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Dziękujemy, że w nas wierzycie
To historyczny moment dla gminy Torzym. Wasze – mieszkańców – głosy poparcia i podpisy 
pod listami przesądziły o tym, że odbędzie się referendum o odwołanie burmistrza Ryszarda 
Stanulewicza. 

W tej sprawie nie chodzi o to, czy ktoś kogoś lubi, czy nie lubi, czy ktoś na kogoś krzywo 
spojrzał, czy nie. To nie ma zupełnie nic do rzeczy. W tej sprawie chodzi o coś o wiele ważniej-
szego. O to, czy osoba, która sprawuje urząd, spełnia oczekiwania tych, których reprezentuje, 
którzy na nią głosowali?

Jako redakcja gazety „Forum” jesteśmy przekonani, że zdecydowana większość z was odpo-
wie: „nie”. Dlaczego? Bo tak wynika z tego, co nam opowiadacie, z czym się do nas zgłaszacie, 
jakie tematy chcecie, by nasza redakcja podejmowała. 

To nie nasze widzimisię, że piszemy w wielu tekstach o bolączkach gminy Torzym. To wy 
sami nam te tematy podpowiadacie. Bardzo dziękujemy za wasze zaufanie – to ogromna nasza 
odpowiedzialność, ale wierzcie nam: my też wolelibyśmy pisać, jak tu jest kolorowo. Tylko że 
niestety nie jest i bardzo nad tym bolejemy. Referendum jest szansą, aby to zmienić.

Zmienić na przykład to, jak wyglądają wiejskie świetlice – takie jak w Bobrówku czy Boczo-
wie i w wielu innych miejscowościach.

Zmienić to, że stadion, na którym gra sztandarowy zespół gminy, nie spełnia nawet wymo-
gów piłkarskiej A-klasy!

Zmienić to, że woda zalewa wasze podwórka i drogi, bo ktoś nie przetkał studzienek.
Zmienić to, że podupada tak piękna (niegdyś) miejscowość jak Drzewce. 
Dziękujemy za zaufanie. Pamiętamy o wszystkich waszych głosach, tylko ich jest tak wiele, 

że po prostu nie ma szans, by wszystkimi naraz się zająć. Ale nic nie zostanie zapomniane. Do 
tematów będziemy wracać, konsekwentnie o nich pisać. To możemy obiecać. 
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Dzień dobry!
Ludzie, z którymi rozmawiałem 

bardzo gorąco popierają i utożsamiają 
się z tym, co mówił w rozmowie z ga-
zetą „Forum” Pan Zdzisław Kucharski 
(numer 2/2020 – przyp. red.). Jestem pe-
wien, że wszyscy ci, którzy znali Burmi-
strza Jarosława Koniecznego, uważają 
tamten okres za najbardziej pozytywny, 
przyjazny ludziom i najbardziej rozwo-
jowy. Gdyby idea śp. Pana Koniecznego 
przetrwała do dzisiaj to obraz naszej 
gminy w ogóle nie przypominałby tego, 
co mamy dzisiaj. A co mamy? Wszyscy 
to widzą – ale ja o tym napiszę, żeby nie 
być gołosłowny. 

Samochód zatankowany do pełna 
– no i w drogę! A dokąd? No! To będzie 
objazd naszej gminy. Zdjęcia, film 
i rozmowy z ludźmi. Obraz, który się 
rysuje po odwiedzeniu sześciu miejsco-
wości przypomina lata siedemdziesiąte 
ubiegłego wieku. Jedziemy dalej. Tym 
razem Boczów, Bielice, Wystok, Lubów, 
Bobrówko, Przęślice, Rychlik... Pobocza 
dróg zarośnięte do granic możliwości, 
stan tych dróg można określić tylko 
w jeden sposób: „katastrofa”. I dalej tak 
samo w innych miejscowościach. Gmina 
Torzym to obraz nędzy i rozpaczy. 
I znów Pan Kucharski ma rację – ostat-
nie 20 lat to proces uwsteczniania naszej 
gminy. A co robi Pan Burmistrz Stanule-
wicz? No – nic nie robi. 

Czy stara się pozyskać kapitał 
inwestycyjny, biznes, który pomógłby 
mieszkańcom mieć stabilizację finanso-
wą i rodzinną? Od tego Pan Burmistrz 
jest daleko. To samo z funduszami 
europejskimi. Wiadomo, że o tym Pan 
Stanulewicz nie ma pojęcia – no cóż, 
nie na wszystkim trzeba się znać. Ale 
mógłby zatrudnić osobę, która wie, jak 
to robić.

Czy były spotkania z mieszkańcami 
poszczególnych miejscowości na temat 
stanu gminy, planów związanych z roz-
wojem, inwestycjami, czy wysłuchano 
ludzi, którzy mają merytoryczne powo-
dy, żeby przypomnieć włodarzom gminy, 
że to oni są dla ludzi a nie odwrotnie?! 

Jest tajemnicą poliszynela, że w gmi-
nie krąży wiele anegdot i wspominek 
sytuacji tragikomicznych związanych 

z Panem Stanulewiczem. I wcale nie 
chodzi o ośmieszanie, ale ludzie zacho-
dzą w głowę, jak człowiek wykształcony, 
inteligentny, potrafiący odnaleźć się 
w każdej sytuacji i w każdym gronie 
osób, doprowadził do katastrofy, jaką 
przypomina teraz nasz region. Może 
najwyższy czas Panie Burmistrzu wrócić 
do korzeni i zatrudnić się na stacji ben-
zynowej. Korzyści byłyby obopólne.

Pracuję we Francji od kilkunastu 
lat, znam tamtejsze realia. I tak – jeśli 
władze samorządowe danego regionu 
nie udokumentują i nie udowodnią, że 
robią wszystko, aby ludziom żyło się 
lepiej, aby region się rozwijał, to nikt nie 
czeka do końca kadencji, tylko ci ludzie 
już szukają sobie innego zajęcia.

We Francji zdarzało się, że kościo-
ły zamieniano na meczety i arabskie 
bazary. A u nas – mam na myśli naszą 
gminę – Pan Burmistrz zamienił ten 
region w skansen. Może chciałby, aby 
cała gmina została objęta programem 
Natura 2000? O! Wtedy to już niewiele 
trzeba byłoby robić.

Jeśli pozwolicie mi na to, ciąg dalszy 
nastąpi. Zdjęcia, wypowiedzi wielu 
ludzi – to wszystko czeka na udostęp-
nienie.

Pozostaję we wdzięcznej pamięci,
Kazimierz Dziewierz

»  LIST OD CZYTELNIKA

T� wł�darze gmi�y są  
dla l�dzi, a �ie �a �dwrót
Poniższy list dostaliśmy od jednego z mieszkańców wsi Bobrówko, 
który od kilkunastu lat pracuje we Francji, ale do gminy Torzym, 
gdzie wciąż mieszka jego rodzina, regularnie przyjeżdża. Dzięki 
temu jego krytyczne spojrzenie na gminne sprawy jest wyjątkowo 
świeże i interesujące. To spojrzenie kogoś, kto sprawy gminy zna 
od podszewki, ale jednocześnie dziś może spojrzeć na nie z jakże 
potrzebnego niekiedy dystansu.

OGŁOSZENIE  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

SŁUŻBA i PASJA. WSTĄP DO POLICJI
W lubuskiej policji od 3 czerwca wznowiono nabór. Na chętnych do wstąpienia w szeregi 
policji czekają służby zwalczające przestępczość gospodarczą, korupcyjną, cybernetyczną, nar-
kotykową i zorganizowaną, a także służby: prewencyjna, kryminalna, dochodzeniowo-śledcza, 
ruchu drogowego czy techniki kryminalistycznej. Aplikować można również do pracy w labo-
ratorium kryminalistycznym, 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 Zespołem ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Gorzowie Wlkp. Tel. (95) 738 12 60,  
(95) 738 12 61, (95) 738 12 62.
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O inicjatywie odwołania burmistrza, 
z którą wystąpiła grupa mieszkańców, 
informowaliśmy w naszym poprzed-
nim numerze. Po złożeniu wniosku 
pierwszym koniecznym krokiem było 
zebranie w całej gminie podpisów po-
parcia dla referendum. I nie było z tym 
najmniejszych problemów. Przepisy 
dają na to 60 dni czasu, ale wymagana 
liczba podpisów wśród mieszkańców 
gminy Torzym została zebrana w nie-
spełna DWA TYGODNIE! Chętnych 
do podpisu jest zresztą dużo więcej 
– mnóstwo osób wciąż zgłasza się do 
inicjatorów referendum.

Te podpisy to wielkie zaufanie oka-
zane organizatorom referendum, ale 
także znaczący wyraz braku zaufania 
do burmistrza Ryszarda Stanulewicza. 
To wasz sprzeciw, to wasz głos przeciw-
ko zaniedbanej gminie i trzeciej deka-
dzie zastoju. Wszystkie sprawy, które 
przekazujecie inicjatorom referendum, 
ale także nam – czyli gazecie „Forum” 
– obiecujemy sprawdzać, weryfikować 
i nagłaśniać, jeśli będzie taka potrzeba. 

Burmistrz zapomniał,  
jaka jest jego rola
Wszyscy wiedzieliśmy, że w naszej 
gminie jest źle. Że burmistrz Stanu-
lewicz nie jest popularny, że wielu 
mieszkańców ma do niego pretensje 
o lata zaniechań, o bierność, o brak 
konsekwencji, a może już także po 
prostu brak mobilizacji do pełnienia 
obowiązków na takim stanowisku. 
A przede wszystkim pretensji o pre-
zentowaną arogancję władzy. Niestety 
bardzo wiele osób doświadcza tego, 
że od pana Stanulewicza nie można 
oczekiwać empatii. 

Znane są także przypadki stoso-
wania „spychologii”, czyli zasłanianie 
się niemożnością zrobienia czegoś, 
bo: „się nie da”, „to nie moje kom-
petencje”, „to nie ja powinienem 
zrobić, tylko ktoś inny”, „na to nie ma 
pieniędzy” itd. 

Jakby burmistrz zapomniał, jaka jest 
jego rola, do czego został powołany. Na 
wszelki wypadek przypominamy więc 
– zadaniem burmistrza jest pomagać 
mieszkańcom gminy, rozwiązywać 
ich problemy, sprawiać, by żyło im się 
lepiej. By gmina była bogatsza, miała 
więcej miejsc pracy, dawała perspek-
tywy młodym i godne życie starszym. 
Dziś nie potrzeba gminie Torzym 
burmistrza, który zachłysnął się swoim 
urzędem i wpadł w rutynę. Potrzeba 
za to dobrego gospodarza, który dba 
o gminę jak o swoje własne podwórko. 
Gospodarza, któremu potrzeby ludzi są 
bliskie, którego problemy mieszkańców 
uwierają tak, jakby były jego problema-
mi. Chodzi o to, żeby się nimi intere-
sował, szukał rozwiązań, a nie tylko 
mówił, że nic nie może. 

