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KARTA DO GŁOSOWANIA

TAK

w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Torzym

zarządzonym przez Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim
na dzień 4 października 2020 r.

Czy jest Pan/Pani za odwołaniem  Pana Ryszarda STANULEWICZA Burmistrza Miasta i Gminy Torzym  przed upływem kadencji?
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Głośno o Torzymiu
Referendum, które odbędzie się 4 października w sprawie odwołania burmistrza Ryszarda 
Stanulewicza, przestaje być sprawą lokalną. Staje się sprawą całego regionu, to na pewno. A być może 
i ogólnopolską, bo tego typu inicjatyw w skali kraju wciąż brakuje. Do ich przeprowadzenia trzeba 
świadomości, wiedzy, determinacji i konsekwencji. Mało kto, na razie, potrafi się tym wykazać. 
Wykazali się inicjatorzy referendum w gminie Torzym i to bardzo cenne, bo wielu mieszkańców gminy 
Torzym, których głos był dotychczas niedoceniany, wagę tego głosu mogą wreszcie poznać.

W związku z referendum w gminie gościła już TVP3 Gorzów, a także „Gazeta Lubuska”. To 
właśnie te media, połączone bezpośrednio z siecią mediów ogólnopolskich, oddały głos inicjatorom 
referendum, którzy zwrócili uwagę na problemy lokalnej społeczności.

W „Gazecie Lubuskiej” przy okazji pojawiła się symboliczna galeria zdjęć. Fotografie nagród, 
którymi chwali się burmistrz, zestawione zostały z miejscami najbardziej w gminie podupadłymi 
– kinem w Torzymiu, świetlicą w Bobrówku, wiatą w Kownatach, pomostem na jeziorze, stanem dróg 
gminnych. No więc za co te nagrody? Bez komentarza.

22 lata – tyle było czasu, by zadbać o te wszystkie miejsca i wiele innych. W tym numerze 
pokazujemy na przykład szczątki cmentarza żydowskiego w Torzymiu. Naprawdę nie trzeba było 
wiele wysiłku, by zatroszczyć się o to miejsce. Podobnie jak niewiele wysiłku trzeba, by przynajmniej 
posprzątać okolice jeziora. Zresztą o jeziorach piszemy dużo więcej w tym numerze  
– u nas są przepiękne, tylko koszmarnie zaniedbane.

Wysiłku wiele nie trzeba, ale warunek jest jeden – włodarzowi gminy musi się chcieć. Czy temu się 
chce? Na to pytanie odpowiemy wszyscy już 4 października.
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wadzenia referendum i zaczęła się 
cała procedura.

Następnym krokiem było zgroma-
dzenie odpowiedniej liczby głosów 
poparcia pod wnioskiem. Trzeba było 
zebrać nieco ponad 600 podpisów, na 
co przepisy dają dwa miesiące. 

Okazało się jednak, że determina-
cja lokalnej społeczności gminy To-
rzym przeszła wszelkie oczekiwania. 
Wystarczyły zaledwie dwa weekendy 
zbierania podpisów, by liczba osób 
popierających ideę referendum się-
gnęła blisko 800!

To przesądziło o tym, że refe-
rendum faktycznie się odbędzie. 12 
sierpnia komisarz wyborczy wydał 
w tej sprawie stosowny komunikat 
ustalając datę referendum na 4 paź-
dziernika.

Ważne daty
▶  4 października jest tu najważniej-

szą datą, ale nie jedyną istotną. 
Trzeba pamiętać, że:

▶  do 21 września trzeba zgłosić 
zamiar głosowania koresponden-
cyjnego (dotyczy osób powyżej 
60. roku życia i niepełnospraw-
nych);

▶  do 25 września trzeba złożyć wnio-
sek (w Urzędzie Gminy) o głosowa-
nie przez pośrednika (dotyczy tej 
samej grupy osób);

▶  do 29 września trzeba zgłosić 
zamiar głosowania koresponden-
cyjnego w przypadku osób przeby-
wających w kwarantannie;

▶  także do 29 września można 
zgłaszać wnioski (w Urzędzie 
Gminy) o dopisanie do spisu wy-
borców w wybranym przez siebie 
obwodzie głosowania (dotyczy 
wszystkich wyborców, którzy nie 
będą głosować w okręgu właści-
wym dla miejsca zameldowania).

Wielokrotnie pisaliśmy już na naszych 
łamach, że inicjatorzy referendum 
w gminie Torzym nie zgadzają się 
z obecną polityką prowadzoną przez 
burmistrza Ryszarda Stanulewicza. 
Stąd ich mocny sprzeciw i determina-
cja w doprowadzeniu do procedury 
referendum.

Poparcie mieszkańców
Ta akcja trwa już od połowy czerw-
ca. Wtedy to komisarz wyborczy 
w Gorzowie Wielkopolskim został 
poinformowany o zamiarze przepro-

4 października  będzie referendum
Referendum w gminie 
Torzym zbliża się 
wielkimi krokami. 
Już w niedzielę 4 
października mieszkańcy 
gminy Torzym mogą 
pójść do urn wyborczych 
i zdecydować, czy są za 
odwołaniem obecnego 
burmistrza Ryszarda 
Stanulewicza, czy za 
tym, aby kontynuował 
swą kadencję. To wielkie 
święto demokracji, która 
polega nie tylko na tym, 
aby wybierać władze, 
ale także na tym, by je 
rozliczać z działalności 
i realizowania obietnic, 
jakie zostały złożone.

„Słyszę, że młodzi zaczynają się bu-
rzyć. Wszyscy im przyklepujemy, żeby 
się udało” – z zapałem mówi jedna 
z napotkanych pań o idei referendum.

Zasadniczo nasłuchaliśmy się dużo 
gorzkich słów na temat jakości życia 
w Torzymiu. 

„Ogólnie jest kicha. Mamy jezioro, 
które jest niezagospodarowane, zresz-
tą nie jedno” – rzuca jedna z naszych 
rozmówczyń. 

Przy okazji wrzuca kamyk do 
ogródka burmistrza, który ostatnio 
tak chętnie rozprawia o używkach 

Jak się żyje w Torzymiu? Ogólnie – kicha!

zarzekając się, że nie chce, by gmina 
jego kadencji została z nich zapamię-
tana. Tymczasem nasza rozmówczyni 
stwierdza: 

„Torzym to wielkie siedlisko uza-
leżnień wszelkiego rodzaju (…) To 
nieciekawe miasteczko. Rozjeżdżone, 
straszny ruch”.

W innych wypowiedziach słyszymy 
między innymi: 
„Smutna to jest miejscowość, nijaka. 
Taka Cybinka – tam się coś dzieje, 
widać ludzi. A u nas ludzie są zawie-
dzeni, młodzi uciekają”.

„Dużo rzeczy miało być robione, póź-
niej nie było robione”.

Z okazji referendum 
przeszliśmy się 
z mikrofonem po 
Torzymiu pytając 
przypadkowych 
przechodniów, jak się im 
żyje w tym mieście i czy 
jest tu co zmieniać. 

„Tu jest mało placów zabaw, dzieci nie 
mają się gdzie bawić”.

„Jest jezioro, z których wielu miesz-
kańców chciałoby skorzystać, a muszą 
jeździć do innych miejscowości”.

„Nawet na wakacje by pan nie chciał 
tu przyjechać. Zapuszczone jezioro, 
rozjeżdżone ulice. Nic się nie dzieje, 
może nie ma pieniążków, ale u nas na 
nic nie ma pieniędzy”.

„Nic się nie dzieje, nie ma gdzie wyjść. 
To trwa już kilka lat, miasto umarło. 
A jeśli żyje, to tylko dzięki temu, że 
jeżdżą ciężarówki”.

„Nawet nasz cmentarz... Proszę zoba-
czyć. To jest obraz nędzy i rozpaczy. 
Nawet tego nie mamy w Torzymiu”.

„Słyszymy, że nie ma pieniążków. 
U nas na nic nie ma pieniążków”.

„Niezadowolonych ludzi jest dużo”.

Sondę przeprowadził 
FP

Jak się dowiedzieliśmy, 
spółka Garbicz Festival 
przekazała niedawno 
5 tysięcy złotych na 
budowę ogrodzenia 
placu zabaw 
w Garbiczu. 

Dar dla Garbicza

To kolejne środki prze-
kazane od organizatorów 
imprezy na rzecz lokalnej 
społeczności.

Można przypomnieć, że 
choćby jesienią 2018 roku 
sfinalizowany został zakup 
wyposażenia właśnie placu 
zabaw, czyli urządzeń, 
które służą zabawie dzieci: 
huśtawek, zjeżdżalni 

i plastikowego motorka na 
sprężynie.

Teraz teren obok remizy 
zostanie otoczony pło-
tem, dzięki czemu będzie 
bezpieczniej, schludniej 
i czyściej, bo na plac będą 

wchodziły już tylko maluchy 
ze swoim rodzicami. 

Garbicz Festival zapo-
wiada dalszą współpracę 
z mieszkańcami wioski. 

red
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KARTA DO GŁOSOWANIA

TAK

w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Torzym

zarządzonym przez Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim
na dzień 4 października 2020 r.

Czy jest Pan/Pani za odwołaniem  Pana Ryszarda STANULEWICZA Burmistrza Miasta i Gminy Torzym  przed upływem kadencji?

NIE

Co bardzo istotne, procedura referendum o odwołanie bur-
mistrza gminy Torzym 4 października dopuszcza możliwość 
głosowania korespondencyjnego! Jednak nie dla wszystkich 
wyborców. No i uwaga – taki zamiar trzeba zgłosić do 21 
WRZEŚNIA (osoby po 60. roku życia i niepełnosprawne) lub 
do 29 WRZEŚNIA (osoby w kwarantannie). 

KTO MA TAKĄ MOŻLIWOŚĆ:
•  osoby, które najpóźniej w dniu referendum kończą 60 lat;
•  wyborcy niepełnosprawni (do zgłoszenia należy dołączyć 

kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekają-
cego ustaleniu stopnia niepełnosprawności);

•  osoby pozostające w izolacji bądź kwarantannie – i nie 
chodzi tu tylko o koronawirusa.

Niezmiernie ważne jest to, że kto spełnia powyższe wa-
runki i chciałby zagłosować korespondencyjnie, musi zgłosić 
zamiar głosowania w takiej formie Komisarzowi Wyborczemu 
w Gorzowie Wlkp. (tel. kontaktowy 95 7115307).

JAK DOKONAĆ ZGŁOSZENIA:
•  ustnie (czas pracy biura od 7.30 do 15.30 od poniedziałku 

do piątku);
•  pisemnie (na adres: Komisarz Wyborczy, Delegatura Krajo-

wego Biura Wyborczego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończy-
ka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., najlepiej z dopiskiem: referen-
dum w gminie Torzym – zgłoszenie zamiaru głosowania 
korespondencyjnego; wtedy od razu będzie wiadomo, 
czego sprawa dotyczy);

•  drogą elektroniczną (adres mailowy: gow-dyr@kbw.gov.pl).

SKĄD POBRAĆ WZÓR ZGŁOSZENIA
Druk zgłoszenia, który należy wypełnić i podpisać wraz 
z klauzulą RODO, do pobrania pod linkiem, który został udo-
stępniony we wpisie na naszym profilu facebookowym (cho-
dzi o wpis właśnie o głosowaniu korespondencyjnym) albo 
na dedykowanej stronie PKW w Gorzowie Wlkp. (https://
gorzow-wielkopolski.kbw.gov.pl/wybory-i-referenda).

