 
I podobnie jak zloka-
lizowany tu przysta-
nek autobusowy 
wygląda tragicznie. 
Jakie zdanie mogą 
mieć o Torzymiu ci, 
którzy w tym miejscu 
wysiadają z pociągu 
czy autobusu?  Czy 
naprawdę zada-
niem władz nie jest 
budowanie dobrego 
wizerunku gminy, 
szczególnie w tak stra-
tegicznych miejscach?

BUDYNEK GMINY 
Zniszczony i stary. Tu urzęduje nasza władza. Okna są nieszczelne, na poddaszu gorąco, 
w piwnicy wilgoć.  Sala ślubów pamięta lata osiemdziesiąte.  Patchworkowe schody, poła-
tane całą gamą kolorów i materiałów.  To bardzo zła wizytówka do rozmów z potencjalnymi  
inwestorami. Obiegowa opinia: jaki pan taki kram, nie pomaga w negocjacjach. 

Przygotowali Ilona Wojciechowska i Damian Nowaczyk
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Od ilu lat w Torzymiu słychać o nowej 
oczyszczalni ścieków? Wielu starszych 
mieszkańców mówi: „od zawsze”, ale 
z każdym rokiem problem staje się co-
raz bardziej palący. Przestarzała oczysz-
czalnia nie radzi sobie ze ściekami 
płynącymi z gminy (obsługuje Torzym 
i kilka wsi), a mieszkańcy muszą tolero-
wać nie tylko zanieczyszczenia, smród, 
podwyższone opłaty i kary finansowe 
nakładane na gminę. 

Dyrektor ZGKiM Zbigniew 
Kiniorski podczas jednej z sesji Rady 
Miejskiej (30 maja 2019 roku) przy-
znał, że trzeba płacić 6700 złotych 
miesięcznie za to, że oczyszczalnia 
nie pracuje w określonych parame-
trach dotyczących jakości wypusz-
czanych ścieków.

Projekt modernizacji oczyszczalni 
powinien był zostać zrealizowany już 
dawno! Ile lat można słuchać o tym, 
że nowa oczyszczalnia jest budowana? 
Planowana, projektowana, budowana. 
I tak w kółko: planowana, projekto-
wana, budowana. Rok po roku. Nie 
zrobimy tego i tamtego, bo trzeba 
budować oczyszczalnię. Nie wystarczy 
na to, na tamto, bo trzeba budować 
oczyszczalnię.

Oczyszczalnia w Torzymiu stała się 
wygodnym alibi – takie można odnieść 
wrażenie – dla nierealizowania wielu 
innych tematów i inwestycji. Cierpią na 
tym mieszkańcy, cierpi środowisko, bo 
przestarzała oczyszczalnia nie zawsze 
radzi sobie z taką ilością ścieków, jakie 
musi przetworzyć. Przyznawał to zresz-
tą sam burmistrz Ryszard Stanulewicz, 
który choćby w marcu 2018 roku na 
antenie Radia Zachód powiedział: „...
musimy ją zmodernizować, bo ona 
jest już przestarzała.”

Sytuacja nieustannie się pogarsza. 
Z roku na rok ścieków jest coraz więcej 
– to oczywiste, podobnie jak to, że 

Ile można mówić o oczyszczalni?         Trzeba ją zrobić!

z roku na rok oczyszczania jest coraz 
starsza i coraz mniej wydolna.

Inni robią, Torzym czeka
Okoliczne gminy jakoś sobie z tym 
problemem radzą.

W Sulęcinie – w tym roku ma 
zostać oddana do użytku ogromna in-
westycja za około 40 milionów złotych 
(oczyszczalnia plus wymiana całej sieci 
wod.-kan. na terenie miasta).

W Ośnie Lubuskim właśnie re-
alizowana jest inwestycja za około 20 
milionów.

W Lubniewicach już sobie poradzili 
– skromniej, bo za około 8 milionów. 

Rzepin? Nie ma co porównywać 
– tam działa się kompleksowo, jeśli 
chodzi o ścieki i kanalizację. W tym 
roku podpisano umowę na budowę 
oczyszczalni we wsi Kowalów, która 
obejmie swoim zasięgiem  również 
Sułów, Drzeńsko, Radów, Serbów 
i Starków. Dzięki tej inwestycji znacz-
nie obniżą się koszty oczyszczania 
ścieków oraz znacznie zwiększy się 
jej wydajność na terenie całej Gminy 
Rzepin. Koszt całej inwestycji to ponad 
7 milionów złotych.

A Torzym? Od lat słychać tylko: 
„planowana, projektowana, budowana”.

Konkret? Są kary
Efekt jest taki, że stara oczyszczalnia 
wypluwa z rur szkodliwe dla środo-
wiska ścieki. By nie być gołosłownym 
poprosiliśmy o opinię Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska 

w Zielonej Górze, który na bieżąco 
monitoruje stan ścieków z Torzymia.  
Odpowiedź nie pozostawia złudzeń: 
„ścieki odprowadzane z oczyszczalni 
nie spełniały posiadanego przez ope-
ratora pozwolenia wodnoprawnego”. 
A mówiąc bardziej potocznie: „nie 
spełniały parametrów czystości”. 

Czy w związku z tym na Gminę 
Torzym nakładane są kary lub grzyw-
ny? Znów twierdząca odpowiedź 
z WIOŚ: „Tak, w trakcie kontroli in-
terwencyjnej (2018 r.), w trakcie któ-
rej stwierdzono przekroczenie jakości 
ścieków w pobranej w trakcie kontroli 
próbce średniej dobowej, nałożono 
grzywnę (mandat karny wysokości 
200 zł – przyp. red.) i wydawano za-
rządzenia pokontrolne. Również kary 
i opłaty podwyższone były nakładane 
wielokrotnie w latach ubiegłych i będą 
nałożone na podstawie prowadzone-
go przez operatora oczyszczalni auto 
monitoringu pracy oczyszczalni.”