Blisko 800 podpisów  
w niespełna dwa tygodnie
To doskonale słychać na ulicach Torzy-
mia, Boczowa, Koryt, Tarnawy, Gądko-
wa Wielkiego i Małego, Drzewiec, Kow-

nat i wszystkich innych miejscowości 
– ludzie nie wierzą we wszystko, co im 
„władza” powie. Nie wierzą w kolejne 
obietnice, bo przecież wiedzą i widzą, że 
poprzednie nie zostały spełnione. Nie 
dadzą się znowu nabrać. Pamiętają. 

Najlepszym dowodem na to jest 
fakt jak błyskawicznie udało się uzbie-
rać blisko 800 podpisów pod inicja-
tywą referendum! To dużo więcej niż 
wymagana liczba, na dodatek w ponad 
połowę krótszym czasie niż przewi-
dziano przepisami. W dwa tygodnie 
stało się to, na co było przewidzianych 
tych tygodni aż osiem!

Konkretne pretensje  
pod adresem władzy
Spotkania i rozmowy z mieszkańca-
mi gminy Torzym podczas zbierania 
podpisów nie ograniczały się jedynie do 
samej krótkiej czynności machnięcia 
długopisem na liście. To często były 
długie rozmowy o tym, co was niepo-
koi, co wam przeszkadza, jakiej pomocy 
oczekujecie. Było wiele emocji, były 
wzruszające chwile, bywały i łzy. Nie 
dziwi nas to wcale. To nasze życie, wszy-
scy chcemy, by żyło się nam tutaj jak 
najlepiej. To są bardzo ważne sprawy. 

Wiedzieliśmy już wcześniej bardzo 
dużo o zaniedbaniach burmistrza, ale 
teraz wiemy jeszcze więcej. Niemal 
w każdym domu, gdzie składano pod-
pisy, ludzie mieli konkretne pretensje 
do obecnego burmistrza Ryszarda 
Stanulewicza. Trudno było się spodzie-
wać, że jest tego aż tyle! 

Dlatego z optymizmem czekamy na 
dzień referendum gminnego, którego 
datę poznamy niebawem. Zebranie 
podpisów to nasz wspólny duży sukces, 
ale to dopiero połowa drogi. 

Jednego jednak można być pew-
nym. Nadchodzi czas na zupełnie 
nowego burmistrza. Pan Stanulewicz 
pełni tę funkcję przez 22 lata i trudno 
nie być przekonanym – obserwując 
jego działania – że się po prostu „wy-
palił”. A nas nie stać na trzecie dziesię-
ciolecie zastoju i marazmu w gminie. 
Nie można znów tylko ciągle martwić 
się o znikające ośrodki zdrowia, brak 
komunikacji między miejscowościami, 
fatalny stan mieszkań komunalnych, 
dróg, wiejskich świetlic i o całe mnó-
stwo innych problemów. 

Na daremno szukać u obecnego 
burmistrza chęci współpracy z przed-
siębiorcami, organizacjmi pozarządo-
wymi, mieszkańcami.

Bądźcie aktywni!
Jednocześnie widzicie dobrze i ma-
cie świadomość tego, co dzieje się 
w ościennych gminach, u sąsiadów. Oni 
sobie radzą, dlaczego my nie możemy? 
Też zasługujemy na rozwój i dobre 
jutro. Tymczasem jeśli zostanie stary 
burmistrz, to wszystko też zostanie po 
staremu. A tego przecież nie chcemy! 

Bądźcie aktywni, wspólnie stwórz-
my możliwość rozwoju dla gminy. 
Kluczowy będzie dzień referendum, 
gdy koniecznie trzeba masowo pójść 
do urn. Wasz głos się liczy. Powiedzcie 
o tym swoim rodzinom, znajomym, 
przyjaciołom. 

Odwołajmy burmistrza. Nikt tego 
za nas nie zrobi – to nasza wspólna 
sprawa! 

REDAKCJA

BĘDZIE REFERENDUM: 

Czy �esteś za �dw�ła�iem b�rmistrza?
To już wiemy – w błyskawicznym tempie została zebrana niezbędna liczba podpisów pod 
wnioskiem o przeprowadzenie referendum w gminie Torzym w sprawie odwołania obecnego 
burmistrza Ryszarda Stanulewicza! Teraz czas na decyzję komisarza wyborczego, który 
wyznaczy dokładną datę tego referendum.

Jeszcze raz wy�aś�iamy �il�a �l�cz�wych spraw:

1   LISTA PODPISÓW popierających referendum sporządzana i wysyłana jest wyłącznie do 
wiadomości komisarza wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim. Nikt z gminy nie ma do niej 
dostępu. Nie ma takiego dostępu także burmistrz. To procedura gwarantująca pełne bezpie-
czeństwo podpisującym wniosek. Została tak opracowana właśnie po to, aby organy gminne 
nie miały żadnego wpływu na przebieg referendum w tak kluczowej sprawie. 

2   Aby dokończyć dzieła i wreszcie ODWOŁAĆ BURMISTRZA Stanulewicza, musicie w dniu 
referendum pójść do lokali wyborczych (tych samych co zawsze, tam gdzie zawsze głosuje-
cie) i oddać swój głos. 

3   Na karcie do głosowania, gdzie będzie pytanie o to, czy jesteś za odwołaniem burmistrza, 
ZAZNACZ ODPOWIEDŹ „TAK” (postaw znak X w kwadraciku obok odpowiedzi TAK). Póź-
niej trzeba już tylko wrzucić swój głos do urny wyborczej. Jeśli ponad połowa głosujących 
w referendum będzie za odwołaniem burmistrza, to tak właśnie się stanie. 

4   Trzeba w tym miejscu bardzo wyraźnie podkreślić: REFERENDUM TO NIE SĄ WYBORY. 
W referendum nie wybiera się nowego burmistrza czy radnych! Referendum jest w konkret-
nej kwestii: chodzi tylko i wyłącznie o odwołanie urzędującego burmistrza. Nic więcej. 

5   Natomiast, GDY ZOSTANIE ODWOŁANY w wyniku referendum obecnie urzędujący 
burmistrz, wtedy oczywiście w ciągu kilku miesięcy odbędą się nowe wybory nowego 
burmistrza. I dopiero wtedy będzie właściwy czas na zastanawianie, kto będzie najlepszym 
kandydatem na to stanowisko. Takich kandydatów na pewno nie zabraknie, bo w gminie jest 
wielu zdolnych, mądrych, kreatywnych i zaangażowanych ludzi, którzy do tego się nadają. 
Każdy z nich będzie lepszy od tego, którego mamy teraz – to jasne. Dziś jednak na rozmowy 
o tym za wcześnie. Wspólnym celem inicjatorów referendum i – jak widać po głosach wspar-
cia – wielu mieszkańców jest odsunięcie od władzy obecnego burmistrza.
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Ale skąd wzięliście pieniądze, skoro 
gmina była niechętna tej inicjatywie?
Szukaliśmy różnych możliwości. W tam-
tym czasie Santander Bank miał program 
„Tu mieszkam, tu zmieniam” i można 
było dostać tzw. granty czyli 7 lub 14 tys. 
złotych, o ile się napisze fajny projekt i on 
zdobędzie uznanie jurorów. Wystartowa-
liśmy o to dofinansowanie na poziomie 7 
tysięcy, bo tych większych grantów było 
mało i bałem się, że nie dostaniemy. Na 
szczęście udało się. Gmina użyczyła nam 
poprzez Torzymski Ośrodek Kultury 
osobowości prawnej. Później z Zakładu 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkanio-
wej przyjechało kilku ludzi i pomogło 
nam budować boisko. Wkład gminy był 
na poziomie 50 procent kosztów. A rzeź-
biarz Maciej Chwistek z Zamętu wykonał 
dla nas pamiątkową tablicę z nazwą miej-
scowości Drzewce.  

Czyli jednak udało się wam jakieś dzia-
łanie z gminą? 
Tak, ale później mieliśmy kolejny pomysł, 
stopniowego remontowania naszej świe-
tlicy w Drzewcach. Dostaliśmy z gminy 
informację, że u nas i tak jest dobrze, 
bo przynajmniej mamy salę. Są miejsca, 
gdzie nawet sal nie ma, więc tam trzeba 
budować w pierwszej kolejności, a nie 
remontować naszą, a nasza ma zostać tak 
jak jest. Tymczasem stan tej świetlicy był 
naprawdę kiepski. Zresztą do dziś nie ma 
tam ogrzewania, bo są tylko stare piece 
kaflowe. 10 lat czekamy i pewnie koszt 
wykonania takiej instalacji wzrósł przez 
ten czas 10-cio lub 20-krotnie. Teraz to już 
będą niebagatelne koszty i argument dla 
burmistrza, żeby tego w ogóle nie robić.
Na dzisiaj nie ma też w tej świetlicy wody. 
Tej wody, która była nam publicznie 
obiecana przez burmistrza Stanulewicza 
w TVP Gorzów. Wszyscy oglądaliśmy 
tamten materiał. I co? I nic. Ale takich 
niespełnionych obietnic było dużo. Też 
publicznych, bo składanych wobec nas 
– mieszkańców. 

I co? Odpuściliście kwestię tej sali? 
Oczywiście, że nie. Tak jak w kwestii 
boiska szukaliśmy możliwości zewnętrz-
nego finansowania, czyli spoza gminy. 
I znaleźliśmy. Tzn. dopasowaliśmy projekt 
do naszych potrzeb. Polsko-Amerykańska 
Fundacja Wolności miała środki na orga-
nizację różnych wydarzeń. Wpisaliśmy się 
w to robiąc – uwaga! – warsztaty kulinar-
ne! Na to akurat można było pozyskać 
środki np. na sprzęt do gotowania, garnki, 
na zorganizowanie wydarzenia, na opłace-
nie osoby, która poprowadzi warsztaty itd. 
My jako mieszkańcy wyremontowaliśmy 
i pomalowaliśmy świetlicę, założyliśmy 
krany i baterie do wody. I zaczęły się 
przepychanki z gminą o meble do kuchni. 
Ich koszt to było około 200 zł więcej niż 
w całej akcji zaplanowano. Ówczesny za-
stępca burmistrza powiedział mi, że teraz 
będę musiał dołożyć ze swoich… Tak się 
ostatecznie nie stało, ale niesmak pozostał. 
Przecież organizacja tego remontu też nas 
kosztowała. Wydawaliśmy prywatne pie-
niądze. Ktoś pojechał po materiały, ktoś 
jeździł z projektem to tu, to tam, wszystko 
społecznie. Po co na koniec jakaś przepy-
chanka o 200 złotych?

I jak teraz ta świetlica działa?
Trochę kulawo, bo nie ma tam wody.

W ogóle? 
W ogóle. Ani w kuchni, ani w toaletach. 
Jak zrobi się tam jakieś spotkanie czy im-
prezę, trzeba przywozić wodę w bańkach, 
a brudne naczynia zabierać ze sobą i myć 

też tu na miejscu sensownych miejsc 
pracy. Gdzie ludzie mają szukać zajęcia 
w naszej gminie? Jeśli nie chcą jeździć po 
30 kilometrów do pracy, to skazani są na 
pracę z granicy, albo stacje benzynowe 
czy sklepy. A tam warunki często są takie, 
że pracuje się za nieduże pieniądze, ale 
bardzo dużo i długo. Także w niedzie-
le i święta. A przecież wystarczyłoby, 
abyśmy mieli w gminie choć jeden zakład 
produkcyjny na 600 miejsc pracy… Ale 
nie mamy. Gmina jest zaniedbana, nie ma 
gospodarza, który przyciągałby biznes, 
tworzył strefy ekonomiczne, zachęcał 
zwolnieniami z podatków itd. 