TERMINY
Termin zgłoszenia tego, że chce się głosować korespon-
dencyjnie upływa 21 września dla wyborców 60+ i nie-
pełnosprawnych oraz 29 września dla osób pozostających 
w kwarantannie lub izolacji.

PROCEDURA
Kto chce głosować korespondencyjnie i ma do tego pra-
wo, musi zgłosić ten zamiar komisarzowi wyborczemu – to 
przede wszystkim.

Jeśli zgłoszenie jest w porządku, najpóźniej 5 dni przed 
referendum powinien dotrzeć pocztą pakiet wyborczy (czas 
ten został skrócony do 2 dni w przypadku osób na kwaran-
tannie).
W pakiecie wyborczym  
powinna znajdować się: 
•  karta do głosowania – ta właściwa, podstawowa;
•  koperta na kartę do głosowania;
•  instrukcja obsługi;
•  oświadczenie o tajnym i osobistym oddaniu głosów; 
•  no i jest jeszcze koperta zwrotna. 

GŁOSOWANIE
Po zakreśleniu odpowiedniego kwadracika na karcie do 
głosowania wkładamy ją do koperty NA KARTĘ DO GŁOSO-
WANIA, dołączamy PODPISANE oświadczenie o tajnym i oso-
bistym oddaniu głosu i to wszystko razem wkładamy jeszcze 
do koperty zwrotnej zaadresowanej na adres OBWODOWEJ 
KOMISJI wyborczej, do której jesteśmy dopisani. 

POCZTA
Gotową kopertę przekazujemy za pośrednictwem poczty. 
Możemy w momencie otrzymania pakietu do głosowania 
zażyczyć sobie, aby odbiór nastąpił pod wskazanym przez 
nas adresem, albo możemy nadać (czy poprosić kogoś, aby 
nadał za nas) w placówce pocztowej. 
UWAGA: ostatecznym terminem nadania przesyłki jest 1 
PAŹDZIERNIKA (to jest przedostatni dzień roboczy przed 
terminem referendum).

INFORMACJE
Wszelkie niezbędne informacje zostaną dostarczone z pakie-
tem wyborczym w formie instrukcji obsługi. W razie wątpli-
wości można zadzwonić do biura komisarza wyborczego 
w Gorzowie Wlkp. – tel. 95 711 53 07. 

Osoby powyżej 60. roku życia 
i niepełnosprawne, jeśli nie zde-
cydują się zagłosować korespon-
dencyjnie, a nie mogą osobiście 
stawić się w lokalu wyborczym, 
mogą oddać głos za pośrednic-
twem pełnomocnika.

KTO MOŻE BYĆ PEŁNOMOCNIKIM?
Pełnomocnikiem może być osoba 
uprawniona do wzięcia udziału 
w referendum.

I, o czym trzeba pamiętać, peł-
nomocnictwo można przyjąć tylko 
od jednej osoby, maksymalnie od 
dwóch, jednakże w tym wypadku 

jedna z tych osób musi być najbliższą 
rodziną (np. dziadek, babcia, rodzice).

KTO NIE MOŻE BYĆ PEŁNOMOCNIKIM?
Pełnomocnikami nie mogą być osoby 
wchodzące w skład obwodowej 
komisji wyborczej z tego obwodu, co 
udzielający pełnomocnictwa, a także 
mężowie zaufania.

PROCEDURA
Pełnomocnictwa udziela się przed 
burmistrzem lub pracownikiem urzędu 
miasta upoważnionym do sporządzania 
aktów pełnomocnictwa do głosowania. 
Taki akt sporządza się na wniosek wnie-

siony do burmistrza do dnia 25 września 
2020 roku, wypełniając stosowny urzę-
dowy formularz (trzeba dołączyć kopię 
aktualnego orzeczenia o niepełnospraw-
ności – o ile chodzi oczywiście o osobę 
niepełnosprawną, a także pisemną 
zgodę osoby mającej być pełnomocni-
kiem – jest specjalny formularz zgody).
WAŻNE! Co prawda wniosek musi być 
złożony do burmistrza, ale to czynność 
czysto formalna. Burmistrz nie ma 
możliwości odrzucenia wniosku, o ile 
nie zawiera on ewidentnych błędów.

Jeżeli wyborca nie może lub nie 
umie złożyć podpisu, wniosek pod-
pisuje osoba, która wyraziła zgodę 

na przyjęcie pełnomocnictwa do 
głosowania. 

Akt pełnomocnictwa sporządza 
się W MIEJSCU ZAMIESZKANIA udzie-
lającego pełnomocnictwa, choć jest 
to możliwe także w urzędzie.

FORMULARZ
Można znaleźc na dedykowanej stro-
nie PKW w Gorzowie Wlkp. (https://
gorzow-wielkopolski.kbw.gov.
pl/wybory-i-referenda) wchodząc 
w zakładkę „wybory i referenda w toku 
kadencji”. Można w pasek adresu 
w przeglądarce internetowej wpisać 
też ten adres: https://bit.ly/3bn2EtQ 

REFERENDUM
Pełnomocnik idąc do głosowania 
musi oczywiście okazać akt pełno-
mocnictwa (a więc musi go mieć ze 
sobą).

Udzielenie pełnomocnictwa 
jest wolne od opłat urzędowych, 
a pełnomocnik nie może przyjąć 
żadnego wynagrodzenia za to, że jest 
pełnomocnikiem.

Co ciekawe, mimo udzielenia 
pełnomocnictwa można zagłosować 
osobiście pod warunkiem, że pełno-
mocnik nie zrobił tego wcześniej, bo 
w takiej sytuacji oddanie głosu jest 
już odnotowane.

» GŁOSOWAĆ MOŻNA TEŻ PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

»  MOŻNA GŁOSOWAĆ  
KORESPONDENCYJNIE4 października  będzie referendum

Już w niedzielę 4 października mieszkańcy gminy Torzym  
pójdą do urn wyborczych.

Czy jesteś za odwołaniem burmistrza Ryszarda Stanulewicza?  
– takie pytanie zostanie zadane.

Jeśli jesteś za odwołaniem, postaw krzyżyk w kratce „TAK”.

Głosowanie jest w pełni ANONIMOWE,  
podobnie jak we wszystkich wyborach w Polsce.

Głosować będzie można w tych samych miejscach,  
gdzie głosuje się podczas wyborów.

Dopuszczalne jest głosowanie korespondencyjne  
lub przez pełnomocnika, ale tylko dla osób powyżej 60. roku życia 

i niepełnosprawnych.

Burmistrz nie może
Burmistrz Ryszard Stanulewicz przed 
referendum nie może prowadzić swojej 
kampanii na koszt gminy ani repre-
zentując swój urząd. To wynika wprost 
z przepisów prawa, a w szczególności 
z ustawy o referendum lokalnym. 
Dlaczego? To proste – dlatego, że 
referendum jest rozliczeniem przez 
lokalną społeczność jego dotychcza-
sowej działalności. To, co burmistrz 
miał do zrobienia i powiedzenia z racji 
sprawowanego urzędu, mógł zrobić lub 
powiedzieć przez blisko dwa lata od 
czasu ostatnich wyborów. 

Referendum to nie czas na kolejne 
obietnice, to czas rozliczenia obietnic, 
które już zostały złożone.

Referendum to nie wybory
O tym też trzeba pamiętać – referendum 
to nie są wybory! Referendum ogranicza 
się do jednego zasadniczego pytania: czy 
jesteś za odwołaniem obecnego burmi-
strza Ryszarda Stanulewicza?

Jeśli mieszkańcy gminy Torzym 
stwierdzą, że TAK, że są za odwo-
łaniem, wtedy burmistrz przestanie 
pełnić swą funkcję i zostaną rozpisane 
nowe wybory. 

Wówczas dopiero będzie czas na to, 
by zgłaszali się kandydaci na nowego 
burmistrza, przedstawiali swój pro-
gram, walczyli o głosy wyborców.   

Wiele osób pyta, czy w takich wybo-
rach będzie mógł wystartować pan Sta-
nulewicz. Formalnie nie będzie takich 
przeszkód, ale w praktyce przegrane 
referendum odebrałoby mu jakikolwiek 
moralny i publiczny mandat do decyzji 
o starcie. Przegrane referendum to 
bowiem jasny głos o utracie zaufania 
społecznego. 

RED
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Od lat pracuje pomagając najsłabszym 
i najbiedniejszym. Zaczynała w swoim 
rodzinnym mieście, dziś jest kierow-
nikiem Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Lubniewicach. 
Dlaczego tam? O tym także jest ta 
rozmowa. 

Ani słowa na plus?
EWELINA NIWALD: Muszę pomy-
śleć... na pewno dobrze, że są tu chod-
niki – wtedy wózkiem jeździ się łatwiej. 
Szkoda tylko, że te najbardziej urokliwe 
miejsca, jak okolice jeziora Ilno, nie są 
zagospodarowane. Wiele miast, które 
mają bezpośredni dostęp do jeziora, 
wykorzystały to jako atrakcję, powstały 
prawdziwe perełki z plażami, prome-
nadami i pomostami. W Torzymiu to 
wygląda źle. Na naszej plaży wszystko 
jest zaniedbane, pomost stary, łatany 
pojedynczymi belkami. To jest skandal, 
że burmistrz zrezygnował z dofinanso-
wania na poziomie 300 tysięcy złotych, 
jaka była przyznania z Lokalnej Grupy 
Działania na rewitalizację plaży. Taki 
burmistrz jak pan Stanulewicz, jeżeli 
nie widzi potrzeb mieszkańców, nie jest 
nam do niczego potrzebny. Myślę, że 
mieszkańcy też to widzą. 

Co konkretnie ma pani na myśli?
Z czego teraz słynie Torzym? Gdy 
ostatnio przyjechała telewizja, reportaż 
zaczynał się od komentarza: „miasto 
rozjeżdżane przez TIR-y...”. I taka jest 
niestety prawda. Od której strony nie 
wjechać, źle to wygląda. Zaniedbane 
budynki użyteczności publicznej, 
brudno, jakby wszystko było w stanie 
upadłości. A przecież pan Stanulewicz 
jest tu burmistrzem 22 lata! Ale jak to 
mówią: jaki pan, taki kram. Jednak są 
ludzie, którzy kochają Torzym – tak 
jak ja – wychowali się tu i starają się 
walczyć o lepsze jutro dla tej gminy.

No tak, ale wiele osób stąd ucieka.
Jak to jest w ogóle możliwe, że w całej 
gminie nie ma ani jednego zakładu 
produkcyjnego, który dawałby pracę 
ludziom? To jest zostawienie ludzi sa-
mych z ich problemami. Bez perspek-
tyw na przyszłość. Nie dziwię się, że 
kto może ucieka za pracą, za lepszym 
życiem.  Mam nadzieję, że złe czasy 
niedługo się skończą. 

Jest przecież w gminie park rozrywki 
– Majaland...
Majaland to jest kompletnie niewy-
korzystana przez gminę inwestycja. 
Powinien być kołem zamachowym 
dla branży turystycznej, hotelarskiej, 
gastronomicznej, transportowej 
w całej okolicy. Przyciągać turystów, 
inwestorów, dawać pracę. Chodzi o to, 
by turyści wydawali pieniądze nie 
u jednego przedsiębiorcy, ale u wielu, 
w całej gminie, by mieli po co tu zostać 
na przykład przez tydzień. Wtedy za-

robią hotele, motele, stacje benzynowe, 
restauracje, bary, sklepy, wypożyczalnie 
kajaków itd. To się musi wzajemnie 
nakręcać. 