Za rok 2017 – i tu znów cytat: „kara 
była równa 29609,00 zł. Opłat podwyż-
szonych za 2018 i 2019 r. nie można 
jeszcze podać, bo decyzje za te lata 
będą dopiero wydane.”

Przy czym płatność wspomnia-
nej kary została odroczona do końca 
czerwca 2021 roku ze względu na... 
budowę nowej oczyszczalni! Hasło-wy-
trych działa.

Było blisko, ale projekt... się rozmył
Na zdrowy rozum oczyszczalnia 
w Torzymiu powinna być gruntownie 

zmodernizowana już w latach 2017-
2018, a przynajmniej wydawało się, że 
jest do tego najbliżej. No i wtedy mogło 
być najtaniej.

Gmina Torzym złożyła wówczas 
swój wniosek na dofinansowanie 
w ramach konkursu Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego – Lubuskie 2020 
– Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kul-
tura, Działanie 4.3 (Nr RPLB.04.03.00-
-IP.02-08-K01/16; nabór wniosków 
do 24 lutego 2017). Wnioskowano 
o dofinansowanie kwotą 4 197 111,30 
złotych, a całość projektu wyceniono 
na 8 097 955,92. 

Ale w dalszych krokach całej 
procedury wniosku Gminy Torzym 
już próżno szukać. Dlaczego? Dobre 
pytanie – krąży na ten temat kilka 
teorii, ale na razie powstrzymamy 
się z ich ujawnieniem. Faktem jest, 
że Torzym został ze starą oczysz-
czalnią. 

Dofinansowanie dostał za to 
w następnym naborze zakończonym 
we wrześniu 2017 roku. Decyzja o jego 
przyznaniu została wydana w lu-
tym 2018, a już w marcu burmistrz 
zapowiedział kategorycznie (znów 
odwołajmy się do słów na antenie 
Radia Zachód): „...kwestia półtora 
roku i myślę, że ta inwestycja zostanie 
sfinalizowana”. Półtora roku – czyli do 

Blisko 60 tysięcy 
złotych kar 
w latach 2015-2020 
za przekroczenie 
norm ścieków 
przez oczyszczalnię 
w Torzymiu zostało 
nałożonych przez 
Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony 
Środowiska. To 
kwota, za jaką można 
byłoby na przykład 
wyremontować szkołę 
w Gądkowie Wielkim 
albo przeprowadzić 
modernizację 
przedszkoli w Torzymiu 
i Boczowie. Zamiast 
tego z oczyszczalni 
płyną ścieki, które 
zatruwają środowisko 
i za które trzeba płacić 
dodatkowe pieniądze.

Dyrektor ZGKiM Zbigniew Kiniorski podczas jednej z sesji Rady 
Miejskiej przyznał, że trzeba płacić 6700 złotych miesięcznie 
za to, że oczyszczalnia nie pracuje w określonych parametrach 
dotyczących jakości ścieków. Burmistrz wprost mówił o karach.

Projekt modernizacji oczyszczalni 
powinien był zostać zrealizowany 
już dawno! Ile lat można słuchać 
o tym, że nowa oczyszczalnia 
jest budowana? Planowana, 
projektowana, budowana.  
I tak w kółko!
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Ile można mówić o oczyszczalni?         Trzeba ją zrobić!

Pomogło dopiero kilka pism do instytucji 
nadzorczych, aby w końcu gminny urząd 
zaczął poważniej traktować obowiązek 
informowania publicznego o swoich 
działaniach. 

Nasze interwencje dotyczyły nie 
tylko transmisji obrad Rady Miejskiej 
w Torzymiu, lecz także publikacji doku-
mentów na stronie internetowej, a przede 
wszystkim w Biuletynie Informacji 
Publicznej (tu wciąż zresztą zaniedbania 
są skandaliczne).

Poszczególne instytucje urzędu gminy 
mają ustawowy obowiązek to czynić bez 
proszenia, ale przez ostatnie lata obowią-
zek ten był traktowany z zaskakującym 
lekceważeniem. Uchwały, protokoły 
z posiedzeń komisji i sesji rady, informacje 
na temat przeprowadzonych zamówień 
publicznych, zarządzenia i postanowienia 
burmistrza, plan pracy rady czy sprawoz-
dania z działalności wszystkich jednostek 
gminnych – to wszystko powinno być 
dostępne publicznie na stronach BIP bez 
zbędnej zwłoki. Tymczasem tak ani nie 
było, ani wciąż nie jest. Do końca maja na 
stronie BIP Gminy Torzym nie opubliko-
wano ani jednej uchwały Rady Miejskiej 
w Torzymiu z 2020 roku i zaledwie jedno 
zarządzenie burmistrza, choć zostało ich 
wydanych w tym czasie już kilkadziesiąt!

W odpowiedziach wojewody lubu-
skiego na nasze pisma możemy przeczy-
tać: „W ocenie organu nadzoru transmisja 
posiedzenia rady gminy wpisuje się 
w obowiązek udostępnienia informacji 
publicznej, oraz zapewnienie jawności 
działania organu stanowiącego gminy, 
z tego też względu zawinione zaniechania 
w tym zakresie nie powodują nieważności 
sesji rady gminy, lecz stanowią niewąt-
pliwie naruszenie obowiązku udostęp-
nienia informacji publicznej.” A także, że 
brak transmisji sesji rady miejskiej oraz 
nieudostępnianie informacji publicznej na 
BIP stanowi naruszenie przepisów ustawy 
o samorządzie gminnym. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w To-
rzymiu utrzymuje, że dochodzi do opóź-
nień z powodu nadmiernych obowiązków 
pracowników. To jednak nie jest wystar-
czającym usprawiedliwieniem według 
Wydziału Nadzoru i Kontroli Lubuskiego 
Urzędu Wojewódzkiego, bowiem rolą 
kierownika urzędu (w tym wypadku 
burmistrza) jest takie zorganizowanie 
pracy, aby wszelkie obowiązki ustawowe 
i terminy zostały wypełnione. Podkreślo-
no, że niedopilnowanie tych obowiązków 
stanowi również naruszenie przepisów 
ustawy o samorządzie gminnym. 