A jak jest u was w Drzewcach? Widzę, 
że jest boisko do siatkówki…
Powstało w czynie społecznym. W gminie 
przekonywano nas, że nic nie zrobimy, 
bo tu ziemia należy w większości do 
Lasów Państwowych albo do kolei. Ale 
zawzięliśmy się. Okazało się, że boiska 
do piłki nożnej nie odtworzymy, bo jego 
połowa leżałaby na terenie nadleśnictwa, 
więc postanowiliśmy zbudować boisko 
do siatkówki na tej części, która leżała na 
ziemi gminnej. 

Drzewce to urocza, klimatyczna wio-
ska. Macie tu wspaniały las, niesamo-
witą przyrodę i przystanek kolejowy, 
zabytkowe budynki. Ale niektórzy 
żartują, że to miejsce to koniec świata, 
że to wieś, o której gmina i burmistrz 
Torzymia zapomnieli na amen. Ale wy 
się nie poddajecie, walczycie o swoje. 
MATEUSZ RUTKIEWICZ: Przyjecha-
łem tu 11 lat temu i z mojej perspektywy 
ta wioska nie tylko się nie rozwija, ale 
wręcz z roku na rok jest coraz gorzej. Dro-
ga do nas jest fatalna, w coraz gorszym 
stanie, praktycznie rozleciała się sama. 
Mieliśmy tu dramatyczne kłopoty z wodą, 
której zresztą do dziś nie ma w miejscowej 
świetlicy. Zabrano ludziom wieżę ciśnień, 
a z nią właśnie dostęp do wody. Kolej chce 
nam zamknąć przejazd. A jakby tego było 
mało nawet nasz zabytkowy wóz strażacki 
z OSP w Drzewcach zabrano, wyremonto-
wano i postawiono… przed remizą w To-
rzymiu, bo u nas straż zlikwidowano. To 
był wóz stąd. Powinien stać w Drzewcach. 
To wszystko wygląd tak, jakby ta wieś była 
do rozbiórki i do zapomnienia. Ale my 
się na to wszystko nie godzimy. Chce-
my tu mieszkać i żyć godnie. Ludzie nie 
oczekują dużo, a nie mają nawet kawałka 
chodnika. Zostaliśmy też pominięci przy 
wodociągu i kanalizacji. Nie ma też połą-
czenia autobusowego, nawet z pobliskimi 
Korytami…

Jakby ktoś czekał, że stąd wszyscy 
młodzi wyjadą a starzy wymrą…
Najgorsze jest to, że w ościennych gmi-
nach wcale tak źle nie jest. A jak się spoj-
rzy na rozwój Świebodzina czy Łagowa, to 
się można zastanawiać, dlaczego Torzym 
nie wykorzystuje swojego potencjału. 
Przecież turystycznie to też mogłaby być 
perełka. Jest rynna jezior torzymskich, 
w samym mieście też jest przecież jezioro. 
Wokół wspaniałe lasy, rzeki, wspaniała 
przyroda, unikalne ukształtowanie terenu. 
Tu mógłby być turystyczny raj. 

Tymczasem burmistrzowi udało się 
przez te lata zrobić w całej gminie 
„aż” 600 metrów ścieżki rowerowej. 
To nawet na hulajnodze ciężko się 
rozpędzić…
He, he, no właśnie. To po co mają tu 
przyjeżdżać turyści? Oni potrzebują 
infrastruktury, noclegów, hoteli, atrak-
cji. A gmina potrzebuje profesjonalnej 
promocji. To wszystko leży. Nie ma 

Ta gmi�a t�wi w zast���,      a życie �am �cie�a
Społecznik – to czasami nadużywane słowo, ale w tym wypadku bardzo trafnie oddające charakter naszego rozmówcy: 
Mateusza Rutkiewicza z Drzewiec. Młody człowiek, pełen zapału do działania wszędzie tam, gdzie widzi problemy lokalnej 
społeczności. A, niestety, w gminie Torzym dostrzega ich całe mnóstwo. 

Chcemy tu 
mieszkać 
i żyć god-
nie. Ludzie 
nie ocze-
kują dużo, 
a nie mają 
nawet 
kawałka 
chodnika. 

Nie można mówić 
w kółko, że nic się 
nie zrobi, bo nie ma 
pieniędzy. To trzeba 
się ruszyć i zacząć te 
środki zdobywać.

Społeczność 
Drzewiec bardzo 

chciałaby, aby 
przepiękny, ale 

niszczejący budynek 
dworca został 

przejęty od kolei. Ale 
na razie jest z tym 

kłopot.
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w domu. No a w toaletach wiadomo… 
Spłukiwać wiadrem.

O co chodzi z tą wodą w Drzewcach?
Kolej, na której ziemi znajduje się miejsco-
wa wieża ciśnień, po prostu ją odcięła.

Czyli odcięła ludziom wodę? Jak to? 
Dlaczego?
Gmina nie chciała wieży ciśnień prze-
jąć, mimo że kolej to gminie oferowała. 
Dawała częściowo wyremontowaną 
infrastrukturę z ogrodzeniem, no ale jak 
nie, to nie… Kolej nie jest zobowiązana do 
zapewniania wody wszystkim mieszkań-
com wioski. Musiała badać wodę, ponosić 
koszty. Nie chciała. Szczególnie, że ta 
infrastruktura w części doprowadzała 
wodę także do domów i mieszkań, które 
nie były kolejowe. Dlatego kolej chciała 
oddać wieżę i infrastrukturę gminie, ale 
gmina odmówiła. Najgorsze, że my jako 
mieszkańcy nic o tym nie wiedzieliśmy. 
Nikt nas nie poinformował: przyjechał 
pan zarządca z kolei i nagle zamknął 
zawory z wodą. I to wszystkim, którzy 
byli podłączeni pod tę kolejową infra-
strukturę. To było w styczniu, więc ludzie 
z dnia na dzień, w środku zimy, z zostali 
bez wody! Wcześniej mieli ją w kranach, 
a tu nagle musieli nosić wodę w wiadrach. 
To jest szok jak sobie musisz nosić wodę 
np. do wanny… Trwało to kilka tygo-
dni. Pisaliśmy do wszystkich świętych, 
przyjechały nawet telewizja TVP Gorzów 
i Radio Zachód robiąc materiały o tym, że 
ludziom w XXI wieku odcina się wodę i w 
końcu tę wodę na jakiś czas tutaj przy-
wrócono. Tylko po to, żeby ludzie zdążyli 
wybudować sobie studnie. Ale wiadomo, 
że to ogromny koszt. Jak emeryt ma nagle 
sfinansować sobie budowę studni za 
ładnych kilka tysięcy złotych?

Gmina wam wtedy pomogła?
A skąd?! Zgłaszali się ludzie do gminy 
o pomoc, ale na próżno. Burmistrz stwier-
dził, że nie ma jak tym ludziom pomóc, 
więc zostali z tym problemem sami. Całe 
rodziny się na te studnie składały! Mamy 
żal do gminy, że jak pojawiała się sprawa 
wieży ciśnień, nie zawiadomiono o tym 
ludzi z wioski. Przecież wszyscy mieli by 
wtedy czas, żeby jakoś zareagować, a nie 
z dnia na dzień zostać odciętym od wody 
na wiele tygodni.

I jak to zostało rozwiązane?
Kolej wszystkim mieszkaniom kolejowym 
zrobiła studnie, a reszta mieszkańców 
musiała sobie zrobić studnie sama. Ale 
jak już była doprowadzana woda do 
mieszkań kolejowych, to można było też 
ją doprowadzić do świetlicy. Niestety, tak 
się nie stało. Tam, jak mówiłem, nadal nie 
ma wody. 

Ostatnio burmistrz Stanulewicz był 
w Drzewcach. Pytaliście go o tę wodę 
do świetlicy?
Początkowo koszt takiego przyłącza wody 
to było ok. 10 tysięcy złotych. Później 
było już ze 20 tysięcy, a teraz burmistrz 

powiedział nam, że to będzie kosztowało 
aż 40 tysięcy złotych i on na to pieniędzy 
teraz nie da. Bo nie ma. Obiecał, że wodę 
nam zrobi, ale… nie wie kiedy (śmiech). 
Myślę że 40 tysięcy, które teraz trzeba 
wydać na studnię i przyłącze do świetlicy, 
w swoim czasie by wystarczyło na wcze-
śniejsze dokończenie remontu kolejowej 
wieży ciśnień. Wystarczyło ją przejąć, 
wyremontować i ludzie mieliby wodę. 
A ponieważ tak się ie stało każdy musiał 
zrobić sobie studnię indywidualnie. Ile 
to w sumie kosztowało? Pewnie grubo 
ponad 100 tysięcy. A mimo to i tak nasza 
świetlica została bez wody… Gdzie w tym 
jakikolwiek sens? Widać, że w gminie 
brakuje gospodarza z prawdziwego zda-
rzenia i wszyscy za to płacimy. Z naszych 
prywatnych pieniędzy. A przecież pan 
Stanulewicz jest tu burmistrzem od ponad 
20 lat, zna tę sytuację doskonale… 

I teraz, przez te zaniechania, zanie-
dbania i wieloletnie nierozwiązywanie 
spraw, te kwestie stają niewykonalne…
Powiedzmy sobie szczerze: dla dobrze rzą-
dzonej gminy koszt nawet kilkudziesięciu 

tysięcy złotych to nie jest kwota nieosią-
galna, prawda?

Tak, ale to dla dobrze rządzonej gmi-
ny… Czyli nie mówimy o Torzymiu.
Dla takiej gminy, która ma duże środki 
z podatków, która przyciąga inwesto-
rów, która jest aktywna, gospodarna i w 
której burmistrz myśli jak poprawić życie 
ludzi… Nie można mówić w kółko, że nic 
się nie zrobi, bo nie ma pieniędzy. To trze-
ba się ruszyć i zacząć te środki zdobywać. 
Takie zasłanianie się brakiem pieniędzy to 
jest zwykła bierność. Przecież można pisać 
projekty, walczyć o granty, o finansowanie 
zewnętrzne. Można pozyskać środki na 
rewitalizację starej infrastruktury, tylko 
trzeba chcieć coś zrobić. Ja tej ochoty 
u pana Stanulewicza nie widzę. 

Inni też tak go postrzegają?
Dla nas referendum w kwestii odwołania 
burmistrza to ostatnia deska ratunku. 
Widzimy, że nic się tutaj nie dzieje i nic 
się przy obecnej władzy nie poprawi. Nie 
chcemy czekać, szkoda czasu. Ta gmina 
tkwi w zastoju już wiele lat, a życie nam 
ucieka. Mamy już tego dość. Trzeba brać 
sprawy we własne ręce. 

Myślisz, że da się odwołać burmistrza 
w referendum?
Bardzo w to wierzę, bo widzę, ilu ludzi 
w gminie jest nim rozczarowanych. U nas 
też w Drzewcach zebraliśmy bardzo dużo 
podpisów pod inicjatywą referendum. 