Zna pani dobrze sytuację ludzi 
w gminie, bo przez wiele lat praco-
wała pani w tutejszym Ośrodku Po-
mocy Społecznej. Odwiedzała pani 
potrzebujących w ich domach.
Napatrzyłam się na ludzką biedę i nie-
szczęścia. Sporo tego u nas. Ludziom 
trzeba pomagać i to nie tylko dając im 
na przykład zasiłki czy robiąc zakupy. 
Trzeba stworzyć warunki do tego, by 
mogli pracować i zarabiać. I tu są naj-
większe zaniedbania i najcięższe grzechy 
władz gminy. Nie zgadzam się z takim 
prostym wytłumaczeniem, jakiego uży-
wa pan Stanulewicz, że on chciałby, ale 
na nic nie ma pieniędzy. On nie jest od 
tego, żeby być bezradnym, to jego rola 
pozyskiwać środki dla gminy. 

W jaki sposób?
Jest wiele działań z zakresu pomocy 
społecznej kierowanych do grup takich 
jak osoby starsze, niepełnosprawne, na 
które są dofinansowania. Na przykład 
można tworzyć warunki do inwestowa-
nia dla przedsiębiorców albo pozy-
skiwać pieniądze z funduszy unijnych 
lub programów krajowych. Zdarzają 
się i takie programy, w których można 
otrzymać nawet 75 procent zwrotu 
kosztów inwestycji, więc czemu tego 
nie robić!? A Torzym właśnie tego nie 
robi, albo robi w minimalnym zakresie. 

Przecież nasza gmina ma najniższy po-
ziom pozyskiwania środków unijnych 
w całym rejonie! 

Brak kompetencji?
Przez lata pracy w Torzymiu zajmo-
wałam się między innymi realizacją 
projektów unijnych, a teraz tę pracę 
wykonuję dla gminy Lubniewice. Nie 
powiem złego słowa o pracownikach 
urzędu gminy w Torzymiu. Są kompe-
tentni i rzetelni, jednakże nie daje  się 
im możliwości rozwoju, szkoleń, awan-
sów. Brakuje umiejętności mobilizo-
wania. Źle to świadczy o szefie, jeśli nie 
wie, że inwestowanie w pracowników 
zawsze się zwraca.. 

A co się stało, że pani, rodowita 
torzymianka, przestała pracować 
dla gminy? 
Wiele lat ciężko pracowałam w OPS, 
poświęcając temu mnóstwo prywatne-
go czasu, ale nie przeszkadzało mi to, 
bo uwielbiam to robić. Praca z ludźmi 
przynosi wiele satysfakcji. Tylko, że 
z każdym dniem pan Stanulewicz tę 
satysfakcję mi odbierał. Aż w końcu 
miarka się przebrała. Chciałam skupić 
się na działaniach, które poprawiły-
by wizerunek gminy, stymulowałyby 
lokalną społeczność chociażby do 
pozyskiwania środków na rozwój 
przedsiębiorczości. Nie zgadzałam 
się także z burmistrzem w niektórych 
kwestiach prawnych dotyczących 
zagadnień związanych z udzielaniem 
pomocy finansowej. 

Chodziło o metody?
Uważam że ludziom trzeba dać wędkę 
a nie rybę. A publiczne środki fi-
nansowe należy mądrze inwestować 
w działania, które przyniosą długo-
falowe efekty. Inna kwestią jest różne 
rozumienie przepisów prawa. Nie 
dopuszczam do siebie możliwości 
interpretowania go na własną rękę, 
co miało miejsce pod zarządem pana 
Stanulewicza. To nie tylko moje zdanie, 
świadectwem są choćby protokoły po-
kontrolne instytucji nadzorczych RIO, 
NIK. Nie będę powielała przykładów 
z tych protokołów, ale sprawowanie 
zarządu majątkiem gminnym w formu-
le przyjętej przez burmistrza nie mieści 
mi się w głowie. 

Żałuje pani decyzji o odejściu?
Podjęłam ją świadomie i nigdy tego 
nie żałowałam, dało mi to możliwość 
rozwoju osobistego i zawodowego, 
jednocześnie w innej gminie docenio-
no moje kompetencje i kwalifikacje. 
Dano możliwość wykorzystania wiedzy 
i umiejętności pozyskanych na stu-
diach, czego nie mogłam przełożyć na 
praktykę w Torzymiu. 

Rozumiemy, że pan Stanulewicz też 
pani nie zatrzymywał?
Nie, chyba odetchnął z ulgą. Choć to, 
co powiedział, a mianowicie, że moja 
praca w gminie Torzym nie miała zna-
czenia, pokazało go jako małego czło-
wieka. To było przykre, gdyż włożyłam 
w tę pracę bardzo dużo czasu i zaanga-
żowania. Podnosiłam kwalifikacje, by 
jak najlepiej wykonywać swój zawód, 
czyli być dobrym i kompetentnym pra-
cownikiem socjalnym. Nieść pomoc 
realną i skuteczną. Ewidentnie bur-
mistrz myśli inaczej. Dla niego wspar-
cie osób, które korzystają z pomocy 

Marzę o gminie, która się rozwija,  jest czysta i zadbana
Torzym to miejsce, gdzie chciałabym wychowywać swoje dziecko, miejsce, w którym sama się wychowałam. Z nostalgią 
wspominam lata mojego dzieciństwa, gdy spędzaliśmy czas głównie na podwórkach, placach zabaw, a latem nad 
jeziorem. Dziś z czasów mojego dzieciństwa niewiele zostało – mówi nam Ewelina NIWALD, od niedawna szczęśliwa 
mama, doskonale znana zapewne większości mieszkańców gminy Torzym. 

Pragnę, by cała nasza gmina 
była miejscem czystym, 
zadbanym, rozwijającym się.

W Urzędzie Gminy pracują często kompetentni 
i rzetelni ludzie, jednakże nie daje się im 
możliwości rozwoju, szkoleń, awansów.
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społecznej, kończy się na przydzieleniu 
zasiłku. Nie liczy się człowiek.  

W lipcu urodziła się pani córka. Jaki To-
rzym powinna zobaczyć za 15-20 lat?
Pragnę wszystkiego, co najlepsze dla 
mojego dziecka i marzę o tym, by 
córka dorastała w Torzymiu innym 
niż teraz. Pragnę, by cała nasza gmina 
była miejscem czystym, zadbanym, 
rozwijającym się. Z ciekawą ofertą dla 
dzieci, młodzieży i seniorów. Chcę, 
aby żyli tu szczęśliwi ludzie, by młodzi 
mieli pracę, perspektywy rozwoju, by 
zapewniano miejsca, gdzie się można 
rozerwać. A starsi, żeby mieli jakąś 
ciekawą ofertę dla siebie, łatwy dostęp 
do służby zdrowia, miejsce spotkań 
i rozwijania zainteresowań.  

A teraz tego nie ma?
Pewnie widzieli panowie te zrujnowa-
ne, zniszczone i nieczynne świetlice 
na wsiach całej gminy. W Drzewcach 
w świetlicy nie ma bieżącej wody, 
w Boczowie świetlica zaniedbana i za-
mknięta, w Bobrówku to już w ogóle 
jest rudera, która zagraża zdrowiu każ-
dego, kto tam chciałby wejść. Dramat. 
Czy mieszkańcy wiosek nie mają prawa 
do tego, by mieć miejsca spotkań? 
A dzieci zasługują na jakąś ofertę, 
inną niż tylko siedzenie w domu, przy 
internecie, nad telefonem. Ale dzisiaj 
dla wielu tych ludzi nie ma żadnej 
propozycji, żadnych pomysłów. To jest 
wykluczanie ich z życia społecznego, 
na co ja się nie godzę, bo w związku 
z moją pracą widziałam jak to się 
kończy.

Marzę o gminie, która się rozwija,  jest czysta i zadbana

Taki burmistrz jak pan Stanulewicz,  
jeżeli nie widzi potrzeb mieszkańców, nie jest 
nam do niczego potrzebny.

Może wygodniej mieć takich miesz-
kańców, którzy ciągle potrzebują 
pomocy. Wtedy łatwiej rządzić.
Niestety, pan Stanulewicz uprawia 
taki model sprawowania władzy, który 
można nazwać wręcz autokratycznym. 
Doprowadziło to do sytuacji, w której 
w XXI wieku ludzie się boją korzystać 
z dobrodziejstw demokracji. Nie tylko 
z wolności słowa i prawa do krytyki, 
ale też z tego, że można czegoś od 
urzędnika żądać, że można oczeki-
wać pomocy, że to urzędnik jest dla 
obywatela, a nie odwrotnie. Władze 
gminy muszą zrozumieć, że ta praca to 
jest misja. Tymczasem to, co się dzieje 
w Torzymiu, postrzegam jako sprawo-
wanie władzy opartej na strachu: bo się 
podpadnie burmistrzowi i będzie się 
miało kłopoty. 

Podobno ludzie pytają, czy bur-
mistrz będzie wiedział, kto głoso-
wał za nim, a kto przeciwko niemu 
w referendum. 
Absurd! Jednak ten absurd pokazuje, 
jakim zaściankiem przez lata burmi-
strzowania pana Stanulewicza stała się 
nasza gmina. Zresztą podkreślcie to 
wyraźnie: głosowanie jest anonimowe, 
tak jak na wyborach, nikomu nic nie 
grozi. Każdy może przyjść i wrzucić 
kartkę do urny, na której zaznaczy czy 
jest za odwołaniem burmistrza i on się 
o tym nie dowie

W ogóle tego Stanulewicza nie rozu-
miemy. Przecież fajniej byłoby zatrud-
niać fachowców, pozyskiwać pienią-
dze, ściągać inwestorów i mieć gminę, 
w której wszyscy są zadowoleni...

Wracamy do tego samego: stylu 
zarządzania gminą. Tu trzeba mieć 
otwartą głowę, wizję, znać języki. 
Kiedy tego brakuje, sięga się do 
innych metod, czyli BMW: bierny, 
mierny, ale wierny... Pamiętam jak 
pracowałam jeszcze w Torzymiu 
i zorganizowałam cykl szkoleń i pre-
lekcji dla przedsiębiorców i organi-
zacji pozarządowych, żeby mogli się 
dowiedzieć, jak pozyskiwać dofi-
nansowania na inwestycje z różnych 
funduszy i programów pomocowych. 
Zainteresowanie uczestników było 
bardzo duże. Przyjeżdżali prelegenci 
i eksperci z zewnątrz.  Szkolenia te 
zostały zorganizowane po godzinach 
pracy, czyli po godzinie 16.00, bo ze 
strony burmistrza nie było przychyl-
ności dla działań oświatowych. Ale 
i tak w końcu zabronił mi to robić.