Zaczynamy powoli dochodzić do 
wniosku, że coraz trudniej doszukać się, 
co w naszym urzędzie jest prowadzone 
prawidłowo. My mieszkańcy musimy do-
piero interweniować, by było normalnie?

Wszystkie organy gminy tj. burmistrz 
oraz radni gminni są wybierani w wol-
nych wyborach samorządowych. Wybie-
ramy ich po to, by reprezentowali sprawy 
nas wszystkich – mieszkańców gminy. 

W związku z powyższym naszym 
prawem jest dostęp do informacji publicz-
nej, do tekstów podejmowanych uchwał, 
do transmisji i protokołów posiedzeń nie 
tylko rady miejskiej, ale także poszcze-
gólnych komisji. Obowiązkiem zaś 
burmistrza i podległych mu jednostek jest 
dostęp ten nam umożliwić.

Okazuje się że taka praktyka stosowana 
jest od lat. Tym razem różnica polega na 
tym, że w latach ubiegłych burmistrzowi 
zdarzało się omijać obowiązek zapytania 
Rady Miejskiej w Torzymiu o pozwole-
nie na podjęcie takiej decyzji. 

Przeprowadzona w 2018 roku 
kontrola Regionalnej Izby Obrachun-
kowej w Zielonej Górze wykazała, 
że burmistrz podejmując podobne 
zobowiązania, gdy w grę wchodzi 
majątek gminny, może to zrobić jedy-
nie w drodze odpowiedniej uchwały. 
W protokole pokontrolnym RIO 
wykazała niestosowanie się do takiego 
trybu jako naruszenie kompetencji 
organu stanowiącego zgodnie z ustawą 
o samorządzie gminnym. 

Jak się dowiadujemy, wspomniany 
na początku grunt, który stanowi ma-
jątek gminny, a obecnie jest obciążony 

hipoteką, to teren, na którym usytuowa-
ne są hydrofornia oraz siedziba OSP 
w Boczowie (tak wynika z wypowiedzi 
nagranych podczas sesji Rady Miejskiej 
w Torzymiu z dnia 4 maja 2020 roku). 

Oczywiście nawet nie dopuszczamy 
do siebie myśli o najgorszym scena-
riuszu, w którym majątek ten mógłby 
zostać przejęty przez bank czy inne-
go wierzyciela w momencie sytuacji 
kryzysowej. Jak żyć w miejscowości, 
w której nie ma hydrofornii? To oczy-
wiście pytanie retoryczne. 

Swoją drogą lokalna władza chyba 
się jednak podobnymi pytaniami za 
bardzo nie przejmuje, bo przecież są na 
naszym terenie sołectwa, które od lat 
tak właśnie sobie muszą radzić. 

Materiały przygotowała  
Ewelina Niwald

Majątek gminy pod zastaw!

Informowanie mieszkańców  
to obowiązek!  
Tylko nie w naszej gminie 

Na majowej sesji rady miejskiej w Torzymiu podjęto uchwałę 
o zaciągnięciu kredytu hipotecznego pod zastaw nieruchomości 
gminnej. Chodzi o teren w Boczowie.

Uzyskanie jakichkolwiek informacji z Gminy Torzym jeszcze niedawno 
graniczyło z niemożliwym. Obligatoryjne dokumenty, które powinny 
być podane do publicznej informacji, były poza zasięgiem zwykłego 
mieszkańca. Po naszych licznych interwencjach powoli, powoli to się 
zmienia, choć do pełnej normalności wciąż bardzo daleka droga. 

Do końca maja na stronie 
BIP Gminy Torzym nie 
opublikowano ani jednej 
uchwały Rady Miejskiej 
w Torzymiu z 2020 
roku i zaledwie jedno 
zarządzenie burmistrza, 
choć zostało ich 
wydanych w tym czasie 
już kilkadziesiąt!

września 2019, jeśli trzymać burmi-
strza za słowo. 

Warunkiem jednak było szybkie 
wcielenie projektu w życie. Tymczasem 
samo ogłoszenie o zamówieniu nosi 
datę dopiero... 24 kwietnia 2019 roku. 
To ponad 14 miesięcy od przyznania 
dofinansowania!

Może właśnie dlatego otwarcie 
kopert przetargowych było wstrząsem. 
Koszty inwestycji miały być na pozio-
mie 8,2 mln złotych (z tego mniej wię-
cej połowa to dofinansowanie unijne), 
ale oferty wykonawców zaczynały się 
od... ponad 15 milionów złotych! To 
prawie dwa razy więcej niż zaplanowa-
no. 4 czerwca 2019 roku unieważniono 
więc postępowanie, by po niespełna 
miesiącu otworzyć nowe. Ale i tym 
razem wynik nie był, bo i nie mógł 
być, zadowalający. 12 lipca 2019 znów 
ogłoszono decyzję o unieważnieniu. 
Co ciekawe, tym razem nie podano 
wysokości ofert, ale zdziwienie budzi, 
że jedna z firm dostała maksymalną 
ocenę za – uwaga – podyktowaną cenę 
i zaproponowany termin realizacji. 
Jednak w uzasadnieniu unieważnienia 
enigmatycznie napisano: „cena najko-
rzystniejszej oferty przewyższa kwotę, 
którą Zamawiający zamierza przezna-
czyć na sfinansowanie zamówienia”.