Chcemy walczyć o swoje. Zresztą widzę, 
że warto, bo to przynosi skutek. 

Co masz na myśli?
Wystarczyło, że gazeta „Forum” napisa-
ła o Drzewcach i o naszych kłopotach 
z przejazdem kolejowym, a niedługo 
później przyjechał do nas na spotkanie 
z mieszkańcami burmistrz Stanulewicz.  

Jak przebiegało to spotkanie? 
Przyszło dużo ludzi i chcieliśmy rozma-
wiać nie tylko o przejeździe, ale – sko-
ro jest okazja – o wszystkich naszych 
problemach. Tymczasem burmistrz 
zaczął opowiadać dziwne rzeczy, że on 
został obsmarowany przez kogoś z nas 
w gazecie i ta osoba ma się przyznać. 
A później zaczął ataki na gazetę, rzucał 
jakieś dziwne oskarżenia, toczył jakieś 
prywatne wojenki. Myślał chyba, że jest na 
wiecu wyborczym. Powiedzieliśmy mu: 
„Panie! Jest pan w Drzewcach, mów pan 
o naszych problemach!”. 

I opowiedział, jakie ma dla was rozwią-
zania?
A skąd! Przekrzykiwał nas, nie dawał nam 
dojść do słowa. A szczególnie mnie prze-
rywał i zakrzykiwał. Zupełnie jakby był na 
targowisku. Ale nie daliśmy się! Poruszy-
liśmy wszystkie kwestie, na których nam 
zależy: od przejazdu, poprzez salę, wodę, 
wieżę ciśnień, aż po drogę i chodnik. 

I co? Jakie dostaliście odpowiedzi?
Takie jak zwykle. Że to wszystko kosztow-
ne, że w gminie nie ma na to pieniędzy, 
że Rada Miejska za takimi inwestycjami 
u nas nie zagłosuje. Czyli, że generalnie 
nic się nie da zrobić. Nie zostawił nam 
żadnej nadziei. No to dobra, to sprawa 
jasna. Potrzebujemy kogoś innego, kogoś 
kto jest w stanie coś z tym zrobić. Damy 
temu wyraz w dniu referendum głosując 
za odwołaniem burmistrza. Ale wiesz co 
jest najlepsze?

Tak?
Po spotkaniu z burmistrzem wnieśli-
śmy pismo do gminy i do kolei, żeby 
wstrzymać postępowanie zmierzające 
do zamknięcie przejazdu. Z wnioskiem, 
żeby gmina przejęła drogę od kolei. 
I nagle burmistrz w dwa tygodnie wziął 
się do pracy: dał radę przysłać tu osobę 
z gminy, znalazł dojście do starostwa 
w Sulęcinie, także do starostwa w Świe-
bodzinie i do kogoś z kolei. Ci ludzie się 
tu spotkali i coś tam rozmawiali. Nam 
jako mieszkańcom nie przekazano, czy 
coś konkretnie ustalono, my nadal nic 
o tym nie wiemy. Ale, jak widać, dopiero, 
gdy burmistrzowi zajrzało w oczy widmo 
referendum, zaczęło coś się dziać. To 
nas utwierdza w przekonaniu, że warto 
walczyć o swoje. Żyjemy nadzieją, że 
w Drzewcach uda się coś zmienić. Ale 
wiemy też już, że bez zmian w gminie 
wszystko u nas pozostanie po staremu.
 

Rozmawiał  DK

Ta gmi�a t�wi w zast���,      a życie �am �cie�a

Jak zrobi się tam jakieś spotkanie czy 
imprezę w świetlicy, trzeba przywo-
zić wodę w bańkach, a brudne naczy-
nia myć w domu. No a w toaletach 
wiadomo… Spłukiwać wiadrem.

Turyści potrzebują in-
frastruktury, noclegów, 
hoteli, atrakcji. A gmi-
na potrzebuje profe-
sjonalnej promocji. To 
wszystko leży.

U nas też w Drzewcach 
zebraliśmy bardzo 
dużo podpisów pod 
inicjatywą referendum. 
Chcemy walczyć 
o swoje.
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To tylko przykład. Poważnych spraw 
jest więcej – choćby Boczów, Drzewce, 
Walewice, Lubin. 

Koryta, Bielice, Mierczany – to zaś 
przykłady pozytywne, ale jakże ich mało 
w porównaniu ze skalą problemów.

Czemu świetlice są tak ważne?
Niewątpliwie każde miejsce w danej 
miejscowości jest tworzone z myślą 
o jej mieszkańcach, gdyż to oni two-
rzą lokalną społeczność, jej kulturę 
i budują tradycje. Najbardziej zżytą 
społecznością jest społeczność wiejska, 

Niestety, warunki wymienione po-
wyżej to rzecz rzadko spotykana, gdy 
pada hasło „świetlica wiejska w gminie 
Torzym”. Ładnie urządzona? W pełni 
funkcjonalna? Taka, do której aż chce 
się przychodzić, bo jest odnowiona, 
odremontowana, pomalowana?

By takie znaleźć, mieszkańcy gminy 
Torzym muszą raczej przejechać się do... 
innych gmin. W niejednej miejscowości 
słyszeliśmy głosy rozżalenia tą sytuacją. 

Na przykład w Bobrówku, gdzie 
niby świetlica jest (dlaczego „niby”? A, 
to przeczytajcie podpis pod zdjęciem), 
ale w praktyce trudno z niej korzystać 
w pełni bezpiecznie. – Mielibyśmy się 
gdzie integrować, zorganizować spotka-
nie, zabawę dla dzieci. To naprawdę nie 
musi być nic wielkiego, mała świetlica 
z podstawowym zapleczem – te słowa 
już cytowaliśmy, ale wciąż są aktualne, 
bo nic się nie zmieniło i w najbliższej 
przyszłości nie zmieni.

Zastanawialiście się, ile 
w gminie Torzym jest 
wiejskich świetlic? Nie 
miejsc na mapie, tylko 
takich porządnych, ład-
nie urządzonych, w pełni 
funkcjonalnych, bezpiecz-
nych. Takich, do których 
można przyjść z przyjem-
nością, spotkać się z są-
siadami, pogadać, zaśpie-
wać, w których bez obaw 
można zorganizować 
dziecięcą zabawę? Odpo-
wiadamy: zdecydowanie 
ZA MAŁO! Jakby gmina 
pozostawała nieczuła na 
tak podstawową sprawę, 
jak chęć spotykania się 
i integrowania lokalnej 
społeczności.

dlatego tak wielkie znaczenie ma jej 
integracja i dbanie o lokalne tradycje. 
Właśnie w tym celu należy propagować 
rozwój organizacji pozarządowych, kół 
wiejskich i – właśnie – świetlic sołec-
kich. W tym materiale postaramy się 
zaprezentować perspektywy jakie dają 
świetlice dla lokalnej społeczności. 
Życzymy mieszkańcom gminy Torzym, 
aby w przyszłości lokalne władze zrozu-
miały ogromne znaczenie świetlic. 

Taka wiejska świetlica oprócz służe-
nia mieszkańcom do organizacji imprez 
i uroczystości rodzinnych powinna być 

miejscem, wokół którego organizuje się 
życie społeczne, które stale wpływa na 
rozwój sołectwa, staje się punktem spo-
tkań wszystkich mieszkańców wsi, gdzie 
siedzibę mogą znaleźć aktywne grupy 
społeczności lokalnej: koła gospodyń 
wiejskich, ochotnicze straże pożarne, 
rady sołeckie, zespoły ludowe i wiele 
innych. Świetlica wiejska jest dobrym 
miejscem na zorganizowanie wspólnej 
Wigilii, obchodów Dnia Matki, Dnia 
Babci, Dnia Dziecka czy zabawy an-
drzejkowej lub sylwestrowej. 

Świetlica ze względu na swoją do-
stępność dla mieszkańców może być na-
turalnym miejscem aktywności różnych 
grup zainteresowań: kółek szachowych, 
filmowych, literackich, kulinarnych, 
sportowych. To miejsce, które powinno 
inspirować, dawać szanse i możliwości 
rozwoju dla dzieci, młodzieży, doro-
słych i seniorów. Można tu organizo-
wać zajęcia komputerowe, krawieckie, 
kulinarne, korepetycje dla dzieci, zajęcia 
fitness, cokolwiek sobie wymyślimy.

Tak jak społecznym sercem wsi jest 
świetlica, tak sercem świetlicy jest jej 
pracownik, lokalny animator kultury. 
To pracownik świetlicy powinien sam 
inicjować działania i proponować takie 
działania, które przyciągną mieszkań-
ców, a wraz z nimi nowe pomysły, nowe 
fundusze i nowe inwestycje. Dobrze jest 
zadbać o podnoszenie kwalifikacji tych 
osób, premiować motywcję do pracy 
i kreatywność.

Gmina musi pomóc
Można sobie wyobrazić sytuację, w której 
świetlica pełni rolę centrum edukacyjno-
-kulturalnego wsi, w którym mieszczą się 
na przykład: małe przedszkole, szkółka 
niedzielna np. nauki języka angielskiego 
dla dzieci i dla dorosłych, liczne kółka 
zainteresowań dla młodzieży, dyskusyjny 
klub filmowy, kafejka internetowa z ka-
wiarenką serwującą kawę i herbatę oraz 

Świetlica wie�s�a,  
czyli serce s�łectwa

LUBÓW  
– JAK ZROBIĆ NA MEDAL
Pięknie zagospodarowana świetlica 
w Lubowie to przykład dobrze wykorzy-
stanej dotacji ze środków unijnych. W tym 
wypadku to nie tylko same pomieszczenia 
i sale, ale cały kompleks z boiskiem do piłki 
nożnej, siatkówki, koszykówki, miejscem 
na grila, skalniakiem. Ba, obok usytuowano 
parking, miejsce na rowery, a uroku dodaje 
zadbany trawnik. I, co najciekawsze, Lu-
bów liczy zaledwie... 216 mieszkańców (!), 
a mimo to zdecydowano się na tak bogate 
rozwiązanie dla ich satysfakcji i przyjemno-
ści spędzenia wolnego czasu.

BOCZÓW – JAK ZANIEDBAĆ
Tu świetlica jest tylko z nazwy, bo na dziś ten budynek wymaga przede wszystkim generalnego 
remontu. W miejscowości, którą zamieszkuje trzy (!) razy więcej ludzi niż Lubów. A przecież odnowio-
ny zabytek mógłby być prawdziwą chlubą sołectwa, gdyby znalazły się na jego odnowienie gminne 
pieniądze. Starsi mieszkańcy pamiętają lata świetności tego miejsca i z rozżaleniem je wspominają.

LUBIN
Tu budynek zwany świetlicą, usytuowany obok stawu, boiska i placu 
zabaw, stanowi – mimo wszelkich uciążliwości – ważny punkt wsi. 
Żyje, choć poważny remont byłby bardzo wskazany, podobnie jak 
wskazane byłoby uzupełnić jego wyposażenie. Na przekór przeciw-
nościom mieszkańcy starają się to miejsce wykorzystywać.