Jak to? Dlaczego? Skoro było zainte-
resowanie, skoro to było potrzebne?
Po jednym ze szkoleń, na którym sam 
był obecny, powiedział mi: „ostatni 
raz pani to zrobiła”. Chodziło o to, 
że przedsiębiorcy i lokalni liderzy 
społeczni dowiadywali się, że istnieje 
wiele programów, które im pomogą, 
ale gmina musi im wyjść naprzeciw. 
A dla władzy to był kłopot, bo trzeba 
coś zrobić, się wysilić, bo z pana 
i władcy, burmistrz staje się jedynie 
urzędnikiem, który ma ciężko pra-
cować. Jeśli przedsiębiorcom będzie 
się wiodło, będą niezależni, to nie 
będzie miał na nich wpływu. Mało 
tego taka sytuacja wyłoni osoby, 
które w przyszłości mogły zagrozić 
jego stanowisku. To proste. Szkolenia 
zostały zlikwidowane.

Tak samo jak wiele przedsiębiorstw 
w okolicy. Przez lata firmy padały 
jak muchy albo ubożały, zwalniały 
pracowników itd. W efekcie podatki 
spływające do gminy są stanowczo 
zbyt małe w stosunku do tego, jakie 
mogłyby być. 
Dlatego ważne jest, by gmina była 
otwarta na inwestorów. Ktoś jeszcze 
gotów pomyśleć, że u nas nie ma wa-
runków do inwestowania. Nic bardziej 
mylnego. Zarówno bliskość granicy, 
jak i zjazd z autostrady mają ogromne 
znaczenie. Najlepszym przykładem jest 
prężnie rozwijająca się gmina Świe-
bodzin, która realnie korzysta z pętli 
A2-S3.

Ale burmistrz przekonuje, że dobrze 
działa. Tu niby drogę buduje, tam 
oczyszczalnię. Mamy wrażenie, że za-
raz będzie trawę na zielono malował. 
A wszystko, gdy już mu widmo odwo-
łania w referendum zajrzało w oczy.
Jest burmistrzem 22 lata i przez 
ten czas nie zdołał zmodernizować 
i rozbudować oczyszczalni w Torzy-
miu. To mam uwierzyć, że teraz to 
zrobi? Przecież już raz – w 2018 roku 
– Torzym podpisał umowę na dofi-
nansowanie oczyszczalni, pozyskał 
na nią dotację z UE i co? I nic. Pan 
Stanulewicz czyszczalni nie zbudował, 
a dotację musiał zwrócić. Teraz koszt 
modernizacji oczyszczalni jest już 

dwukrotnie wyższy i wszyscy za to 
zapłacimy z naszych podatków. A są 
to olbrzymie kwoty.

Można byłoby za nie zrobić mnó-
stwo rzeczy.
Gdyby przez wszystkie lata sprawowa-
nia zarządu nad gminą przyjęto strate-
gię rozwoju jednego sołectwa rocznie, 
dziś każda miejscowość miałaby dostęp 
do bieżącej wody, kanalizacji, dobrze 
prosperującą świetlicę, zmoderni-
zowane OSP, a tak nie jest. Prawda 
jest brutalna. W XXI wieku są u nas 
miejsca bez dostępu do podstawowych 
mediów. A na to potrzebne są dziś 
olbrzymie kwoty. Ludzie nie są głupi. 
Nie dadzą się nabrać, nie kupią tej 
prostej propagandy. Mieszkańcy jeżdżą 
do ościennych gmin i widzą, że tam 
jest ładnie, że powstają oczyszczalnie, 
plaże, parki. Że są inwestycje miejskie 
(jak w Rzepinie czy Sulęcinie), miejsca 
rozrywki, ośrodki zdrowia. U nas też 
tak powinno być. Ale musi się zmienić 
władza. Dlatego wierzę, że 4 paździer-
nika ludzie zagłosują w referendum za 
odwołaniem burmistrza Stanulewicza. 
Mieszkańcy chcą dobrze żyć tu i teraz, 
a nie słyszeć bezradne tłumaczenia, że 
na nic nie ma pieniędzy. 

Są zatem jakieś nadzieje  
na przyszłość? 
Oczywiście. Gmina Torzym musi 
zacząć iść w innym kierunku niż do-
tychczas. Trzeba postawić na młodych 
ludzi, dać im szansę bycia współgospo-
darzami. Ten model, w którym rządzi 
gminą ktoś, kto jest tuż przed emerytu-
rą i jest najwyraźniej wypalony, nie ma 
przyszłości. Pomysł na dwukadencyj-
ność władz samorządowych był moim 
zdaniem dobry, gdyż nie dopuszcza 
do wypalenia zawodowego i myślenia 
o stanowisku burmistrza jak o „doży-
wociu”. Potrzeba nam ludzi z mło-
dzieńczą energią, takich, którym nadal 
się chce rozwijać, zmieniać wszystko 
dookoła, tworzyć przyjazny klimat dla 
inwestorów.

Czy w gminie Torzym są osoby, które 
mogą być liderami społecznymi i ak-
tywnymi samorządowcami?
Oczywiście, że tak. Jest mnóstwo ludzi, 
którzy mają kompetencje, otwarte 
głowy i chęci do działania, ale zostali 
– tak jak ja – zniechęceni przez obecne 
władze. To się musi zmienić.
Żyje tu wielu ludzi z ogromnym 
doświadczeniem, którzy pracują w in-
stytucjach samorządowych i regional-
nych. To wybitni specjaliści, których 
kwalifikacje i kompetencje zostały do-
cenione przez innych. Najważniejsze to 
zaangażować mieszkańców gminy do 
działania na rzecz wspólnoty. Wiem, 
że w ciągu 2-3 lat nasza gmina może 
wyglądać zupełnie inaczej, ale potrzeba 
nam zmian na już, na teraz. Ja pro-
ponuję politykę współpracy i współ-
uczestnictwa zamiast dotychczasowej 
polityki strachu. Stare metody muszą 
odejść do lamusa, na śmietnik historii.

Rozmawiali DK i Marcin Kalita

Nasza gmina ma najniższy  
poziom pozyskiwania środków 
unijnych w całym rejonie!

– Ewelinę Niwald znam jako osobę, która jest bar-
dzo zaangażowana w poszukiwanie i wdrażanie 
rozwiązań z zakresu pomocy społecznej. Jako osobę 
otwartą, spokojną, cechującą się odpowiedzialnością 
i konsekwencją.

Jej ogromnym atutem jest wrażliwość na losy drugie-
go człowieka, który znalazł się w sytuacji kryzysowej. 
Do tego dokłada wiarę w to, że zawsze da się znaleźć 
rozwiązanie w najtrudniejszych warunkach, że moż-
na pomóc. To optymistyczne nastawienie pomaga 
w wielu sytuacjach. 

Warto podkreślić, że jest zaangażowana nie 
tylko na rzecz gminy, w której pracuje, ale także 
w działania na rzecz całego regionu. Zarówno, 

jeśli chodzi o pracę zawodową, jak i funkcje 
społeczne. W sposób elastyczny szuka nowych 
rozwiązań, sposobu, który będzie najlepszym wyj-
ściem w danej sytuacji. Nie zamyka się granicach, 
które wyznaczają ustawy i przepisy, tylko dzięki 
współpracy z innymi stara się znaleźć drogę do jak 
najbardziej skutecznej pomocy. To przynosi wiele 
korzyści jej podopiecznym. 

Uśmiechnięta, dynamiczna, dobrze usposobiona. 
W swojej pracy nie jest tylko „urzędnikiem”, który 
udziela pomocy, a osobą, która buduje normalne, 
ludzkie relacje z podopiecznymi. Wśród nich zdarzają 
się tacy, którzy mówią do niej nie „pani kierownik”, 
ale „moja pani kierownik”, albo po prostu „moja pani 
Ewelina”. To niezwykle sympatyczne.  

» MÓWI O EWELINIE NIWALD

MAŁGORZATA JASKULSKA
kierownik schroniska dla osób  
w kryzysie bezdomności RONDO
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Widzicie to na co dzień i niestety, sami się na tym 
złapaliśmy, że wielu z nas przyzwyczaja się już do 
takiego stanu rzeczy. 

Starsze pokolenie raz po raz roni łzę przypominając plaże w To-
rzymiu, gdzie było zawsze gwarno i rojno, po jeziorze pływały 
kajaki, nad bezpieczeństwem czuwał ratownik. Młodemu poko-
leniu wydaje się już pewnie, że inaczej być nie może niż brzydko 
i brudno. Młodzi, jak chcą nad wodę, jadą do sąsiadów, bo tam 
jest czysto i ładnie. 

Jezioro w Torzymiu stało się miejscem wręcz zapomnianym. 
Pomost, do którego nie chciał się przyznać nawet burmistrz 
Stanulewicz, straszy przegniłymi deskami i wyrwami. W pierwszą 
sobotę sierpnia kilku społeczników i organizacji pozarządowych 
zorganizowało akcję sprzątania jeziora – okazało się, że zebrano 
całą górę śmieci (akcję tę pokazywaliśmy na naszych łamach).

Ośrodek w Gądkowie Wielkim, niegdyś duma regionu, dziś 
straszy zapadłymi ruderami. Jest w rękach prywatnych, ale gmi-
na opóźnia wszelkie możliwe procedury związane z rewitalizacją 
zamiast odwrotnie – maksymalnie je przyspieszać, pomóc. 

Boczów, Lubin, Jezioro Jasne – to niesamowicie urokliwe 
zakątki, ale dziś tylko dla wtajemniczonych i wędkarzy. O ile się 
nie boją przejść po spróchniałych deskach pomostów łatanych 
czym popadnie. Drogi dojazdowe do nich praktycznie nie istnie-
ją, trzeba rowerem albo na piechotę i to jeszcze przedzierając się 
przez chaszcze.

A gdy już się dotrze nad brzeg tylko żal człowieka ogarnia 
z powodu refleksji, jak cudowne mogłyby być to miejsca.

U NAS – piękne, 
ale zaniedbane

Jeziora i plaże – kompletnie niewykorzystane w gminie Torzym stanowią ogromny kontrast z tym, co dzieje się w gminach ościennych. Lubniewice, 
Ośno Lubuskie, Rzepin, Słubice i wiele innych gmin w okolicach potrafiło wykorzystać potencjał tych miejsc. W zasadzie wodząc palcem po mapie 
i jeżdżąc po tych rejonach trudno wskazać drugą gminę, która by w sposób tak tragiczny zaniedbała możliwości, jakie stwarzają warunki naturalne, 
jak nasza. I to w różnych aspektach. Zarówno chodzi tu o komfort i rekreację samych mieszkańców, jak i o gospodarkę.

Dlaczego tylko gmina Torzym nie potrafi zadbać o jeziora i plaże?

mość, że nie wszystko, co się wokół nich dzieje w sensie 
formalnym jest gminne, także że wiele terenów wokół 
jezior do gmin nie należy.

Jednak naszym zdaniem, jeśli to jest powodem, że 
władze gminy umywają ręce w sprawie tak ważnej dla 
mieszkańców, turystyki i całej lokalnej gospodarki, to po 
prostu skandal. Najłatwiej powiedzieć: to nie moje. Tylko 
że nie o to chodzi, gdy naprawdę chce się zadbać o naj-
bliższe otoczenie. 

To w interesie gminy leży, by te piękne tereny zago-
spodarować – jeśli nie bezpośrednio, to przynajmniej 
ułatwiając to zagospodarowanie innym, przyciągając 
przedsiębiorców, stosując ulgi, bonusy inwestycyjne. Do-
gadywać się z właścicielami terenów, prowadząc wspólne 
inwestycje, podpowiadając, rozmawiając, zachęcając.