Trzeba było się spieszyć
Gdy pytaliśmy w różnych miejscach, 
z czego wynikła tak duża rozbieżność 
między planowanym wtedy przez gmi-
nę kosztem a ostateczną ofertą, usły-

szeliśmy, że pojawia się jak najbardziej 
w takiej sytuacji oczywiste pytanie, czy 
koszty modernizacji zostały w projek-
cie gminy dobrze oszacowane. 

A poza tym w ciągu tych 14 mie-
sięcy między lutym 2018 (przyznanie 
dofinansowania) a kwietniem 2019 
(ogłoszenie przetargu) nastąpił duży 
boom na podobne inwestycje i siłą rze-
czy wzrosły ich wyceny. Równocześnie:
•  w górę poszły płace (wzrost płacy 

minimalnej);
•  w górę poszły ceny transportu;
•  w górę poszły koszty materiałów;
•  w górę poszły ceny usług. 

Zyskali ci, którzy cały proces po-
trafili przyspieszyć, jak na przykład 
startujący w tym samym konkursie 
Zbąszynek, który już w listopadzie 
2018 roku miał wyłonionego wyko-
nawcę inwestycji.

Torzym zamiast gotowej oczysz-
czalni stanął za to przed konieczno-
ścią zwrotu wypłaconych w ramach 
projektu środków wraz z – co stanowi 
dodatkowy koszt – odsetkami.

Skutek tego taki, że oczyszczalnia 
w Torzymiu wciąż jest stara i niewydol-
na, ale za to kolejne plany jej moder-
nizacji mogą trwać w nieskończo-
ność. Znów złożono stosowny, nowy 
wniosek w naborze zakończonym 
17 stycznia 2020. Gdy oddajemy tę 
gazetę do druku trwa ocena wniosków 
i nie ma jeszcze decyzji o przyznaniu 
dofinansowania, choć prawdopodobnie 
zostanie ono przyznane.

Tym razem Gmina Torzym wnio-
skuje o 8 300 329,47 złotych dofinan-
sowania, a całkowitą wartość projektu 
oszacowano na 17 045 510 złotych 
– przy czym tym razem jest mowa nie 
tylko o samej modernizacji i rozbudo-
wie oczyszczalni, ale także o budowie 
sieci kanalizacji sanitarnej. 

Na jakiej podstawie to ma wystar-
czyć, skoro dopiero co okazało się, że 
za samą modernizację trzeba zapłacić 
ponad 15 milionów? Nie wiadomo.

Tak czy siak w 2018 roku Gmi-
na Torzym miała szansę mieć nową 
oczyszczalnię dokładając z własnych 
środków tylko 4 miliony złotych, 
teraz będzie musiała wygospodaro-
wać ponad 8 milionów, czyli dwa razy 
więcej, o ile zaplanowany koszt okaże 
się w ogóle realnym. Do tego dochodzą 
kary za przekraczające normy ścieki, 
i odsetki od kwoty powierzonej przez 
Urząd Marszałkowski z dotacji w 2018 
roku. Kosztów zatrucia środowiska 
nikt nie liczy.

Do sprawy niemodernizacji (chyba 
tak lepiej powiedzieć) oczyszczalni bę-
dziemy wracać, bo jest rozwojowa. Za-
daliśmy kilka pytań zainteresowanym 
stronom. Odpowiedziami podzielimy 
się z naszymi czytelnikami.

Marcin Kalita

Aż 14 miesięcy od przyznania 
dotacji w 2018 do ogłoszenia 
zamówienia w 2019 – to wydaje 
się kluczową zwłoką, z powodu 
której nie wykorzystano 4 
milionów złotych przyznanych ze 
środków unijnych.
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SŁUŻBA i PASJA.  
WSTĄP DO POLICJI
W lubuskiej policji od 3 czerwca 
wznowiono nabór. Na chętnych 
do wstąpienia w szeregi policji 
czekają służby zwalczające prze-
stępczość gospodarczą, korupcyj-
ną, cybernetyczną, narkotykową 
i zorganizowaną, a także służby: 
prewencyjna, kryminalna, docho-
dzeniowo-śledcza, ruchu drogo-
wego czy techniki kryminalistycz-
nej. Aplikować można również 
do pracy w laboratorium krymi-
nalistycznym, na przewodników 
psów, na profilaktykę i do biura 
prasowego – a to tylko niektóre 
z wielu możliwości. 

O szczegółach oferty można 
się dowiedzieć na stronie: http://
www.lubuska.policja.gov.pl., 
bądź też kontaktując się z Zespo-
łem ds. Doboru Wydziału Kadr 
i Szkolenia Komendy Wojewódz-
kiej Policji w Gorzowie Wlkp.  
Tel. (95) 738 12 60, (95) 738 12 61, 
(95) 738 12 62.

Minęło już ponad dwa 
lata, od kiedy świetlica 
w Drzewcach Kolonii 
pozbawiona jest wody. 
Gdyby zawierzyć publicznej 
obietnicy burmistrza gminy 
Torzym, woda powinna 
była zostać doprowadzona 
w 2019, ale dziś mamy 
już połowę 2020 roku 
a wody jak nie było, tak nie 
ma. Choć wydaje się, że 
wybudowanie studni to 
na skalę działalności gminy 
rzecz raczej prosta.

Historia ciągnie się jeszcze od końca 2017 
roku, kiedy to kolej zdecydowała się odciąć 
dopływ wody z wieży ciśnień w Drzewcach 
Kolonii (PKP uznała, że cała infrastruktura nie 
jest jej potrzebna, w związku z czym nie ma 
sensu jej utrzymywać). Między innymi właśnie 
do świetlicy. Woda była kolei, świetlica gminy. 

– Nie mieliśmy z nikim podpisanej 
umowy na dostarczanie wody do budynku 
świetlicy. Budynek ten nie jest własnością 
PKP – tłumaczył wówczas rzecznik PKP.