MIERCZANY
Mieszkańcy jednej z najmniejszych miejscowości gminy mogą cieszyć się nie tylko 
z dwóch placów zabaw, ale także miejscem do spotkań na świeżym powietrzu, no 
i zmodernizowaną świetlicą. Spacerując tutaj od razu można zauważyć, że mieszkańcy 
dbają o swoje dobra i mamy nadzieję, że przekłada się to na zadowolenie z realizowania 
ich potrzeb kulturalno-społecznych.
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lokalną prasę, biblioteka i punkt informa-
cyjny oraz zajęcia szkoły dla dorosłych. 
Wśród kółek zainteresowań mogą być 
choćby teatralne, kabaretowe, plastyczne, 
muzyczne, malarskie, fotograficzne, rolni-
cze, historyczne, informatyczne. Wszyst-
ko zależy od potrzeb, jakie są w danej 
społeczności, ale także od pomysłowości 
pracownika świetlicy. 

Nie istnieją ograniczenia w rozwoju 
świetlic, pod warunkiem, że są stale 
doinwestowywane i dobrze zarządzane. 
I tu należy podziwiać mieszkańców 
kilku miejscowości naszej gminy, że 
mimo kłód rzucanych pod nogi, złego 
stanu technicznego wielu świetlic, 
często braku wyposażenia (nawet pod-
stawowego), ba, nawet braku porady 
i dobrego słowa, jednak starają się 
samodzielnie zadbać o sprawy, o które 
powinna dbać gmina. 

Przygotowały 
Ewelina Niwald, Paulina Niwald

GARBICZ
To przykład budowania współpracy przez lata mieszkańców wioski z lokalnymi organizacjami i firmami. Między 
innymi z Garbicz Festival, z czego korzyść była obopólna. Ideą istnienia takich miejsc jest współdziałanie wielu 
ludzi i różnych podmiotów. Dlaczego to się popsuło? Do tematu jeszcze wrócimy. 

DRZEWCE KOLONIA
O perypetiach z tą świetlicą pisaliśmy obszernie w poprzednim numerze. Brak wody – to 
najpoważniejszy problem, często uniemożliwiający, a za każdym razem przynajmniej 
utrudniający jakąkolwiek czynność. Do tego nieefektywny stary piec, który nie radzi 
sobie z ogrzewaniem głównego pomieszczenia. Co z tego, że na przykład kuchnia jest 
porządnie wyposażona, skoro po prostu nie ma jak z tego skorzystać?

TARNAWA RZEPIŃSKA
„Biesiadówka” została wykonana w staropolskim stylu. Atmosfera 
tu przyjazna, ale – to jak wiadomo ogromna bolączka całej wsi 
– brak tu podłączenia do wodociągu i kanalizacji. Mieszkańcy 
od dawna starają się także o plac zabaw dla dzieci, ale póki co 
bezskutecznie. 

GĄDKÓW WIELKI
Świetlica jest, tylko wielu mieszkańców zadaje sobie pytanie: i co z 
tego? Oferta zarówno dla dzieci, jak i dla najstarszego pokolenia 
powinna być zdecydowanie bardziej bogata.

BIELICE
Odnowiona ze 
środków unijnych 
stanowi serce wsi. 
To dziś centrum 
kultury dla wszyst-
kich mieszkańców 
– od najmłodszych 
po najstarszych. 
Przy świetlicy znaj-
duje się plac za-
baw dający wiele 
radości dzieciom. 
To miejsce warto 
dalej rozwijać, bo 
jest dla kogo i z 
kim to robić. 

WALEWICE
Zabytkowa wieś ma równie zabytko-
wą świetlicę, stanowiącą dopełnienie 
zmodernizowanego stawu. Remont 
rozpoczęto... 1,5 roku temu i wciąż trwa. 
Zaangażowanie mieszkańców w renowa-
cję świetlicy jest godne podziwu i stanowi 
dowód chęci rozwijania życia towarzy-
skiego i kulturalnego w tej małej (150 
mieszkańców) wsi. 

PRZEŚLICE 
Ośrodek życia kulturalnego i informacyj-
nego wsi, bowiem sporo mieszkańców 
w Prześlicach stara się żyć aktywnie. 
Bardzo przydałby się remont, a także 
wzbogacenie wyposażenia. 

BOBRÓWKO
Z utęsknieniem wypatrują tu remontu, który jednak w planach 
jest wciąż przekładany i odkładany. Mieszkańcy mawiają, że 
ze świetlicą umarło tu życie społeczne tej małej, ale zgranej 
społeczności. Ten obiekt wymaga remontu generalnego, ale 
w Bobrówku wierzą, że jest szansa na powrót świetności – że 
będą mogły się tu odbywać festyny, spotkania młodzieży, 
zabawy dzieci. Chętnie wybudowano by tutaj także plac zabaw 
i siłownię. Serce rośnie, gdy słucha się tych planów, tyle że 
rzeczywistość jest bardzo bolesna.

KORYTA
Zmodernizowana świetlica, dzieląca 
budynek z OSP, usytuowana jest przy 
głównej drodze. Wizerunek poprawiają 
róże, które witają gości przy wejściu. 
Mieszkańcy starają się ją doposażyć 
i warto dążyć, by więcej obiektów wyglą-
dało tak jak ten.  

BOCZÓW – JAK ZANIEDBAĆ
Tu świetlica jest tylko z nazwy, bo na dziś ten budynek wymaga przede wszystkim generalnego 
remontu. W miejscowości, którą zamieszkuje trzy (!) razy więcej ludzi niż Lubów. A przecież odnowio-
ny zabytek mógłby być prawdziwą chlubą sołectwa, gdyby znalazły się na jego odnowienie gminne 
pieniądze. Starsi mieszkańcy pamiętają lata świetności tego miejsca i z rozżaleniem je wspominają.
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Znów wracamy do nowej uchwały 
śmieciowej, która obowiązuje od 1 
lipca, a której skutkiem są między 
innymi znacząco podwyższone opłaty 
za wywóz śmieci (26 złotych za odpady 
segregowane i 52 złote podwyższonej 
opłaty za niesegregowane), no i rzecz 
jasna zamknięcie PSZOK w Torzymiu. 
A także nowa deklaracja „śmieciowa”. 

Wokół nowych deklaracji było 
początkowo trochę zamieszania, bo 
z niewyjaśnionego powodu w Gminie 
zaskoczeniem reagowano na to, że część 
mieszkańców dysponuje już nowymi 
wnioskami – to zaskoczenie dziwiło, bo 
przecież wzory nowych deklaracji były 
dostępne w dokumencie opublikowanym 
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubuskiego. Ale to na marginesie.

Istotne jest to, że w nowej uchwale 
„śmieciowej” znalazły się między innymi 
zapisy o bardzo ważnych ulgach dla 
mieszkańców – dla posiadaczy Karty Du-
żej Rodziny i dla tych, którzy mają własne 
kompostowniki. Jednakże po weryfikacji 
przez Regionalną Izbę Obrachunkową 
okazało się, że ulgi te pierwotnie zostały 
zapisane w sposób niewłaściwy i trzeba 
było uchwałę w tych miejscach poprawiać. 

I tu dochodzimy do sedna sprawy. 
Stosowne poprawki radni wnieśli za 
pomocą nowej uchwały podczas sesji 

KTOŚ NIE OPUBLIKOWAŁ, KTOŚ NIE PRZYPILNOWAŁ

Ulga „śmieci�wa”  
�a Kartę D�że� R�dzi�y  
�póź�i��a?

pod koniec maja. To właśnie wtedy osta-
tecznie ustalono, że posiadacze Karty 
Dużej Rodziny będą mieli prawo do 30 
złotych zwolnienia z opłat za śmieci, a ci, 
którzy mają swoje kompostowniki, do 5 
złotych zwolnienia z opłat. 

Radni poprawki wnieśli, uchwała 
została przegłosowana, tylko że… 
nie została ogłoszona w wymaganym 
przez przepisy czasie, a to oznacza, 

że nie weszła w życie z początkiem 
miesiąca! Wbrew temu, co w niej 
zapisano!

Dlaczego? Prawdopodobnie przez 
bałagan i urzędnicze zaniedbanie, bo 
trudno znaleźć inne wytłumaczenie. 
Ktoś nie wrzucił, gdzie trzeba, ktoś 
inny nie dopilnował, szefowie gminy 
nie sprawdzili, czy wszystko jest, jak 
należy. W tak ważnej sprawie!

Ale konsekwencje dla mieszkań-
ców tego bałaganu są bardzo przy-
kre. Okazuje się, że na skutek tego 
od strony formalnej Gmina nie ma 
podstawy, by wspomniane ulgi zasto-
sować za okres 1 lipca – 21 lipca! I to 
w tej sprawie jest najbardziej bolesne. 

Niestety, nie jest to tylko problem 
proceduralny. Może dotknąć wielu 
osób, które chciały skorzystać z ulg już 
od 1 lipca. 

Zapytaliśmy w Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej, jak to jest, że do 
uchwały, o której mowa, nie zgło-
szono uwag podczas jej omawiania. 
– W momencie jej analizowania nie 
było przesłanek, że termin publikacji nie 
zostanie dotrzymany. Zajmowaliśmy się 
tylko kwestiami merytorycznymi, czy 
zmieniono podważone przez nas zapisy 
poprzedniej uchwały. Jeśli nastąpiła 
nieprawidłowość z terminem publikacji, 
zajmiemy się nią przy najbliższej kon-
troli. Oczywiste jest, że musi być dotrzy-
many termin 14 dni od ogłoszenia aktu 
do jego wejście w życie – usłyszeliśmy.

Czyli pewne jest jedno. Sprawa 
ulg „śmieciowych” dla mieszkańców 
gminy Torzym jeszcze wróci. Oby tylko 
nie z ich stratą.

Marcin Kalita

Radni gminy Torzym pod 
koniec maja uchwalili 
istotne ulgi dla miesz-
kańców, jeśli chodzi 
o opłaty śmieciowe. 30 
złotych dla posiadaczy 
Karty Dużej Rodziny i 5 
złotych od kompostow-
nika. Ulgi te – w zamie-
rzeniu radnych – miały 
obowiązywać od 1 lipca, 
tyle że… urzędniczy 
bałagan i brak nadzoru 
spowodował odsunięcie 
ich w czasie. Formalnie 
między 1 lipca a 21 lipca 
urzędnicy gminy To-
rzym niestety nie mają 
podstawy prawnej, by 
tych ulg udzielać! Czy 
w związku z tym miesz-
kańcy uprawnieni do 
ulg zapłacą za ten okres 
więcej? To dobre pytanie 
– zobaczymy, jak Gmina 
wybrnie z tego kłopotu.

Skąd te terminy? Postaramy się wyjaśnić:

  Uchwała, w której zapisano wspomniane 
ulgi, miała zacząć obowiązywać od 1 
lipca.

  Jednakże warunkiem koniecznym wej-
ścia jej w życie było ogłoszenie w dzien-
niku urzędowym

  Co więcej potrzeba aż 14 dni od momentu 
publikacji, by wedle ustawy o ogłaszaniu 
aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych, uchwała weszła w życie.

  Uchwała o ulgach „śmieciowych”, aby 
mogła obowiązywać od 1 lipca, powinna 
zostać w związku z tym opublikowana 
najpóźniej w połowie czerwca.