Jeziora to na przepięknej Ziemi Lubuskiej ogromny skarb 
– nie trzeba tego nikomu tłumaczyć. To kwestia oczywi-
sta od dawien dawna. Niegdyś była i oczywistą w gmi-
nie Torzym, gdzie na przykład ośrodek wypoczynkowy 
w Gądkowie Wielkim czy plaża w Torzymiu tętniły życiem, 
dawały radość i rozrywkę. Pełno na nich było ludzi, auto-
busy kursowały jeden za drugim. Tyle, że to się w ostatnich 
czasach zmieniło i to diametralnie. 

Gdy okoliczne gminy postawiły na rozwój infrastruk-
tury wokół swoich jezior, budowały, upiększały, unowo-
cześniały, w gminie Torzym o jeziorach zapomniano. Cała 
infrastruktura, plaże, pomosty jak były w latach 70. i 80. 
zrobione, tak szczątki ich dawnej świetności trwają do dziś.

Piszemy o jeziorach w kontekście pomysłu na ich wy-
korzystanie przez gminy, choć oczywiście mamy świado-TORZYM

TORZYM

JEZIORO JASNE

JEZIORO JASNE (dojazd)

LUBIN GĄDKÓW

GĄDKÓW

BOCZÓW

BOCZÓW
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Zazdrość to bardzo brzydka cecha, no ale po prostu 
trudno ukryć, że sąsiadom jest czego zazdrościć, 
jeśli chodzi o jeziora i plaże. 

Gdzie się nie pojedzie – 20, 30 kilometrów od Torzymia – można 
komfortowo wypocząć, popływać, zjeść smaczne przekąski czy 
obiad. Żaglówki, kajaki, rowery wodne (specjalność Łagowa), ba, 
nawet łodzie motorowe – do dyspozycji, co dusza zapragnie. 

Oczywiście, sytuacja jest różna, jeśli chodzi o możliwości. Lub-
niewice mają kilka plaż, ale też każda z nich jest zagospodarowa-
na, a infrastruktura imponująca. Ośrodki wypoczynkowe, hotele, 
punkty gastronomiczne, do tego wspaniała promenada i ścieżka 
rowerowa, którymi można wszystko obejść czy objechać.  

Czy mamy jeszcze do tego dodać domki wodne i regularne 
hotele? A, no i jest jeszcze WOPR dla bezpieczeństwa.

W Rzepinie inaczej – jedno jezioro, jak w Torzymiu. Ale od-
wrotnie jak w Torzymiu – zadbane. Betonowe, oświetlone chod-
niki z ławeczkami i śmietnikami, plaża z ratownikiem i solidnymi 
pomostami, woda tak przejrzysta, że widać wodorosty i pływają-
ce ryby. Do tego oczywiście bar.  

W Niesulicach z uwagi na charakter i wielkość jeziora jest to 
miejsce do miłośników żeglarstwa. Plaża miejską jest odnowiona 
i czysta. Dla dzieci zapewniono plac zabaw, do tego dla wszyst-
kich przystań i punkt gastronomiczny.

Ośno Lubuskie różnorodnością oferty przypomina Lubniewice. 
Jest miejscami i bardziej nowocześnie, i bardziej „dziko” (od strony sta-
rego amfiteatru) – dla każdego coś miłego. Imponuje długi pomost.

Można? Można! Szkoda, że nie u nas.

SĄSIEDZI – żaglówki, 
kajaki, gastronomia

Jeziora i plaże – kompletnie niewykorzystane w gminie Torzym stanowią ogromny kontrast z tym, co dzieje się w gminach ościennych. Lubniewice, 
Ośno Lubuskie, Rzepin, Słubice i wiele innych gmin w okolicach potrafiło wykorzystać potencjał tych miejsc. W zasadzie wodząc palcem po mapie 
i jeżdżąc po tych rejonach trudno wskazać drugą gminę, która by w sposób tak tragiczny zaniedbała możliwości, jakie stwarzają warunki naturalne, 
jak nasza. I to w różnych aspektach. Zarówno chodzi tu o komfort i rekreację samych mieszkańców, jak i o gospodarkę.

Dlaczego tylko gmina Torzym nie potrafi zadbać o jeziora i plaże?

To wszystko w interesie gminy i jej mieszkańców. Mieć 
tak piękne jeziora na swoim terenie, jak gmina Torzym 
i zostawić je samym sobie, by ich otoczenie niszczało – to 
grzech ciężki popełniany wobec lokalnej społeczności i wo-
bec finansów gminy także, bo turystyka to potężna machi-
na napędzająca cała gospodarkę regionu, a nie tylko biznes 
podmiotów, do których należy dany teren. 

Na zdjęciach, które tu zamieszczamy, pokazujemy stan 
faktyczny – i te zdjęcia są najlepszym komentarzem do 
tego, co wokół jezior można zrobić, jak te miejsca pielęgno-
wać, a z drugiej strony jak je zniszczyć i zaniedbać. 

Dla mieszkańców gminy Torzym przykra to obserwacja. 

mk

NIESULICE 

NIESULICE 

OŚNO LUBUSKIE

LUBNIEWICE LUBNIEWICE

RZEPIN

RZEPIN

RZEPIN

ŁAGÓW
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Gmina to blisko 7 tysięcy ludzi i tylko 
jeden ośrodek zdrowia. Lekarze? Na 
palcach jednej ręki policzyć można. 
Dojazd? Owszem – około 20 kilome-
trów z Lubowa czy Bargowa. W jedną 
stronę. W dwie – robi się ze 40. Nic 
dziwnego, że wiele osób szukając 
pomocy u lekarza woli podjechać do 
Rzepina niż Torzymia. Kilometrów 
wychodzi podobnie, a możliwości 
znalezienia pomocy niewspółmiernie 
większe. Władze gminy ani nie potra-
fiły skutecznie wesprzeć istniejących 
ośrodków, ani nie chcą słyszeć o zakła-
daniu ośrodków gminnych. 

Dociskany burmistrz Ryszard 
Stanulewicz tylko bezradnie rozkłada 
ręce. „Chcieliśmy, jak gdyby...” No 
właśnie o to „jak gdyby” – jeden z ulu-
bionych zwrotów włodarza gminy 
– rozbija się opieka zdrowotna w gmi-
nie Torzym. „Jak gdyby” jest ona 
podobno zapewniona, „jak gdyby” do 
lekarza podobno dostać się można, 
„jak gdyby” problem jednak jest, ale 
zamieciony pod dywan. Na papierze 
przygotowanym na sesję absolutoryj-
ną wszystko się zgadza. Podobno.

Ale, gdy burmistrz zostaje przy-
party do muru na tejże sesji Rady 
Miejskiej pytaniami o zamknięcie 
ośrodków i o to, czy zostały przepro-
wadzone planowane remonty, po któ-
rych miały spełniać wszelkie wymogi, 
broni się nieskładnie:

„Te ośrodki nie zostały zamknięte 
z racji wymagań sanitarno-epidemiolo-
gicznych tylko po prostu z racji tego, że 
podmiot (je prowadzący – przyp. red.) 
zaprzestał działalności. Ja nie będę 
wnikał może i nie wnikałem tak do 
końca też, jaki to był powód, ale wszy-
scy o tym wiemy po prostu działalność 

JEDEN OŚRODEK ZDROWIA NA CAŁĄ GMINĘ, CZYLI HISTORIA BEZ HAPPY ENDU

Chcesz do lekarza? 40 kilometrów   plus 50 złotych

w tym wypadku była nie prowadzona 
i firma czy podmiot po prostu zaprze-
stał działalności”.

No to panie burmistrzu, może 
trzeba było jednak wniknąć, jaki był 
ten powód?! I może wcale ten powód 
nie był taki „po prostu”?

Schorowani, najbiedniejsi,  
najsłabsi – gdzie się leczyć?
Tyle burmistrz. A co mówią ludzie? 
Ci, którzy na własnej skórze odczuli 
fakt zamknięcia ośrodków zdrowia 
w Gądkowie Wielkim i Boczowie? Bo 
przecież nie mówimy tylko o dwóch 
miejscowościach, a także o wszystkich 
okolicznych, dla których mieszkańców 
były one także ułatwieniem.

To nie burmistrz, a oni mają teraz 
kłopot i codzienne problemy. Najwięk-
sze ci, którzy są w najgorszej sytuacji 
– najbardziej schorowani, najsłabsi, 
najbiedniejsi. Ośrodki w Boczowie 
i Gądkowie Wielkim nie były oblegane, 
to fakt, ale jednak właśnie ci najbardziej 
potrzebujący wiedzieli, że – jeśli zajdzie 
taka potrzeba – pomoc mają tuż pod 
ręką. Teraz ta pomoc jest daleko. Przy 
braku komunikacji między miejscowo-
ściami, zdecydowanie za daleko. 

Jeśli ktoś nie ma do dyspozycji rodzi-
ny albo dobrych znajomych z samocho-
dem, albo nie stać go na wyłożenie 20, 
30, a najczęściej i 50 złotych „za podwie-
zienie”, z końcem roku został praktycznie 
wykluczony z opieki zdrowotnej. No, 
chyba że zdecyduje się zadzwonić po po-
gotowie. A jak się to ma do nieustającego 
apelu lekarzy ratownictwa medycznego, 
aby pogłowie ratunkowe i SORy zostawić 
na naprawdę najpilniejsze przypadki 
związane z zagrożeniem życia i nagłymi 
wypadkami?

Tak mówią ludzie: A jak ktoś  
nie ma samochodu? To ma pecha!
Przeszliśmy się z mikrofonem po 
ulicach Gądkowa Wielkiego, Boczowa 
i Torzymia pytając właśnie o sprawę 
zamkniętych ośrodków zdrowia.

Co usłyszeliśmy?
Od mieszkańców Boczowa:
▶  „Jak chcemy jechać do lekarza, trze-

ba zapłacić. Nikt za 20 złotych nie 
zawiezie, trzeba dać i 50 złotych, bo 
to przecież jeszcze godzinę postoju 
– czekania do lekarza. Burmistrz 
o Boczów się nic nie stara”.

▶  „Co z sąsiadami, którzy nie mają sa-
mochodu? Płacą... Po 20, 50 złotych”.

▶  „Do ośrodka nie ma czym dojechać. 
Autobusów nie ma”.

Od mieszkańca Gądkowa Wielkiego: 
▶  „Każdy dojeżdża jak może” A jak nie 

ma samochodu? „To ma pecha. Prosi 
sąsiada albo pogotowie wzywa. Stara-
liśmy się o lekarza długo, ale nie wiem, 
dlaczego zlikwidowano ośrodek. Przy-
dałby się lekarz. Chociaż jeden, chociaż 
co drugi dzień. Jest z tym bieda”.

Od mieszkanek Torzymia: 
▶  „Są kolejki, bo jak jest trzech lekarzy na 

całą okolicę, to wszyscy tu przyjeżdżają”.
▶  „Przed koronawirusem były bardzo 

duże kolejki. Nawet jeśli człowiek 
był w potrzebie, to niestety mu-
siał czekać na drugi dzień. To też 
jest spowodowane tym, że doszedł 
i Gądków, i Boczów”.

W tym samym duchu mówili miesz-
kańcy Boczowa zaczepiani  
przez ekipę TVP Gorzów:
▶  „Ja mam ostatni stopień cukrzycy i mam 

czekać na autobus? Pojedzie czy nie 
pojedzie. Muszę wynająć samochód”.