Świetlica to jedno, ale na skutek odcięcia 
przez kolei wieży ciśnień, bez wody – nagle, 
z dnia na dzień – zostało także kilkanaście 
domów! Lokatorzy o całej sytuacji nie wie-
dzieli, mimo że PKP wysyłała ostrzeżenia do 
gminnych władz. 

W piśmie od Ministerstwa Infrastruktu-
ry i Budownictwa do mieszkańców czytamy 
(z grudnia 2017): „W powyższej sprawie 
odbyło się również spotkanie z przedstawi-
cielami gminy, które nie przyniosło rozstrzy-
gnięcia z powodu braku zainteresowania ze 
strony samorządu”.

Jedyne, co osiągnięto, bo czas był to już 
zimowy, ubłagano kolej o 30-dniowy okres 
przejściowy, by mieszkańcy mieli czas na 
zabezpieczenie sobie studni. 

No ale dla świetlicy nikt prywatnej stud-
ni nie wykopie. Zrobiła się z tego wszystkie-

go afera, bo aby korzystać ze świetlicy trzeba 
było po prostu… przynosić własną wodę do 
używania w kuchni czy toalecie! Po kilku 
miesiącach do Drzewiec przyjechała nawet 
zaalarmowana ekipa TVP 3 Gorzów.

I to właśnie podczas emisji programu 
(było to już w grudniu 2018, czyli cały rok po 
odcięciu wody!) burmistrz Ryszard Stanule-
wicz złożył bardzo ważne dla mieszkańców 
publiczne przyrzeczenie, cytujemy dosłow-
nie: – Pragnę zapewnić, iż w przyszłym roku 
nastąpi doprowadzenie wody do świetlicy 
w Drzewcach. Została zawarowana kwota 
w przyszłorocznym budżecie, która pozwoli 
na realizację tego przedsięwzięcia.

Chodziło o budowę studni, którą zapla-
nowano na pierwszy (!) kwartał 2019 roku 
– jak wyjaśniła reporterka TVP 3 realizująca 
materiał z Drzewiec.

No dobrze, ale mamy połowę roku 2020. 
Czy burmistrz dotrzymał słowa i jest woda 
w świetlicy w Drzewcach? Nie ma. 

Sprawdzamy w planach inwestycyjnych 
gminy. Na rok 2019 – owszem, jest. Na to 

zadanie zaplanowano 10 tysięcy złotych. Na 
rok 2020 – nadal jest, ale już za 20 tysięcy 
złotych. Inwestycji nie ma, a w planach 
koszty rosną. Banalna sprawa jak się zdaje 
– wykopać studnię, podłączyć świetlicę. 

Świetlica zamiast służyć mieszkań-
com – niszczeje, bo nie da się jej w pełni 
zagospodarować. Szkoda, bo to miejsce ma 
potencjał, można byłoby się tu spotykać, 
integrować, bawić, organizować ciekawe 
zajęcia dla młodszych i starszych. 

Na dodatek ma całkiem nieźle urządzoną 
kuchnię, tylko co z tego, skoro nie ma tego, 
co w jest towarem podstawowej potrzeby 
– wody!

Poszkodowani są zwłaszcza starsi 
mieszkańcy, a także ci, którzy nie dysponują 
swoimi samochodami, bo oni nie mają jak 
dowieźć swojej wody, gdyby ze świetlicy 
chcieli skorzystać. 

– Prawie nikt ze świetlicy nie korzysta, 
a jeśli już się ktoś zdecyduje, to musi ze 20 
wiader własnej wody przynieść! Nie może-
my się także doprosić remontu sali głów-

nej, która wygląda, jakby czas się w latach 
siedemdziesiątych dla niej zatrzymał. Miało 
być też nowe ogrzewanie, bo kaflowy piec 
nie wystarcza na ogrzanie takiej przestrzeni 
– słyszymy od mieszkańców.

Ostatnio burmistrz pofatygował się do 
Drzewiec, ale mieszkańcy byli tą wizytą zde-
gustowani: – Usłyszeliśmy, że koszt dopro-
wadzenia wody do świetlicy to już prawie 40 
tysięcy. A poza tym, że skoro dostajemy już 
670 tysięcy od gminy na drogę powiatową, 
to nie możemy liczyć na nic innego. A woda 
w świetlicy będzie, ale „kiedyś”.

Najpierw 10 000, potem 20 000, a teraz 
prawie 40 000? Koszt projektu, który nie jest 
realizowany, na papierze rośnie absurdal-
nie. Zapowiada się na najdroższą studnię 
pod słońcem, o czym mieszkańcy Drzewiec 
doskonale wiedzą, bo wielu z nich musiało 
kopać studnie dla siebie. Koszty? W grani-
cach kilku tysięcy...

mk

Od lat mieszkańcy kwartału ulic Młyń-
skiej, Brzozowej, Klonowej i Świer-
kowej starają się o poprawę komfortu 
i bezpieczeństwa, ale odbijają się od 
ściany. Od tylnej ściany Urzędu Gminy, 
bo przecież to właśnie właśnie na jego 
tyłach położone są te ulice.

„Zwracamy się z ponownym wnio-
skiem o zajęcie stanowiska w sprawie 
modernizacji ulicy Młyńskiej i ulic 
przyległych i wyznaczenie terminu 
i zakresu prac związanych z popra-
wą bezpieczeństwa tj. utwardzeniem 
i i wyrównaniem nawierzchni ulic, 
wyznaczeniem chodników, oznakowa-
niem znakami drogowymi pionowy-
mi, dostosowaniem i oznakowaniem 
skrzyżowania ulic Brzozowej – Wojska 
Polskiego oraz oświetleniem tych ulic” 
– pisano do burmistrza w grudniu... 
2015 roku! Zwracano uwagę na zagroże-
nie dla dzieci, liczne niedogodności dla 
mieszkańców, kłopoty mieszczących się 
tam małych firm i blokowanie przejaz-

du przez samochody osób przyjeżdżają-
cych do... urzędu. 