  Tak się jednak nie stało! 6 lipca sami zapy-
taliśmy w Gminie, co z nieopublikowaną 
uchwałą – i dopiero po naszym pytaniu 
uchwała została ogłoszona w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubuskiego 
(7 lipca, uchwała nr XIV/104/20 Rady 
Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 maja 2020 
r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
określenia metody ustalania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalny-
mi i ustalenia stawki opłaty oraz zwolnie-
nia w części z opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi).

  W związku z powyższym uchwała siłą  
rzeczy nie może obowiązywać od 1 lipca 
(prawo nie działa wstecz), może obowią-
zywać dopiero po upłynięciu przepiso-
wych 14 dni, czyli od 21 lipca.

  Co w takim razie z okresem 1 lipca – 21 
lipca w przypadku ulg? To bardzo dobre 
pytanie, zdaje się, że odpowiedź będą 
musieli znaleźć radni.
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Pan Trot mieszka przy znanej w To-
rzymiu ulicy Mickiewicza. Do posesji, 
na której stoi dom, przylega zarośnięta 
drzewami, krzakami i trawą działka 
numer 382. To numer, który czkawką 
odbija się burmistrzowi Ryszardowi 
Stanulewiczowi i gminnym urzędni-
kom. Niewykluczone, że reakcja na 
hasło: „382” jest już alergiczna, bo pan 
Trot odpłacił urzędowi pięknym za 
nadobne – w rewanżu na brak chęci 
pomocy i zrozumienia zasypał urząd 
dziesiątkami pism. 

Działka 382 miała status leśnej, 
a właścicielowi chodziło o przekształ-
cenie jej w mieszkaniowo-usługową. 
Chciał ją podzielić między wnuki tak, 
by mogły się na niej pobudować. Bez 
naruszania drzewostanu, bo jak sam 
podkreśla przyrodę kocha i za nic nie 
pozwoliłby jej niszczyć. Dodajmy, 
że działka jest w pełni uzbrojona, co 
oczywiście sprzyja myśleniu o wybudo-
waniu na niej domów. 

Dziś, 21 lat po rozpoczęciu walki 
z urzędem, pan Marian ma wreszcie 
przekształconą działkę (ostatecznie 
zostało to zaklepane w 2017 roku), ale 
ma też opasłe teczki dokumentów. Jed-
na, druga, trzecia, czwarta... Wszystko 
starannie posegregowane, wszystko 
ułożone tematami, a w nich dokumen-
ty poskładane chronologicznie. 

Z każdej teczki z namaszczeniem 
wyciąga pisma, jedno za drugim. 
Słuchaczowi zdaje się, że gdyby doku-
menty zaginęły on i tak potrafiłby je 
wszystkie odtworzyć z pamięci. Każdy 
wniosek, skarga, odpowiedź, decyzja 
mają swoją historię, którą z zapałem 
opowiada. 

Pierwsze z tych setek pism pan Trot 
do gminy wysłał w styczniu 1999 roku! 
„Zwracam się z prośbą o ujęcie całej 

Osiemnaście lat mieszkaniec Torzymia, pan Marian Trot, walczył z gminą o możliwość dysponowania 
swoją własną ziemią w sposób, jaki uważał za właściwy. Pewnie wiele osób odpuściłoby po trzech, 
pięciu czy dziesięciu latach, ale pan Marian się zawziął i był konsekwentny. Uważał, że jest w prawie, 
a burmistrz powinien być mu pomocny, a nie rzucać kłody pod nogi. Koniec końców wygrał, a jego 
saga to przykład, jak gminni włodarze potrafią uprzykrzyć ludziom życie. 

mojej działki nr 382 położonej w To-
rzymiu w przewidywanych zmianach 
planu zagospodarowania przestrzenne-
go miasta Torzym jako działki budow-
lanej mieszkalno-usługowej” – napisał 
bardzo prosto.

Odpowiedź przyszła już w lutym 
i też wydawała się jasna: „Zarząd 
Gminy i Miasta sporządzając projekt 
studium (uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
– dop. red.) rozpatrzy Pana pismo 
– wniosek o przekształcenie działki nr 
382 w m. Torzym na cele budowlane 
o funkcji mieszkalno-usługowej”. Pod-
pisano: Ryszard Stanulewicz.

Tak szybka odpowiedź ucieszyła 
pana Trota, ale to była jedyna rzecz, 
która miała go ucieszyć w tej sprawie 
przez następnych... siedemnaście lat! 
Wydawało się, że droga do przekształ-
cenia działki stoi otworem, a wszystko 
pójdzie migiem. Okazało się jednak, że 
za deklaracją nie poszły żadne działa-
nia. Nic, cisza.

Mieszkaniec ulicy Mickiewicza 
nie naciskał, ale gdy po kilku latach 
okazało się, że sprawa jego wniosku 
jest nierozwiązana, uznał, że upomni 
się o swoje. Tym bardziej, że sprawy 
innych szły często sprawniej i szyb-
ciej. Usłyszał jednak, że po pierw-
sze – w budżecie nie ma pieniędzy 
na sporządzenie planu miejscowego 

dotyczącego jego działki, a po drugie... 
gmina nie będzie nabijać kieszeni osób 
prywatnych.     

„Sugerowanie, że intencją mojego 
wniosku było – jak to plastycznie ujęto 
– nabijanie kieszeni osób prywatnych 
uznać należy w tym aspekcie za chy-
bione. Tylko i wyłącznie brak dowo-
dów nakazuje milczenie w zakresie 
stwierdzenia, którego urbanistę jeden 
z radnych (chodziło o Bożenę Boruk, bo 
to ona była autorką słów o „nabijaniu 
kieszeni” – przyp. red.) miał istotnie na 
myśli formułując taki zarzut pod moim 
adresem” – ripostował pan Marian w pi-
śmie do burmistrza. Potem słał następ-
ne pisma konsekwentnie podkreślając: 
„wniosek o przekwalifikowanie złoży-
łem jeszcze w 1999 roku i przez kolejne 
lata nie został zrealizowany”.

Odpowiedzi od burmistrza i pozo-
stałych instytucji gminy były niezmien-
ne: „nie da się”, „nie możemy”, „nie ma 
na to funduszy”, „nie podlega”, „nie 
może być pozytywnie rozpatrzony”... 

Gdy pan Trot w marcu 2007 roku 
poprosił o „krótką i zrozumiałą odpo-
wiedź” dlaczego jego wniosek z 1999 
roku jest wciąż niezałatwiony, dostał 
pismo podpisane przez burmistrza 
pełne numerów aktów prawnych i dość 
pokrętne w treści. Próbując streścić: 
gmina owszem opracowała studium 
uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego, ale studium 
nie jest przepisem gminnym, a więc 
nie może dotyczyć części złożonych 
wniosków (w domyśle – takich, jak ten 
pana Trota), ale jednocześnie „podjęte 
i przeprowadzone czynności dotyczące 
Pańskiego wniosku z dnia 6 stycznia 
1999 r. zgodne są z treścią odpowiedzi 
z dnia 22 lutego 1999 r.”.

Szanowni czytelnicy, nie zrozumie-
liście? No właśnie – tego zrozumieć po 
prostu się nie da. 

Nie pomogło nawet, że pan Trot 
deklarował, że będzie partycypował 
w kosztach, podobnie jak to zdarzało 
się w sprawach innych zainteresowa-
nych. Ostatecznie w tamtym czasie 
dalsze postępowanie zablokowała 
Rada Miejska, która odrzuciła projekt 
stosownej uchwały w sprawie działki 
pana Mariana. Mieszkaniec w sprawę 
zaangażował Wojewódzki Sąd Admi-
nistracyjny, Samorządowe Kolegium 
Odwoławcze, Naczelny Sąd Administra-
cyjny, Rzecznika Praw Obywatelskich, 
a nawet Fundację Helsińską. Werdykty 
i opinie nie były po jego myśli, ale kto 
wie, może właśnie dzięki tej konsekwen-
cji w gminie wreszcie zrozumiano, że 
naprzeciwko stoi człowiek, który po 
prostu się nie podda. Walczy i będzie 
walczył do upadłego. Wszystkie pisma 
od niego i od wszelkich instytucji trzeba 
przeczytać, cokolwiek jednak próbować 
odpowiedzieć, poświęcić czas, wysilić 
się. No to może lepiej sprawę załatwić 
i mieć święty spokój. 

Kwestia działki ruszyła wreszcie 
z miejsca w 2011 roku, ale ślimaczyła 
się jeszcze przez następnych blisko 
sześć lat znów pełnych wymiany 
kolejnych pism. Sprawą zaintereso-
wała się i „Gazeta Lubuska”, w której 
pojawiło się kilka publikacji, jak i „Ga-
zeta Wyborcza”. W „GW” burmistrz 
Stanulewicz bezradnie rozkładał ręce: 
„Tego procesu nie da się przyspieszyć”. 
To było w 2015 roku – po szesnastu 
latach procedur (sic!). Jakby chodziło 
o strategiczny przetarg na autostradę, 
a nie skromną działkę na tyłach ulicy 
Mickiewicza w Torzymiu.

– Do dziś zachodzę w głowę, o co 
chodziło, dlaczego tyle lat to trwa-
ło – pan Marian rozkłada ręce. – Nie 
chcę powiedzieć zbyt dużo, bo przecież 
na końcu wiadomo, że zostaje słowo 
przeciwko słowu, ale wydaje mi się, 
że w gminie uważali, że trafił im się 
kolejny potulny człowiek, który grzecz-
nie przyjmie decyzje władzy. A ja 
byłem uparty i miałem prawo walczyć 
o swoje. Proszę popatrzeć, ile czasu by 
zaoszczędzono, ile czasu można byłoby 
przeznaczyć na inne sprawy, gdyby 
moją załatwiono w normalnym trybie, 
traktując mnie poważnie od początku. 
Tak, jak powinno się traktować wszyst-
kich mieszkańców gminy – podkreśla 
chowając dokumenty do teczek. 

Niewykluczone, że jeszcze kiedyś 
się przydadzą. To znakomity materiał 
na prace naukowe prawników – oby-
watel kontra gminna władza, czyli 18 
lat zmagań ze złą wolą urzędników.

Marcin Kalita 

Obywatel ���tra gmi�a  
– 18 lat zmagań

Artykuł „Gazety 
Lubuskiej” o historii 

pana Trota.
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Nie tylko zresztą na tym. O licencji na ligę 
okręgową dla Toromy mówi się od dawna, 
ale mało kto zdaje sobie sprawę, że taki sam 
wymóg obowiązuje w klasie A! Gdyby, bar-
dzo mocno odpukać, kiedyś komisja licen-
cyjna uparła się, że bezwzględnie wszystkie 
warunki licencyjne trzeba wypełnić od „A” 
do „Z”, to Toroma zleciałaby (potocznie 
mówiąc) do... klasy B!

Ale póki co gramy. Najważniejsza in-
formacja dla kibiców z Torzymia jest taka: 
Toroma została dopuszczona do rozgrywek 
klasy okręgowej sezonu 2020/21, mimo że 
stadion, na którym rozgrywa swoje spotka-
nia w roli gospodarza nie spełnia wszystkich 
warunków wymaganych do wydania licencji. 