Od stycznia, gdy okazało 
się, że zamknięte 
zostały ośrodki zdrowia 
w Gądkowie Wielkim 
i Boczowie wielu 
schorowanych ludzi 
w gminie Torzym nie 
po raz pierwszy zostało 
pozostawionych po 
prostu samym sobie. 

Mieszkańcy nie powinni 
być dyskwalifikowani, 
pozbawieni opieki 
medycznej z uwagi tylko 
na to, że mieszkają 
w mniejszych 
miejscowościach.
Radny Mariusz Siewierski w 2015 roku na antenie TVP Gorzów

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb 
wspólnoty należy do zadań własnych gminy. 
W szczególności zadania własne obejmują 
sprawy: (...) ochrony zdrowia.

Ustawa o samorządzie lokalnym, rozdz. 2, art. 7, pkt. 5
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Chcesz do lekarza? 40 kilometrów   plus 50 złotych
▶  „Musiałam kupić lekarstw na dwa 

miesiące. Mam takie choroby, że nie 
wyobrażam sobie czekać w kolejce”.

Mieszkańcy małych miejscowości 
nie powinni być wykluczeni!
Historia nieszczęsnych ośrodków 
zdrowia w Gądkowie Wielkim i Boczo-
wie sięga ładnych kilku lat wstecz. To 
jeszcze za kadencji poprzedniej Rady 
Miejskiej stoczono walkę o przywróce-
nie ośrodków wcześniej prowadzonych 
przez doktora Lesława Widerę.   

Tamta walka okazała się skuteczną. 
Pomogła specjalna ankieta przepro-
wadzona wśród mieszkańców Gąd-
kowa Wielkiego i Boczowa, którzy 
opowiedzieli się za przywróceniem 
ośrodka. Efekt dała determinacja rad-
nego z Gądkowa Wielkiego Mariusza 
Siewierskiego, który krok po kroku 
wydeptywał ścieżki, nakłaniał ludzi, 
słał pisma do rozmaitych instytucji, no 
i starał się mobilizować do działania 
sołtysów obu miejscowości – Marcina 
Kluczyka i Katarzynę Kaliszak.

„Mieszkańcy nie powinni być 
dyskwalifikowani, pozbawieni opieki 
medycznej z uwagi tylko na to, że miesz-
kają w mniejszych miejscowościach” 
– podkreślał na antenie TVP3 Gorzów.

Pod koniec 2015 roku w reporta-
żach „Gazety Lubuskiej” i TVP Gorzów 
już powiało optymizmem: „Ośrodki 
zaczęły działać”.

Wszyscy na okoliczność wizyty 
dziennikarzy stali się mili, rozmowni 
i otwarci na nowe projekty. 
„W końcu mieszkańcy będą mieli 
lekarza na miejscu. A zwiększona kon-
kurencja poprawi jakość usług w tych 
ośrodkach z korzyścią dla pacjentów” 
– głosiła radna Kaliszak. 

„Sanepid wyraża zgodę, by te 
ośrodki zdrowia funkcjonowały. Jednak 
od 2016 roku w życie wchodzą przepisy, 
które zaostrzają wymogi co do stan-
dardu pomieszczeń ośrodków. Dlatego 
wciąż pracujemy nad budżetem gminy 
i chcemy w nim zarezerwować odpo-
wiednie kwoty na wprowadzenie wszel-
kich zmian” – deklarował burmistrz. 

„W Gądkowie trzeba będzie wybu-
dować podnośnik do transportu osób 
niepełnosprawnych, a w Boczowie 
poprawić warunki związane z parkin-
giem i wejściem do samego obiektu” 
– w imieniu władz gminy deklarował 
Bogdan Szczepaniak wówczas zastępca 
burmistrza.

Plany były ambitne, dziś zostało: 
„nie ma, nie ma, nie ma”
Podnośnika nie ma do dziś, warunki 
na parkingu w Boczowie przestały 
mieć znaczenie, bo... dziś ośrodków 
też w ogóle nie ma. Doświadczona 
w takich praktykach firma Stanisława 
Bojkowskiego wypowiedziała umowę 
z końcem 2019 roku. Dlaczego? Bo 
okazało się, że ma za mało pacjentów. 
Firma próbowała rozwinąć się nawet 
na Torzym, gdzie specjalnie do tego 
celu został zakupiony i przystosowany 
do wymogów budynek, chciała po-
szerzać ofertę świadczonych usług, ale 
z ambitnych planów nic nie zostało. 

Firma liczyła na około 3 tysiące 
pacjentów, ale skończyło się na jednej 
trzeciej tej liczby. W sytuacji, gdy NFZ 
płaci od „zadeklarowanego pacjenta”, 
a nie od konkretnych, wykonanych 
usług to było po prostu za mało, by 

uciągnąć koszty utrzymania zespołu, 
obiektów i zabiegów. 

Na „płytki” było,  
a pomoc i tak zabrakło
Dlaczego tak się stało? To dobre pyta-
nie – bo ośrodki zdrowia w Boczowie 
i Gądkowie Wielkim są potrzebne, co do 
tego nie ma najmniejszych wątpliwości.

Nikt nikogo za rękę nie złapał, ale 
wieść gminna niesie, że:
•  dziwnym trafem ledwo nowe ośrodki 

zaczęły działać, a już na wioskach 
pojawiły się plotki, że zaraz będą je li-
kwidować – ludzie bali się zapisywać;

•  inna pogłoska mówiła o tym, że w To-
rzymiu nie będą zapisywali tych, którzy 
poszli do konkurencji, jeśli konkuren-
cja upadnie. To oczywisty absurd, aż 
trudno komentować, ale wiadomo, jak 
jest z plotkami, bywają silniejsze od 
faktów – ludzie bali się zapisywać;

•  mimo pierwotnych zapewnień i obiet-
nic wydaje się, że jednak zabrakło 
realnej pomocy gminy, choć burmistrz 
podkreśla, że co roku była zaplanowana 
kwota na remonty, modernizację i – jak 
mówi – „wyłożenie płytek”. Cóż, płytki 
ważne, ale może jednak ważniejsze, 
by dać solidne wsparcie podmiotowi, 
który istnienie wzmacnia konkurencję, 
podnosi jakość świadczonych usług 
i niewątpliwie służy polepszeniu wa-
runków życia mieszkańców.

Konkurencja to zysk  
dla pacjentów i lekarzy
O zamknięcie ośrodków zapytaliśmy 
Stanisława Bojkowskiego, czyli właści-
ciela firmy, która je prowadziła. – Mam 
dużą praktykę w rozwijaniu ośrodków 
zdrowia różnego typu. Gubin, Krosno 
Odrzański, Lubsko, Brody, Bytnica 
– na ogół dobrze to funkcjonowało, 
ale w gminie Torzym okazało się, że 
musieliśmy dokładać. Rok w rok dzia-
łalność ośrodków się nie bilansowała. 
Ekonomicznie się nam to zwyczajnie 
nie opłacało – mówi nam. – Zaskoczo-
ny byłem tym, dlaczego tak mało osób, 
zaledwie około 30 procent mieszkań-
ców Boczowa i Gądkowa Wielkiego, 
złożyło do nas deklaracje, mimo że 
głosów o tym, że jesteśmy tu bardzo 
potrzebni było naprawdę wiele. Do dziś 
traktuję to emocjonalnie, bo uważa-
łem, że robimy tu fajny projekt, a dziś 
po prostu szkoda mi tych ludzi, którzy 
w tych miejscowościach potrzebują 
lekarza na co dzień. 

Prezes Bojkowski zawsze uważa, że 
zdrowa konkurencja to tylko zysk dla 
pacjentów, ale też dla samych lekarzy, 
którzy mają większy komfort pracy. 
– Gdyby podejść do tematu na sensow-
nych zasadach, wszyscy mogliby tylko 
zyskać, ale tak się nie stało – dodaje 
prezes Bojkowski.

Czy ta gmina chroni zdrowie 
mieszkańców? Odpowiedzcie 
sobie sami
Burmistrz na uwagi o zamkniętych 
ośrodkach zdrowia reaguje nerwo-
wo. Podobnie jak na podpowiedzi, 
że przecież i sama gmina mogłaby 
otworzyć swój ośrodek zdrowia. To nic 
niezwykłego, takie podmioty w całej 
Polsce powstają. A jeśli już powstaną, 
funkcjonują z reguły całkiem dobrze.

Być może ta nerwowość wynika 
z tego, że doskonale zdaje sobie sprawę 
z tego, że jednym z zadań (i celów) 
funkcjonowania gminy jest zapewnie-
nie mieszkańcom odpowiedniej opieki 
zdrowotnej. 

I teraz pytanie: czy gmina te za-
dania realizuje? Czy nie ma kłopotów 
z dostępem do lekarza? Czy można 
uzyskać poradę i pomoc w każdej 
chwili, gdy tylko jest ona potrzebna?

Niech na to pytanie odpowiedzą sobie 
mieszkańcy Gądkowa Wielkiego, Boczo-
wa, ale także Bargowa, Mierczan, Bobrów-
ka, Drzewiec Kolonii, Prześlic, Tarnawy 
i wielu, wielu innych miejscowości.

Marcin Kalita, Filip Praski

Roman Świder mieszka 
tu od 20 lat, ale mówi, 
że problem jest jeszcze 
starszy. – Sama droga do 
Koryt została zrobiona 
połowicznie. Przez lata 
musieliśmy płacić podatki 
za auto, auta się zużywały, 
a korzyści zero. Natomiast 
droga do naszych domów 
wygląda jeszcze gorzej 
– mówi nasz rozmówca. 

Byliśmy na miejscu 
i sprawdziliśmy. Droga 
jest nieutwardzona, nie 
brakuje tu głębokich 
dziur. Trzeba zwalniać do 
minimum i jechać bardzo 
ostrożnie, a przecież to 
lato. Prawdziwe schody 
zaczynają się dopiero, gdy 
pada deszcz lub śnieg. 

– Latem jest w miarę 
przejezdnie, ale zimą to 
tragedia. Dzieci do szkoły 
muszą iść przez śnieg 1,5 
kilometra do przystanku, 
bo autobus do nas nie 
dojeżdża. Sołtys czasami 

sypnie piachem z przycze-
py i to wszystko, jeśli cho-
dzi o jakieś prace. Droga 
przy naszym budynku jest 
gminna, więc gmina mo-
głaby o nią w końcu zadbać 
– mówi Roman Świder.

Mieszkaniec Drzewiec 
Kolonii dodaje: – Tu były 
takie kałuże, że jak dzieci 
szły do szkoły, to nie mogły 
przejść. Sąsiedzi mają trójkę 
małych dzieci i one muszą 
zimą iść same na autobus do 
szkoły o 6 rano. Jak wracają 
z zajęć, jest już ciemno. Bur-
mistrz o nas nie dba i sołtys 
tak samo. Jeśli burmistrza 
nie usuną mieszkańcy, to 
sam nie odejdzie.

Jak problem rozwiązać? 
Mieszkańcy wskazują, że 
wystarczyłoby wysypanie 
żużlowej szlaki i utwar-
dzenie drogi, bo o asfalcie 
nawet nie marzą...

FP

Sprawa dotyczy podwór-
ka przy ulicy Parkowej 2 
w Boczowie. Drzewa rosną 
na trasie przebiegu linii 
energetycznej. O sprawie 
poinformowali nas oko-
liczni mieszkańcy. 