Burmistrz w odpowiedzi podkreślił 
planowaną modernizację „według obo-
wiązujących standardów” wraz z przy-
gotowaniem parkingu przy urzędzie, ale 
standardem okazało się jedynie to, że 
modernizacja odkładana była z roku na 
rok, a potem na następny, następny... do 
dziś. Choć i to niezupełnie, bo obecnie 
modernizacji próżno już szukać w pla-
nie inwestycyjnym gminy Torzym.

Najzabawniejsze (choć niekoniecz-
nie z punktu widzenia mieszkańców 
tych ulic) jest to, że już wtedy, czyli na 
przełomie 2015 i 2016 roku burmistrz 
zastrzegł „etapową realizację inwestycji 
drogowych” ze względu na... planowaną 
rozbudowę oczyszczalni ścieków!

Ileż ta oczyszczalnia zastojów 
tłumaczy? Oczywiście tylko dopóty, 
dopóki nie jest gotowa.

red

Tak blisko Urzędu Gminy,
a jak na końcu świata

Drzewce: obietnica padła, wody nie ma
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 KRZYŻÓWKA
Litery z ponumerowanych w prawym dolnym rogu 
pól (1-46) dużej krzyżówki utworzą sentencję, a litery 
z małej krzyżówki (1-5) nazwisko jej autora.

Poziomo: 
 1.  wisi i mierzy ciśnienie 

atmosferyczne
 5.  za kółkiem
 11.  z kolekcją alkoholi
 12.  nie żyje
 13.  ponoć na świat, ale 

zazwyczaj na podwórko
 14.  sterczy z berecika
 15.  młyńskie albo garncarskie
 18.  filozof z Rotterdamu
 19.  stan w USA, sąsiad Kanady
 20.  w aptece
 21.  męka, tortury
 24.  dowód niewinności
 26.  jeden z dwóch w np. 

koszuli
 30.  kinowa
 31.  klacz zanim skończy rok
 33.  don... słynny uwodziciel
 36.  były dwie u Tolkiena
 37.  trochę w paski  

– w rodzinie żyraf
 38.  grupa szpiegów, agenci 

wpływu
 39.  istota schabowego

Pionowo:
 1.  spychacz na gąsiennicach
 2.  szmuglowane mięso 

wojenne
 3.  krwawa do picia
 4.  w zasadzie składa się 

z dzioba
 6.  drób, który nie doczekał 

niedzieli
 7.  odniesione w bójce
 8.  nie lubi alkoholu
 9.  zawodowo patrzy 

w gwiazdy
 10.  rynsztok
 16.  pojazd, który radzi sobie 

też w wodzie
 17.  specjalista od pieczywa
 22.  wynajęty dowóz
 23.  słynna o Basię, albo o zupę 

za słoną

 25.  opadłe liście drzew 
iglastych

 27.  kręci ruletką zawodowo
 28.  przełożony zakonu
 29.  np. Curie-Skłodowska
 32.  diabeł ukręcił go z piasku 

dla Twardowskiego
 34.  kawałek dolara
 35.  z chabrami w polu

MAŁA KRZYŻÓWKA
Poziomo: 
 3.  krótka futrzana narzutka
 7.  ziołowa herbata, odwar
 8.  najsłynniejszy ród 

włoskich lutników
 9.  od kolana do biodra
Pionowo:
 1.  natchnienie
 2.  miasto we Włoszech 

w Apulii
 4.  podwodny i największy 

wulkan na Ziemi
 5.  deszcz, śnieg, grad
 6.  od czerwca do września

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI 
nr 3/2020
Hasło: myśl Marka Aureliusza: 
Mądry człowiek uczy się od 
każdego, głupi wie wszystko.
Poziomo: kapiszon, odważnik, 
prasa, miecz, atak, wycinka, król, 
krata, oktan, pąki, apel, empik, 
kępka, tusz, kobiety, gruz, suseł, 
tarka, anakonda, mielizna
Pionowo: kosiarka, poprawa, 
staw, ogary, domek, Abel, Nazaret, 
Karolina, konik, pasieka, polanka, 
dentysta, kaszanka, posesja, partacz, 
pokład, statki, igła, Oslo, trel

MAŁA KRZYŻOWKA:
Poziomo: uroda, magik, agawa, ara
Pionowo: puma, paka, raga, ogar, 
diwa

Z reguły, gdy kamery jednej z najwięk-
szych telewizji przyjeżdżają do tak małej 
miejscowości jak Torzym, jest to wielkim 
wydarzeniem. Jest szansą, by choć na 
chwilę zaistnieć na ogólnopolskiej antenie, 
szansą na promocję i pokazanie się.

Ale nie tym razem. Prawdopodob-
nie w tym akurat przypadku i w takich 
okolicznościach gminni włodarze daliby 
wiele, aby nazwa „Torzym” nie pojawiła 
się na wizji, aby nie pojawił się zaniedbany 
budynek urzędu gminy, ani żaden z jego 
pracowników.

Bo tych kilka minut reportażu wy-
emitowanego w „Uwadze” to kilka minut 
urzędniczego wstydu. – Pani Marianna 16 
lat stara się o mieszkanie socjalne – zaczął 
program prowadzący, Zbigniew Łuczyński 
dodając, że bohaterka reportażu mieszka 
w namiocie w lesie. 

W następnych minutach reportażu 
mowa jest o skandalicznych warunkach 
w ośrodku w Zielonej Górze, do które-
go została skierowana, mimo że nie ma 
on warunków, by przyjmować osoby ze 
stwierdzoną niepełnosprawnością.

A potem autorka telewizyjnego ma-
teriału wraz z panią Marianną wchodzą 

do budynku gminy, gdzie zostają przyjęte 
przez kierownika gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej Piotra Kozołubskiego. 
W obiektywie widać herb Torzymia wiszą-
cy nad wejściem.