W podręczniku licencyjnym dla klubów 
klasy okręgowej i – jak wspomniano powyżej 
– także dla klubów klasy A wyraźnie napisa-
no, że obiekt, na którym występuje dany klub 
w roli gospodarza, musi posiadać: „oddzielne 

szatnie dla zawodników i sędziów”. Co więcej 
szatnie muszą mieć zimną i ciepłą (!) wodę, 
natryski oraz toalety. W każdej szatni musi 
być minimum 18 miejsc siedzących. 

Na stadionie Toromy szatni nie ma 
w ogóle, co było problemem i rok temu. 
Klub wtedy licencję na grę w rozgrywkach 
klasy okręgowej dostał wtedy warunkowo 
i tak samo jest obecnie. Kluczem jest obiet-
nica gminy, że szatnia w końcu będzie (w 
planie inwestycyjnym zapisano ją dopiero na 
2021 rok – za 150 tys. złotych, tylko w poło-
wie ze środków gminnych). 

– Na takie sytuacje trochę przymyka się 
oko, choć dziwi, jeśli gmina na miejskim sta-
dionie na tym poziomie rozgrywek nie jest 
w stanie postawić szatni, choćby kontene-
rowej. Doprawdy są możliwe najróżniejsze 
rozwiązania – usłyszeliśmy od szefa komisji 
ds. Licencji Klubowych w Lubuskim Związ-
ku Piłki Nożnej. 

Podobna opinia panuje i w OZPN 
w Gorzowie Wlkp., który bezpośrednio 
nadzoruje rozgrywki z naszego regionu. 
Po pierwsze – intencją komisji jest jednak 
znaleźć przesłanki do tego, by zespół uczest-
niczył w rozgrywkach, a nie odpadał przy 
„zielonym stoliku”, a po drugie na korzyść 
Toromy zadziałała ogólna sytuacja związa-
na z pandemią. Instytucje nadzoru, także 
w piłce nożnej, są gotowe przymknąć oko na 
wiele niedociągnięć zwłaszcza w obecnych 
warunkach.

Na marginesie przypomnijmy zresz-
tą, że Toroma dzięki temu, że wiosną 
nie rozgrywano meczów lig niższych (z 

powodu pandemii rzecz jasna), utrzyma-
ła się w okręgówce bez walki. Skończyła 
rozgrywki sezonu 2019/20 ostatecznie na 
12. miejscu – takim, jakie zajęła po jesieni 
2019 roku.

W sezonie 2019/20 nikt z klasy okręgo-
wej nie spadał, natomiast awansowali liderzy 
klas A – stąd w obecnym sezonie w lidze 
będzie grało 17 zespołów.

Teraz czas na nowe otwarcie. Pierw-
szy mecz w roli gospodarza Toroma zagra 
z Kasztelanią Santok 2 sierpnia. 

MK

Chyba trochę o małym futbolu zapomnieliśmy. 
I bardzo do niego tęskniliśmy. Ale już jest! Już zaczynają 
grać niższe ligi, zaczynają grać młodsze kategorie 
wiekowe. Dobrze, że Toroma Torzym została w klasie 
okręgowej i dobrze, że na rozgrywki sezonu 2020/2021 
ma licencję. Licencję z problemami, bo przecież na 
stadionie miejskim w Torzymiu brak szatni – a to jeden 
z warunków na tym poziomie ligowym.

Pił�a w grze, �a szczęście z T�r�mą w ��ręgówce

26.7. 15:00 Błękitni Lubno – TOROMA ....... : ....... 

2.8. 17:00 TOROMA – Kasztelania Santok ....... : ....... 

8.8. 14:00 Radowiak Drezdenko – TOROMA ....... : ....... 

15.8.  w 4.kolejce TOROMA pauzuje 

23.8. 17:00 TOROMA – Orzeł Międzyrzecz ....... : ....... 

29.8. 16:00 Lubuszanin Drezdenko – TOROMA ....... : ....... 

6.9. 16:00 TOROMA – Budowlani Murzynowo ....... : ....... 

12.9. 15:00 Spartak Zwolbet Deszczno – TOROMA ....... : ....... 

20.9. 15:00 TOROMA – Piast Karnin ....... : ....... 

26.9. ....:.... Polonia Lipki Wielkie – TOROMA ....... : ....... 

4.10. 14:00 TOROMA – Warta Słońsk ....... : ....... 

11.10. 11:00 Warta II Gorzów – TOROMA ....... : ....... 

18.10. 14:00 TOROMA – Zjednoczeni Przytoczna ....... : ....... 

25.10. 14:00 Róża Różanki – TOROMA ....... : ....... 

31.10. 14:00 TOROMA – Celuloza Kostrzyn ....... : ....... 

7.11. ....:.... GKP Pszczew – TOROMA ....... : ....... 

15.11. 14:00 TOROMA – Łucznik Strzelce Kraj. ....... : .......

Uwaga! Orientacyjne terminy i godziny meczów za terminarzem opublikowanym przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Gorzowie Wlkp. Przy okazji zbliżającego się meczu 
warto sprawdzić, czy nie uległy zmianie.  

TERMINARZ TOROMY W RUNDZIE JESIENNEJ SEZONU 2020/21:

Zaalarmowali nas mieszkańcy tej miejscowości, 
którzy po prostu czują się bezradni w prosze-
niu zarówno sołtysa (a i radnego) Marcina 
Kluczyka, jak i Zakład Gospodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej w Torzymiu o skuteczną 
interwencję. Nie chodzi o jakieś wielkie rzeczy, 
jedynie o zadbanie o to, co powinno funkcjo-
nować, a nie funkcjonuje. O doprowadzenie do 
odpowiedniego stanu technicznego studzienek 
kanalizacyjnych i oczyszczenie pozarastanych 
rowów ściekowych. Tak, by deszczowa woda 
mogła spływać zamiast zalewać zabudowania. 
Niby sprawa oczywista, ale okazuje się, że nie 
dla wszystkich, a przede wszystkim nie dla 
tych, którzy są za to odpowiedzialni. 

Zamiast gminnych pracowników, 
o rowy muszą dbać sami mieszkańcy. Jak 
nie przeczyszczą, przy poważniejszych 
opadach woda zalewa im podwórka i do-
mostwa. Pomocy brak.

Jedna z mieszkanek nie waha się nam 
powiedzieć wprost kilka mocniejszych zdań 
o tej pomocy, której nie ma. Między inny-
mi właśnie o tym, że za każdym razem, gdy 
mocniej pada, sami mieszkańcy muszą gonić 
z łopatami i przekopywać rowy. A także o tym, 
że sołtys wsi doskonale o tym wie, ale zamiast 
interweniować, przestał... odbierać telefony od 
wzburzonych ludzi. – Nie ma jak z sołtysem 
rozmawiać. Nie było z nim żadnego zebrania. 

Przez cztery lata gadał, że będzie robiona ulica 
Kościuszki i tak następne cztery lata będzie 
gadał. Miał być projekt, tylko że nikt go nie 
widział – słyszymy. Plus mocny komentarz, 
że nie sztuka być sołtysem i przed ludźmi 
uciekać zamiast pomagać.

W sprawie rowów zadaliśmy pytanie 
dyrektorowi ZGKiM Zbigniewowi Kiniorski-
mu. W momencie, gdy gazeta jest wysyłana 
do druku, czekamy na odpowiedź, którą 
zamieścimy w internetowym wydaniu na 
lokalneforum.pl.

RED

GĄDKÓW WIELKI

W�da zalewa d�my, a miesz�ańców �rew ze zł�ści
Spójrzcie na zdjęcie zamieszczone przy tym artykule. Ono mówi w zasadzie wszystko o... deszczu w Gądkowie Wielkim. 
Dokumentnie zalana droga, woda przelewająca się przez płot i podchodząca pod zabudowania. Klęska żywiołowa? A gdzie 
tam! Zwykły deszcz plus niewydolne studzienki i nieudrożnione rowy – to wystarczy, by mieszkańcy mieli nie lada problem.
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 KRZYŻÓWKA
Litery z ponumerowanych w prawym dolnym rogu 
pól (1-54) utworzą hasło – myśl Terry'ego Pratchetta.

Poziomo: 
 1.  sąsiad kaczki-dziwaczki
 5.  imprezka domowa
 11.  dziki pies z Australii
 12.  z lodami albo piwem
 13.  ...Maria z ładną twarzą
 14.  rzymska z piekarnika
 15.  pszczeli urobek
 18.  podziemniak z czeskiej 

bajki
 19.  krótki ukłon 
 21.  gra z kijem i piłką
 22.  mało wyrafinowane wino
 24.  Łęcka dla Wokulskiego
 25.  jednostka organizacyjna 

fasolki i groszku
 27.  strefa, rewir
 28.  władca chanatu
 30.  śledziowaty zwany 

sardynką norweską
 32.  końcowy produkt smutku 

lub wzruszenia
 34.  Boruta albo Rokita
 38.  odpływowa
 39.  nie ma nic do wiatraka
 40.  garnitur łysego twardziela
 43.  dmuchawiec
 44.  między sylurem 

a karbonem
 45.  bada kultury rożnych 

ludów
 46.  obowiązkowa w gabinecie 

szefa

Pionowo:
 1.  rodaczka z makaronem
 2.  domowe do odrobienia
 3.  na metce
 4.  tworzywo na ustniki fajek, 

oprawy piór wiecznych itp.
 6.  teren daleki i dziki
 7.  szef plemienia
 8.  materiał
 9.  grecka bogini piękna
 10.  w urnie

 16.  Platon lub Kant
 17.  dba o pasiekę
 19.  wodny albo w bibliotece
 20.  łysa głowa
 23.  … czarownicy na miotle
 25.  najsłynniejszy był ten 

wiśniowy
 26.  cichy, samotny zakątek
 29.  ryba niegruba z nazwy
 31.  uzależniony od ognia
 33.  rycerskie umundurowanie
 35.  szlachecki brytyjski tytuł 

honorowy
 36.  ślepa lub pasztetowa
 37.  przedmiot sporu Kargula 

z Pawlakiem
 41.  mieszkaniec Beneluxu
 42.  wiejski dom szlachecki

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI 
nr 4/2020
Hasło: 
Mężczyźni poznają życie za 
wcześnie, a kobiety za późno 
(duża krzyżówka). Wilde (mała 
krzyżówka). 

Poziomo: barometr, kierowca, 
barek, denat, okno, antenka, koło, 
Erazm, Idaho, leki, kaźń, alibi, 
rękaw, sala, źrebica, Juan, wieże, 
okapi, agentura, panierka
Pionowo: buldożer, rąbanka, 
Mary, tukan, indyk, rany, wątroba, 
astronom, ściek, amfibia, piekarz, 
taksówka, awantura, igliwie, 
krupier, przeor, uczona, bicz, cent, 
maki

MAŁA KRZYŻOWKA:
Poziomo: 
etola, napar, Amati, udo
Pionowo: 
wena, Bari, Tamu, opad, lato

Organizacja takiego konkursu w ramach 
programu Działaj Lokalnie polega na współ-
pracy z różnorodnymi partnerami lokalnymi 
na rzecz wzmacniania kapitału społecznego. 
Pozyskujemy fundusze na dotacje, przekazu-
jemy pieniądze na realizację nagrodzonych 
projektów i czuwamy nad ich prawidłowym 
rozliczeniem.  