– Linie wysokiego na-
pięcia przebiegają tuż obok 
drzew, pięciu akacji. Teren, 
na którym są te drzewa, 
należy bodaj do Agencji 
Rynku Rolnego. Zgłaszałem 
sprawę do burmistrza, do 

energetyki i cisza. Drzewa 
stwarzają zagrożenie. Akacje 
nachodzą na linie wysokiego 
napięcia. Przepis mówi o od-
ległości 15 metrów, a tutaj 
jest pół metra – opisuje nam 
jeden z mieszkańców ulicy 
Parkowej. – Burmistrz obie-
cał przed wyborami, że zała-
twi sprawę. Minęły dwa lata 
od wyborów, a w temacie 
cisza. No cóż, pan Stanule-
wicz chyba o nas zapomniał 
– dodaje mężczyzna.

Mieszkańcy budynków po nadleśnictwie 
w miejscowości Drzewce Kolonia nie mają 
łatwego życia. Do ich miejsca zamieszkania trudno 
dojechać jest latem, ale prawdziwe problemy 
zaczynają się w okresie jesienno-zimowym. 

W Boczowie przy jednym z podwórek linie 
wysokiego napięcia krzyżują się z koronami drzew. 
Pachnie tutaj niebezpieczeństwem i tragedią, 
a władze już dawno temu obiecały zająć się 
problemem. Tyle że na obietnicy koniec. 

1,5 kilometra na piechotę 
przez błoto czy śnieg

Linie wysokiego ryzyka

Jak chcemy jechać do lekarza, trzeba 
zapłacić. Nikt za 20 złotych nie 
zawiezie, trzeba dać i 50 złotych,  
bo to przecież jeszcze godzinę postoju 
– czekania do lekarza. Burmistrz 
o Boczów się nic nie stara.

Mieszkaniec Boczowa w sondzie dla „Forum”

Nie cele, a zadania pani radna – tak 
burmistrz Stanulewicz usiłował 
strofować radną Annę Warwas, 
gdy ta podczas sesji Rady Miejskiej 
zwróciła mu uwagę, że ochrona 
zdrowia to jeden z „celów” gminy. 
Burmistrzowi to słowo się nie 
spodobało, bo w ustawie jest 
mowa o „zadaniach”. 

No to na takie czepianie się 
słów polecamy po prostu spojrzeć 
do słownika synonimów – to po 
pierwsze. A po drugie – posłuchać 
własnego słownictwa.

I nie będziemy się nad tym 
rozwodzić. Kończymy już.

Burmistrz  
strofuje
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Chcielibyście tam trafić, zobaczyć? Tuż za 
cmentarzem komunalnym idąc w stronę 
świateł w prawo prowadzi bardzo wąska 
polna dróżka. Nawet, jak nią pójdziecie, 
cmentarz jest bardzo łatwo przeoczyć. 
Ba, raczej na pewno go przeoczycie. By 
na niego wejść, trzeba przedrzeć się przez 
zarośla, a potem jeszcze zauważyć, że 

O tym miejscu wiedzą 
nieliczni. Nawet spośród 
tych, którzy w Torzymiu 
mieszkają od dawna. 
O starym, zaniedbanym, 
zniszczonym cmentarzu 
żydowskim kryjącym 
się wśród chaszczy 
zarastających niewielką 
trudną do zauważenia 
dróżkę – boczną ulicy 
Sulęcińskiej, tuż za 
cmentarzem komunalnym.

To mogłaby być torzymska 
perełka z historii

Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzin szacunku,  
teraźniejszości ani praw do przyszłości.

Józef Piłsudski

przez roślinność, pnącza i krzaki przebi-
jają się stare kamienne płyty.

Niegdyś to musiały być imponujące, 
piękne grobowce, dziś to – mówiąc do-
sadnie – sterta kamieni, choć to brzydkie 
słowa, gdy mówimy o miejscu pamięci. 
Pozycję pionową zachowały jeszcze może 
ze trzy, cztery nagrobne płyty, reszta leży 
zmurszała, porośnięta mchem i trawą. 
W zasadzie można przejść przez cały 
cmentarz i w ogóle nie zauważyć, że jest 
się w takim miejscu. Tym bardziej, że co 
kawałek walają się porozbijane butelki 
i śmieci. Wstrząsający obraz przestrzeni, 
która powinna być ziemią ważną i wyjąt-
kową. Ziemią pamięci po zmarłych. 

Przykry to widok, świadczący także 
o stosunku włodarzy gminy do historii 
Torzymia. Miejsc pamięci w Torzymiu za 
wiele nie ma, dlatego te, które są, powin-
no się pielęgnować z całym szacunkiem. 
One bez tej pomocy po prostu sobie nie 
poradzą, znikną, zniszczeją. I nie ma na 
takie zaniedbanie wytłumaczenia.

– Burmistrz jest z Torzymia, a zdaje 
się, że w ogóle nie wiedział o tym miej-
scu. Dowiedział się chyba dopiero, jak 
przyjechała pani z „Gazety Lubuskiej”, 
by napisać artykuł – mówi nam czytel-
nik, który zaprosił nas na obchód po 
zniszczonym cmentarzu. By – jak mówi 
– dać świadectwo temu zapomnianemu 
dawno miejscu.

Pan Waldemar prowadzi nas od 
szczątków jednego nagrobka do dru-
giego, starannie wyszukując resztki płyt 
nagrobnych w trawie. – Ten cmentarz 
w ostatnim czasie podupadł dramatycz-
nie. Jeszcze kilka lat temu grobów, które 
normalnie stały owszem zniszczone, 
ale jednak w miarę nienaruszone, było 
znacznie więcej. Jak nikt się tym cmenta-
rzem nie zajmie, jeszcze rok, dwa i żaden 

ślad już po nim nie zostanie – zauważa. 
Już w publikacji „Gazety Lubuskiej” z... 
2008 roku pojawia się sformułowanie: 
„pełna dewastacja” (to opinia Wojewódz-
kiego Urzędu Ochrony Zabytków).

Fajną inicjatywą była nie tak dawno 
akcja młodzieży z torzymskiego gimna-
zjum (jeszcze wtedy istniało) – cmentarz 
usiłowano posprzątać na tyle, na ile się 
dało, przy grobach stawiano znicze.

Nie trzeba chyba dodawać, że kiedyś 
to miejsce musiało być przepięknie 
utrzymanym zakątkiem Torzymia. 
Większość źródeł sugeruje, że cmentarz 
został założony w połowie XIX wieku, 
gdy w Torzymiu silnie reprezentowana 
była wtedy gmina żydowska. Jednak nasz 
przewodnik upiera się, że kiedyś znalazł 
nagrobek, na którym była data „tysiąc 
siedemset...”, co jednak świadczyłoby, że 
cmentarz może być może nawet o cały 
wiek starszy niż powszechnie się sądzi.

Cmentarz w całkiem niezłym stanie 
przetrwał II wojnę światową – co dziś 
wydaje się szokujące. Nie przetrwał 
natomiast ostatnich lat zapomnienia 
i znieczulicy. Tego, że po prostu nie in-
teresuje się nim nikt, kto mógłby pomóc 
w utrzymaniu. Na przykład gmina.

Czy znajdzie się jeszcze ktoś, kto ten 
zakątek związany z pamięcią po zmar-
łych uratuje? Dziś na to pytanie nie ma 
dobrej odpowiedzi. A szkoda, bo jak 
rzekł niegdyś jeden z najwybitniejszych 
Polaków w historii Józef Piłsudski: „Kto 
nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, 
ten nie jest godzien szacunku, teraźniej-
szości ani praw do przyszłości.”

MK
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 KRZYŻÓWKA
Litery 1-45 utworzą rozwiązanie – aforyzm Marka Twaina.

Poziomo:
 1.  pływająca lodówka
 8.  od niego nazwa 

imprezy w nowym 
mieszkaniu

 9.  niewielka patelnia na 
jedno sadzone

 11.  para do katody
 12.  najwyższy punkt na 

niebie
 13.  argentyńskie do 

tańczenia
 14.  motocykl
 17.  trop
 21.  kobieta fatalna
 22.  rewanż, ale też odwet
 23.  uderzenie, np. 

meteorytu
 24.  stolica z Tamizą
 25.  niemnąca tkanina 

z włókna sztucznego
 26.  okienna albo do 

obrazu
 28.  szwedzka grupa 

muzyczna ("Waterloo")
 31.  słynny coroczny rajd 

terenowy
 34.  rurka w piórze ptasim 

lub instrument ludowy
 35.  miasto z festiwalem 

w płd.-zach. Polsce
 36.  na wykresie z iksem

 38.  działkowy albo 
jordanowski

 39.  słoń u Tolkiena
 40.  skupianie, 

koncentracja (np. 
władzy)

Pionowo:
 1.  popularna dzika 

kaczka
 2.  do kopania
 3.  np. 4.10.2020 r.
 4.  przeciwieństwo 

eksportu
 5.  wietrzna z wysypką
 6.  meritum, sedno 

sprawy
 7.  z imieninkami 15 

grudnia
 8.  na materacu
 10.  przygrywka, wtór do 

śpiewu

 15.  emerytalna albo 
posłów greckich 
(Kochanowski)

 16.  w sztuce: stojąca 
kobieta, modląca się ze 
wzniesionymi rękami

 18.  np. mentos, słodycz 
w kształcie guzika

 19.  mruga na płotku
 20.  zbrojna albo słynna 

o ogień
 21.  do kąpieli w pianie
 27.  ulubione lokum 

pluskiew
 29.  segregowana 

w brązowe worki
 30.  francuskie przeprosiny
 32.  syndykat, może być 

narkotykowy
 33.  skraj, granica
 36.  nieszczęsny 

mitologiczny lotniarz
 37.  ze śmieciami

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI nr 6/2020
Hasło: Człowiek nigdzie naprawdę nie był, póki nie wróci 
do domu.
Poziomo: taktyka, Ostróda, podkoszulek, barć, prom, stopa, 
ciecz, Szkot, wiórki, spoiwo, konto, kwarc, bożek, ubek, Ikar, 
guwernantka, ambaras, magazyn
Pionowo: torbacz, troć, kokos, szuba, rzep, adamita, osłona, 
przebiśnieg, krakowianka, Zorro, słoik, skrucha, mężyna, 
ochrzan, bieda, kania, kura, ikra

O nieprawidłowościach poinformowała 
nas mieszkanka gminy Torzym (imię 
i nazwisko do wiadomości redakcji): 
– Zbigniew Wołoncewicz to przewodni-
czący Rady Miejskiej, ale również radny 
trzech wsi: Lubowa, Wystoku i Bielic. 
To nie jest jego pierwsza kadencja, 
a proszę porównać wygląd wsi Lubów 
z infrastrukturą Wystoku i Bielic. Pan 
Wołoncewicz nie robi dla tych dwóch 
miejscowości dosłownie nic. Dba 
jedynie o swoją i jej interes. W Lubowie 
mieszkańcy mają atrakcyjne miejsca do 
wypoczynku. Dla swojej wsi radny robi, 

co może i zastanawia mnie, dlaczego 
na to są środki, a na pozostałe wsie nie 
– wskazuje nasza rozmówczyni. 