Jest też mowa o 16 latach oczeki-
wania na mieszkanie. – Głód mieszkań 
jest w każdej gminie, my mamy 80 osób 
oczekujących na przydział lokalu – sta-
ra się wyjaśnić kierownik. Reporterka 
dopytuje się o dwa wolne lokale, o których 
mówi się w gminie. – To pustostany, które 
są zabezpieczeniem na wypadek sytuacji 
kryzysowej – słyszy odpowiedź. 

– A nie uważa pan, że mamy sytuację 
kryzysową? – pada poważne pytanie.

Reportaż TVN był kręcony na począt-
ku maja. Od tamtej pory trochę się w tej 
sprawie zmieniło, o czym pisaliśmy już 
w poprzednim numerze. Pani Marianna od 
Ośrodka Pomocy Społecznej dostała wspar-
cie w postaci żywności, a także kierownik 
Kozołubski podpisał umowę na lokal zastęp-
czy, w którym zamieszkała. Lokal jednak 
wynajęto do 30 czerwca, co oczywiście jedy-
nie krótkoterminowo rozwiązuje problem. 

Pani Marianna dostała także pismo 
podpisane przez burmistrza Ryszarda 

Stanulewicza, w którym można przeczytać: 
„Wnioskodawczyni od grudnia 2004 roku 
jest wpisana na listę osób oczekujących na 
przydział lokalu mieszkalnego z gminnego 
zasobu lokali mieszkalnych.

Od wielu lat gmina odczuwa dotkliwy brak 
lokali mieszkalnych. Źródłem zaspokajania 
potrzeb mieszkaniowych są lokale mieszkalne 
odzyskiwane z ruchu ludności, adaptowane 
na lokale mieszkalne itp. Czas oczekiwania na 
przydział lokalu mieszkalnego uzależniony jest 
od ilości uzyskiwanych wolnych lokali”. 

No, ale z tego pisma wynika, że skoro 
pani Marianna na listę została wpisana 
w 2004 roku, to nikt wpisany w późniejszych 
latach nie powinien dostać przydziału wcze-
śniej od niej (pomijając jakieś szczególne 
okoliczności). W rzeczywistości wygląda to 
jednak inaczej. 

Jeśli osoby niepełnosprawne czekające 
kilkanaście lat nie spełniają warunku do 
tego, by dostać dach nad głową, to kto go 
spełnia? Koszty, jakie Gmina ponosi na 
opłacenie schronisk i miejsc tymczasowego 
pobytu pani Marianny, dawno pokryłyby 
koszt remontu jakiegoś lokalu (dodajmy, że 
koszt utrzymania w schronisku to ok. 400 
do 1200 zł miesięcznie).

Na koniec reportażu autorka pyta panią 
Mariannę, czy wyobraża sobie moment, 
gdy skończy się jej tułaczka i dostanie 
przydział na swoje mieszkanie? – Tyle razy 
wyobrażałam sobie taki moment... Potem 
przestałam, bo to bolało. Pewnie bym się 
rozpłakała.

red

TVN z wizytą w Torzymiu. Z powodu pani Marianny
Urząd Miejski gminy Torzym zaistniał w telewizji ogólnopolskiej. I to w tak 
zwanym prime time, czyli w czasie najlepszej oglądalności. Ale była to 
wątpliwa reklama, a w istocie powód do wstydu. Część programu „Uwaga”, 
emitowanego w TVN w Boże Ciało, poświęcona była sytuacji pani Marianny, 
która od 16 lat bezskutecznie czeka na przydział mieszkania od gminy. 
Z ostatniego miejsca pobytu – ośrodka dla bezdomnych w Zielonej Górze, 
gdzie panowały skandaliczne warunki, uciekła po doświadczonej przemocy. 
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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 Torzymiu  
– 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, Wale-
wice, 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
•  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,  
  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. Dyżur nocny i świąteczny: 
6 – 12 lipca

•  Piokar, Dudka 8,  95 7559245.  
Pon.-pt. 8.00-19.00. Dyżur nocny i 
świąteczny: 13 – 19 lipca

•  Pod Platanem, Wiejska 4/6,  
 95 7552987. Pon.-pt. 8.00-20.00.  
•  Lub-Farm, Kościuszki 3a,  
 95 7559258. Pon.-pt. 8.00-19.00; 
sob. 8.00-15.00. 

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.

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: 19 i 26 czerwca 
segregowane: 26 czerwca, biomasa 
(brązowy worek) – 19 i 26 czerwca
Rejon I – Kownaty, Prześlice, Bobrówko, 
Wystok, Lubów, Tarnawa Rzepińska, 
Bielice, Boczów: 
odpady komunalne: 22 czerwca 
biomasa (brązowy worek) – 22 czerwca 
Rejon II – Grabów, Walewice, Koryta, 
Debrznica, Drzewce Kolonia, Drzewce, 
Kolonia Osiny, Pniów: 
odpady komunalne: 23 czerwca 
biomasa (brązowy worek) – 23 czerwca 
Rejon III – Gądków Wielki, Gądków 
Mały, Bargów, Mierczany, Lubin, Garbicz: 
odpady komunalne: 24 czerwca 
biomasa (brązowy worek) – 24 czerwca 
Rejon IV – Sulęcińska, Ogrodowa, 
Warszawska, Pl. Kościuszki, Świebodziń-
ska, Kasztanowa, Wiejska, Świerkowa, 
Strażacka, M. Reja, Łąkowa, Wąska, Młyń-
ska, Pl. Wolności, Stolarska, Klonowa, 
Krośnieńska, Leśniczówka Góry, Kolonia 
Leśna, Wodna, Słowackiego, Prusa, 
Norwida, W. Reymonta, Mickiewicza, 
Podgórna, Kwiatowa: 
odpady komunalne: 25 czerwca 
biomasa (brązowy worek) – 18 czerwca 
Rejon V – Wojska Polskiego, Jeziorna, 
Krótka, Witosa, Piastowska, Chrobrego, 
Biernackiego, Sienkiewicza, Dworcowa, 
Kolejowa, Kolonia Saperska, Saperska, 
Os. Lecha, Łaszewo, Kolonia Poręby, 
Kolonia Sulęcińska: 
odpady komunalne: 26 czerwca 
biomasa (brązowy worek) – 19 czerwca 
LS Plus (odbiór odpadów) –  
 95 7557722,  698623729