Dlaczego powinien was zainteresować 
program Działaj Lokalnie? 
Program ten wspiera i akty-
wizuje lokalne społeczności 
na terenach wiejskich, a także 
małych miast poprzez pro-
jekty obywatelskie. Służą one 
poprawie jakości życia oraz 
przyczyniają się do budowy 
kapitału ludzkiego. Każda 
społeczność jest inna: różni 
są ludzie, którzy ją tworzą, 
różne ma zasoby, tradycje 
i doświadczenia. Mieszkańcy 
poszczególnych miejsco-
wości wybierają własne cele 
społecznego zaangażowania. 
Program umożliwia realizację tych przedsię-
wzięć, które w danym miejscu są naprawdę 
potrzebne.

W programie Działaj Lokalnie szansę 
na dofinansowanie mają pomysły, które 

przyczyniają się do rozwiązania określonego 
lokalnego problemu. Ważne jest również 
to, aby wspólnie realizowali je mieszkańcy 
i instytucje lokalne. W działania włączają się 
wolontariusze, samorządy lokalne, przed-
siębiorcy i media. Udział w programie jest 
szczególnie cenny dla mało doświadczonych 
organizacji i grup obywatelskich, do których 
dotychczas nie docierały informacje o ogól-

nopolskich programach albo 
które nie miały wystarczających 
umiejętności i wiary we własne 
siły, aby ubiegać się o takie 
dotacje.

25 czerwca odbyło się posie-
dzenie komisji grantowej, która 
wybrała sześć projektów do 
dofinansowania w roku 2020. 
Z przyjemnością przedstawiam 
zwycięzców. 

1. Gmina Bogdaniec – Sto-
warzyszenie Splecione Ręce 
zorganizuje warsztaty fotogra-
ficzne zakończone wystawą prac 
i wydaniem albumu ze zdjęcia-

mi uczestników. 
2. Gmina Deszczno – Stowarzyszenie 

Przyjaciół Gminy Deszczno zaproponu-
je mieszkańcom rowerowe lato, podczas 
którego można uczestniczyć w różnych 

konkurencjach z nagrodami dla najlepszych 
i najaktywniejszych.

3. Gmina Ośno Lubuskie – Miejski 
Dom Kultury reprezentujący grupę niefor-
malną „Ośnianki” pragnie zachęcić swoich 
mieszkańców do zakładania przydomowych 
łąk kwietnych. Warsztaty zakończą się 
wykonaniem ozdobnych kwietników, które 
upiększą miasto.

4. Gmina Santok –  Stowarzyszenie Przy-
jaciół Gminy Santok przez trzy miesiące będzie 
prowadzić różne warsztaty przybliżające walory 
wsi Wawrów. Projekt zakończy się nocną impre-
zą plenerową, podczas której m.in. do stawu 
zostaną wpuszczone ozdobne rybki.

5. Gmina Santok – Stowarzyszenie 
Santockie Winnice zorganizuje warsz-
taty winiarskie, które pokażą cały proces 
powstawania wina i jednocześnie zachęcą 
do podtrzymania tradycji winiarskich w na-

szym regionie. Projekt zakończy się imprezą 
z degustacja wina z lokalnej winiarni.

6. Gmina Torzym – Stowarzyszenie 
Krewni i znajomi królika reprezentujące 
grupę nieformalną „Razem możemy wię-
cej” zaproponował  mieszkańcom przepro-
wadzenie kursu kroju i szycia, dzięki którym 
można poprawić umiejętności posługiwania 
się maszyną do szycia.

Czas trwania projektów zaplanowano 
na 3 do 6 miesięcy. Gratulujemy pomy-
słów. Zapraszamy w przyszłym roku do 
wzięcia udziału w tym programie! 

Więcej szczegółów o naszym Ośrodku 
Działaj Lokalnie – pod adresem www.kst-lgd.pl

Ilona Wojciechowska
K��rdy�at�r Pr�gram� Działa� L��al�ie

Prezes St�warzysze�ia KST�LGD w S�lęci�ie

MASZ POMYSŁ NA PROJEKT DLA TWOJEJ MIEJSCOWOŚCI – PRZYJDŹ DO NAS!

Zwycięzcy d���a�s�wa�ia �a 2020 r��
Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania jest 
od 2016 roku Ośrodkiem Działaj Lokalnie, co oznacza, że jesteśmy jednym 
z 71 partnerów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Akademii 
Rozwoju Filantropii w Polsce. Każdego roku wiosną przygotowujemy 
konkurs grantowy dla mniejszych organizacji i grup nieformalnych na terenie 
dziesięciu gmin województwa lubuskiego. 



GMINA TORZYM  •  POWIAT SULĘCIŃSKI12 «

      WSPIERAMY LOKALNĄ SPOŁECZNOŚĆ

»  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, tel. 

515479044. Pon.-pt. 8.00-20.00; sob. 8.00-
14.00. Dyżur nocny i świąteczny: 20 – 26 
lipca.

•  Euro-Apteka, Poznańska 4, tel. 
502652857. Pon.-pt. 9.00-21.00; sob. 9.00-
21.00. Dyżur nocny i świąteczny: 27 lipca 
– 2 sierpnia.

•  Konwalia, Kościuszki 16, tel. 95 7553333. 
Pon.-pt. 8.00-19.00; sob. 8.00-15.00. Dyżur 
nocny i świąteczny: 3 – 9 sierpnia.

•  Centrum Zdrowia, Pineckiego 1, tel. 
95 7180297. Pon.-pt. 8.00-19.00; sob. 8.00-
14.00. Dyżur nocny i świąteczny: 10 – 16 
sierpnia.

•  Piokar, Dudka 8,  
 95 7559245. Pon.-pt. 8.00-19.00.  
Dyżur nocny i świąteczny:  
17 – 23 sierpnia.

•  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 całodobo.

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: 17, 24 i 31 lipca 
oraz 7, 14 i 21 sierpnia
odpady segregowane: 27 lipca oraz 
10 sierpnia 
biomasa (brązowy worek) – 20 i 27 
lipca oraz 3, 10 i17 sierpnia

Rejon I 
Kownaty, Prześlice, Bobrówko, Wystok, Lu-
bów, Tarnawa Rzepińska, Bielice, Boczów:
odpady komunalne: 20 lipca oraz 3 
i 17 sierpnia
odpady segregowane: 3 sierpnia
biomasa (brązowy worek) – 20 lipca 
oraz 3 i 17 sierpnia

Rejon II 
Grabów, Walewice, Koryta, Debrznica, 
Drzewce Kolonia, Drzewce, Kolonia Osiny, 
Pniów:
odpady komunalne: 21 lipca oraz 4 
i 18 sierpnia
odpady segregowane: 4 sierpnia
biomasa (brązowy worek) – 21 lipca 
oraz 4 i 18 sierpnia

Rejon III 
Gądków Wielki, Gądków Mały, Bargów, 
Mierczany, Lubin, Garbicz:
odpady komunalne: 22 lipca oraz 5 
i 19 sierpnia
odpady segregowane: 5 sierpnia
biomasa (brązowy worek) – 22 lipca 
oraz 5 i 19 sierpnia

Rejon IV 
Sulęcińska, Ogrodowa, Warszawska, Pl. 
Kościuszki, Świebodzińska, Kasztanowa, 
Wiejska, Świerkowa, Strażacka, M. Reja, 
Łąkowa, Wąska, Młyńska, Pl. Wolności, 
Stolarska, Klonowa, Krośnieńska, Leśni-
czówka Góry, Kolonia Leśna, Wodna, Sło-
wackiego, Prusa, Norwida, W. Reymonta, 
Mickiewicza, Podgórna, Kwiatowa:
odpady komunalne: 23 lipca oraz 6 
i 20 sierpnia
odpady segregowane: 6 sierpnia 
biomasa (brązowy worek) – 23 lipca 
oraz 6 i 20 sierpnia 

Rejon V 
Wojska Polskiego, Jeziorna, Krótka, Wito-
sa, Piastowska, Chrobrego, Biernackiego, 
Sienkiewicza, Dworcowa, Kolejowa, Kolo-
nia Saperska, Saperska, Os. Lecha, Łasze-
wo, Kolonia Poręby, Kolonia Sulęcińska:
odpady komunalne: 24 lipca oraz 7 
i 21 sierpnia
odpady segregowane: 7 sierpnia
biomasa (brązowy worek) – 24 lipca 
oraz 7 i 21 sierpnia

LS Plus (odbiór odpadów) –  
 95 7557722 
numer kontaktowy do Urzędu Miejskiego 
w Torzymiu:  683416221

Od 1 lipca PSZOK mieści się w CZG-12, 
Długoszyn 80.
Gdy pozbycie się domowych odpadów 
segregowanych jest konieczne poza 
wyznaczonymi terminami odbioru, 
mieszkańcy mogą je oddawać bezpłatnie 
do PSZOK.

Nowa stawka opłat za gospodarow-
anie odpadami komunalnymi wynosi 
teraz 26 zł od mieszkańca (za odpady 
segregowane).

Z czy wam się kojarzą Kownaty? Pewnie z Majalandem, to oczywiste. Tylko, 
że rzeczywistość Kownat nie wygląda wcale tak pięknie, jak na kolorowym 
obrazku i nie tak ekscytująco jak jazda na rollercoasterze.

Jeśli odwiedzacie Majaland, a nie znacie samych Kownat, to warto przy okazji się przeje-
chać. To raptem kilometr. Przez Kownaty wiedzie droga powiatowa, ale nie jest szczerze 
mówiąc w najlepszym stanie, tyle że da się jechać.  
Znacznie gorzej jednak wyglądają kawałki dróg gminnych we wsi. W zasadzie bardziej 
przypominają polne niż prawdziwe, utwardzone. Pełno w nich dziur i wyrw. Gdy pada 
deszcz, miejscami zamieniają się w błotnistą bryję, którą trudno pokonać samochodem 
osobowym, o rowerze nie wspominając. 

Ale w opłakanym stanie jest przede wszystkim plac zabaw. To zatrważający kontrast 
– z jednej strony Majaland Kownaty dający szaloną radość dzieciakom, a z drugiej plac 
zabaw Kownaty – stanowiący dla nich tak naprawdę zagrożenie. Przekrzywiająca się drew-
niana wiata sprawia wrażenie, jakby za chwilę mogła runąć! Stara wanna, która stoi obok 
– nie wiadomo, czy jest tu ustawiona celowo (po co?), czy ktoś wyrzucił, bo nie chciało mu 
się wozić do PSZOK. Huśtawka bez krzesełek, pordzewiałe konstrukcje bramek na boisku 
i pozostałych przedmiotów dopełniają obrazu. 

Ciekawe, kiedy ktoś z gminnych władz wizytował Kownaty? Pewnie jak te wszystkie 
sprzęty były jeszcze nowe, a Majalandu jeszcze nie było.

Zderze�ie dwóch światów

»  MAJALAND KOWNATY

»  PLAC ZABAW KOWNATY