Aby nie polegać tylko na słowie, 
odwiedziliśmy wszystkie miejsco-
wości i z naszego punktu widzenia 
faktycznie – musimy się zgodzić, że 
Lubów wygląda o wiele ładniej i z 
pewnością oferuje swoim mieszkań-
com więcej atrakcji, niż pozostałe 
wsie. Różnicę widać chociażby już po 
stanie wiat przystankowych. – Bur-
mistrz obiecywał nam nową zatoczkę 
autobusową. Przydałyby się tam cho-

ciaż barierki, bo jest niebezpiecznie, 
gdy dzieci wysiadają z autobusu po 
lekcjach. Słyszymy tylko suche obiet-
nice – zauważa nasza rozmówczyni. 

Wystok i Bielice mają potrzeby 
związane nie tylko z bezpieczeń-
stwem, ale też z rekreacją. Jedynym 
miejscem w Bielicach, gdzie można 
się poruszać i uprawiać sport, jest 
teren należący do Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

– W Lubowie stoją na przykład 
grzybki, które zostały z Majalandu. 
Dlaczego nie można ich było podzie-
lić na trzy wioski, tak by w każdej 
wsi było ładnie? Wydaje mi się, że 
pozostali radni robią coś nie tyl-
ko dla swojej wsi, ale również dla 
innych, które na nich głosują. Tutaj 
tego ewidentnie brakuje – słyszymy 
gorzkie uwagi.  

Bielice rocznie mają do dyspozy-
cji 3160 złotych na blisko stu miesz-
kańców. Za taką kwotę po prostu 
nie ma szans stworzyć znaczących 
inwestycji. Wieś nie ma nawet swojej 
„publicznej” kosiarki, by utrzymać 
zieleń w reprezentacyjnym stanie. Od 
kilku lat nie dzieje się tu nic. Świetli-
cę wyremontowano około 15 lat temu 
i temat inwestycji został zakończony.

– Jesteśmy traktowani po maco-
szemu. Składaliśmy do burmistrza 

stosowne wnioski, ale nie spotkały się 
one z odpowiedzią. Na Mikołajki każda 
wieś miała dostać kosiarkę w ramach 
prezentu. Nie dostaliśmy jednak nic. 
Zawsze są inne wydatki, gdy nie umie 
się odpowiednio zarządzać. Dziwi 
nas też, że władze gminy nie starają 
się o pozyskanie środków unijnych. 
W całej wsi Bielice nie ma nawet ka-
wałka chodnika. W XXI wieku. Dzieci 
chodzą poboczem i są stale narażo-
ne na niebezpieczeństwo – mówią 
mieszkańcy Bielic, których spotkaliśmy 
przechadzając się po wsi.

– Usłyszeliśmy, że być może 
powstanie u nas chodnik, gdy zosta-
nie wykonana kanalizacja. Jednak 
zastanawiam się, czy stanie się to za 
mojego życia, czy dopiero za życia 
moich dzieci i wnuków – dodaje jedna 
z mieszkanek wsi.

Zapytaliśmy więc mieszkańców, 
jak tej sytuacji zaradzić. Oni sami 
wskazują, że być może zmiana samego 
burmistrza to za mało. Dodają, że ich 
zdaniem Zbigniew Wołoncewicz nie 
powinien być radnym ani przewod-
niczącym, bo nie jest osobą na tyle 
gospodarną, by zadbać o wszystkich: 
– Gospodarny jest tam, gdzie ma swój 
interes. Można powiedzieć, że jest 
takim „paziem” przy burmistrzu, bo 
może korzystać z pensji radnego. Mam 
nadzieję, że ludzie pójdą do refe-
rendum i zdecydują się na to, by coś 
w gminie zmienić. Przykładem niech 
będzie gmina Rzepin, gdzie niedawno 
zaszło wiele pozytywnych zmian. Tam 
ciągle są jakieś inwestycje. Nie rozu-
miem, dlaczego u nas radni nie robią 
nic, by poprawić sytuację mieszkań-
ców. Żałuję, że dwa lata temu ludzie 
nie wybrali kogoś ze świeżą krwią 
i pomysłami. Teraz mamy jednak szan-
sę naprawić ten błąd – podsumowuje 
mieszkanka gminy Torzym.

FP

Lubów pięknieje. A co z Wystokiem i Bielicami? 
Lubów, Wystok, Bielice. Jeden okręg wyborczy, jeden radny i jak 
twierdzi część wyborców tylko jedna z tych miejscowości na tym 
korzysta. W przypadku trzech miejscowości, które potrzebują 
równomiernego rozwoju, a które na siebie z bliska spoglądają, to 
szczególnie bolesne. Co tak naprawdę dzieje się na inwestycyjnej 
mapie trzech wsi z gminy Torzym? 

BIELICE

LUBÓW



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,  
 515479044.  
Pon.-pt. 8.00-20.00; sob. 8.00-14.00. Dyżur 
nocny i świąteczny: 7 września – 13 
września.

•  Euro-Apteka, Poznańska 4,  
 502652857.  
Pon.-pt. 9.00-21.00; sob. 9.00-21.00. Dyżur 
nocny i świąteczny: 14 – 20 września.

•  Konwalia, Kościuszki 16,  
  95 7553333.  
Pon.-pt. 8.00-19.00; sob. 8.00-15.00. Dyżur 
nocny i świąteczny: 21 – 27 września.

•  Centrum Zdrowia, Pineckiego 1,  
 95 7180297. Pon.-pt. 8.00-19.00; sob. 
8.00-14.00. Dyżur nocny i świąteczny: 28 
września – 4 października.

•  Piokar, Dudka 8,  95 7559245.  
Pon.-pt. 8.00-19.00. 

•  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 
(10-30 września):

ZABUDOWA WIELORODZINNA 
Biernackiego, Saperska 2, 4, 6, 8 i 9, Woj-
ska Polskiego 19, 35 i 36, Os. Lecha 14, 16 
i 18, Mickiewicza 9 i 10: 
odpady komunalne: 11,18 i 25 
września
odpady segregowane: 21 września
biomasa (brązowy worek): 14, 21 
i 28 września

REJON I 
Kownaty, Prześlice, Bobrówko, Wystok, Lu-
bów, Tarnawa Rzepińska, Bielice, Boczów: 
odpady komunalne: 14 i 28 września
odpady segregowane: 7 września 
biomasa (brązowy worek): 14 i 28 
września

REJON II 
Grabów, Walewice, Koryta, Debrznica, Drzew-
ce Kolonia, Drzewce, Kolonia Osiny, Pniów: 
odpady komunalne: 15 i 29 września
odpady segregowane: 8 września 
biomasa (brązowy worek): 15 i 29 
września 

REJON III 
Gądków Wielki, Gądków Mały, Bargów, 
Mierczany, Lubin, Garbicz: 
odpady komunalne: 16 i 30 września
odpady segregowane: bez wywozu 
biomasa (brązowy worek): 16 i 30 
września 

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: 17 września 
odpady segregowane: bez wywozu
biomasa (brązowy worek): 17 
września 

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: 18 września
odpady segregowane: bez wywozu 
biomasa (brązowy worek): 18 
września 

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

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 gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi wynosi 
teraz 26 zł od mieszkańca (za odpady 
segregowane).
Ulga dla posiadaczy  
Karty Dużej Rodziny – 30 zł 
Ulga za posiadanie  
kompostownika – 5 zł

OSP Prześlice buduje 
i czeka na pomoc

Chwilowo najbardziej palącym problemem 
jest kwestia dachu na obecnie budowanej 
nowej remizie. Dach ma przykryć oba 
budynki – nowy i stary, ale to powoduje, 
że trzeba robić go od razu w całości i za 
jednym zamachem. Tak, aby stara część 
remizy bez dachu (który będzie trzeba zdjąć 
przed położeniem nowego) nie została, 
bo to oczywiście spowoduje, że nie można 
jej będzie użytkować. Straż zostałaby bez 
domu i zdolności bojowej.

Strażakom z Prześlic jednak, by swój cel 
zrealizować, potrzeba 75 tysięcy złotych. 

Dlatego na platformie zrzutka.pl 
założyli akcję zbierania funduszy. Każdy 
może wejść na stronę akcji (https://zrzut-
ka.pl/kkv6vs) i złożyć dowolny datek 
wspierający strażaków z Prześlic. 

Gdy rozmawiamy z prezesem Zbignie-
wem Oblińskim, w jego głosie słychać wiele 
pozytywnej energii i przekonania, że – jak 
się mawia – wiara góry przenosi. Pieniędzy 
z gminy OSP Prześlice nie ma za wiele do 
dyspozycji. Prezes wymienia kwotę 40 tysięcy 
złotych rocznie, przyznając że jest ona skrom-
na jak na potrzeby, ale też od razu dodaje, że 
to nie powód, by zwiesić nos na kwintę. 

Trzeba działać, myśleć, szukać sponso-
rów (już takich udało się pozyskać), same-
mu poświęcić wiele czasu i serca, by plan 
budowy nowej remizy, a potem następnych 
projektów realizować. Prezes z zapałem 
opowiada, jak do tych zadań podchodzą 
jego koledzy z OSP.

– Tu nie trzeba nikogo do niczego na-
mawiać. Jest czas, czy go nie ma, stawiamy 
się na budowie i działamy, budujemy. Za-
łatwiamy materiały, żeby było jak najtaniej, 
po kosztach, sami wykonujemy większość 
prac. To nasz własny wkład, którego nie 

da się przeliczyć na pieniądze. Pamiętam 
niedawną upalną sobotę, gdy było blisko 
40 stopni, a my na budowie naszej remi-
zy pracowaliśmy od 7 rano, a po kilku 
godzinach okazało się, że trzeba jechać na 
akcję, do palącego się lasu. No, a po akcji 
jeszcze wyczyścić wóz, umyć sprzęty. Nikt 
nie narzekał, wszyscy, choć zmęczeni, przez 
cały dzień byli naładowani niesamowicie 
pozytywnie – opowiada.

Prezes chciałby, aby ta energia została 
zaszczepiona całej społeczności Prześlic. 
Niedawno ktoś wpadł na pomysł, by po-
zbierać deklaracje chęci zostania straża-
kiem wśród najmłodszych. I już dziesiątka 
dzieci ma szansę aspirować do tego, by 
zostać ochotnikiem straży. 

Załoga OSP z Prześlic myśli zresztą 
intensywnie o tym, co zrobić, by najmłod-
szym żyło się we wsi jak najlepiej. Przede 
wszystkim, by ulubionym miejscem zabaw 
przestała być droga przebiegająca przez 
Prześlice obok świetlicy, a stał się nim fajnie 
urządzony i ogrodzony plac. Prezes wspo-
mina także o pomyśle na boisko w stylu 
orlika, tylko z prawdziwą, a nie sztuczną 
murawą. A także o sali konferencyjnej, jaką 
można byłoby urządzić w starym garażu 
OSP, gdy już będzie gotowy ten nowy. Za-
mysłem jest, by można było tam wspólnie 
oglądać na przykład mecze piłkarskie.

Przy okazji dowiadujemy się, że strażacy 
z Prześlic nie biorą diet, które im przysługu-
ją za wyjazdy na akcję. Wszystko trafia do 
wspólnej puli, aby zasilać strażacką kasę na co 
drobniejsze, konieczne zakupy. W ten sposób 
wspólne działanie staje się jeszcze łatwiejsze.

MK

Ukończenie nowej, przestronnej remizy strażackiej, ale także 
ogrodzony plac zabaw dla dzieci, boisko na wzór orlika, a z 
czasem nawet przerobienie starego garażu na salkę konferencyjną 
z dostępem do tv i aneksem kuchennym – takie ambitne plany 
mają członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Prześlicach. 