UWAGA!
Tylko do końca czerwca działa Punkt 
Selektywnej Zbiórki Komunalnych 
Odpadów Problemowych – Torzym, ul. 
Młyńska, pn.-pt. w godz.10.00-14.00. 
sb. 10.00-12.00 (po uzgodnieniu tel. 
z ZGKiM –  68 3413310 ). Od 1 lipca 
PSZOK zostaje przeniesiony do CZG-12, 
Długoszyn 80.

Od 1 lipca, zgodnie z Uchwałą nr 
XIII/100/20 rady Miejskiej w Torzymiu 
odbiór odpadów będzie realizowany 
według poniższego ramowego harmo-
nogramu (9 czerwca został ogłoszony 
nowy przetarg na wywóz odpadów, 
dokładny terminarz odbioru będzie 
znany po jego rozstrzygnięciu). 
Odpady zmieszane:
zabudowa jednorodzinna – 2 razy 
w miesiącu,
zabudowa wielorodzinna w Torzymiu 
– 1 raz w tygodniu,
zabudowa wielorodzinna w pozosta-
łych miejscowościach gminy – 2 razy 
w miesiącu.
Odpady segregowane (szkło, metal, 
papier, odpady tekturowe itp.) – 1 raz 
w miesiącu, z tym że zabudowa wieloro-
dzinna w Torzymiu – 2 razy w miesiącu.
Bioodpady: 
zabudowa jednorodzinna – 1 raz 
w miesiącu (od kwietnia do października 
2 razy w miesiącu), zabudowa zabudo-
wa wielorodzinna w Torzymiu – 1 raz 
w tygodniu, 
zabudowa wielorodzinna w pozosta-
łych miejscowościach gminy – 1 raz 
w miesiącu (od kwietnia do października 
2 razy w miesiącu).
Odpady wielkogabarytowe, opony, 
sprzęt elektroniczny itp. – 2 razy 
w roku
Tworzywa sztuczne – 1 raz w miesią-
cu, z tym że zabudowa wielorodzinna 
w Torzymiu – 2 razy w miesiącu.

O tym, że na terenie SM w Torzymiu, 
w pobliżu bloków u zbiegu ulic Wojska 
Polskiego i Podgórnej przydałby się zupełnie 
nowy, atrakcyjny i bezpieczny dla dzieci plac 
zabaw słychać było od dawna. Coraz głośniej 
dopominali się o to zainteresowani sprawą 
rodzice, bo w Torzymiu powszechną bolącz-
ką jest zbyt mała liczba podobnych ogólno-
dostępnych miejsc. W tej sytuacji zorganizo-
wanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży 
po zajęciach szkolnych czy przedszkolnych 
bywa dużym wyzwaniem.

W tym konkretnym przypadku szansa 
na zrealizowanie inwestycji pojawiła się 
z chwilą, gdy Stowarzyszenie Lokalnego Fo-
rum Biznesu postanowiło we współpracy ze 
Spółdzielnią Mieszkaniową wystąpić o zgodę 
na użyczenie terenu, na którym ma zostać 
zbudowany nowy plac zabaw i przygotowło 
wniosek o przyznanie dotacji na realizację 
projektu ze środków unijnych w naborze 
organizowanym przez Krainę Szlaków Tury-
stycznych – Lokalną Grupę Działania.

Teraz już wiadomo, że wniosek został 
zaakceptowany, a kwotę wsparcia projek-
tu ustalono na blisko 30 tysięcy złotych. 
Zostało jeszcze formalne podpisanie umowy 
i… trzeba brać się do roboty! Konieczne 
będzie przystosowanie terenu do ustawienia 
nowych urządzeń, a potem oczywiście mon-

taż całego wyposażenia. W tym także ławek, 
koszy na śmieci i ogrodzenia.

Według bogatego planu na placu zostaną 
zainstalowane m.in. poręcze z równoważnią, 
huśtawki, drabinka połączona ze ścian-
ką wspinaczkową, poręcze z pomostem 
linowym oraz elementy, które pozwolą się 
dzieciom bawić a przy okazji także w bez-
troski sposób uczyć, jak na przykład tablice 
edukacyjne, liczydło, tablica do rysowania 
czy mini tor przeszkód, na którego ścian-
kach  – na planszach – umieszczone będą 
różne ciekawe informacje.

Warto dodać, że będzie to pierwszy 
w Torzymiu plac zabaw posiadający elemen-
ty  edukacyjne. Wszystkie umieszczone na 
nim urządzenia i konstrukcje będą kolorowe 
i estetycznie wykonane – by także wizualnie 
zachęcały dzieci do zabawy. 

Na razie projekt jest na etapie podpisy-
wania umów. O następnych etapach inwesty-
cji będziemy oczywiście na bieżąco infor-
mować, ale wszyscy zainteresowani bardzo 
chcą, aby nowy plac zabaw został oddany do 
użytku jeszcze w tym roku.

red

Budujemy nowy  
plac zabaw w Torzymiu
Z inicjatywy Stowarzyszenia Lokalnego Forum Biznesu  (wydawcy naszej 
gazety) i we współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Torzymiu powstanie 
nowy, bogato urządzony edukacyjny plac zabaw dla dzieci! To odpowiedź 
stowarzyszenia na potrzeby zgłaszane przez okolicznych mieszkańców.


