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Gmina słonecznego uśmiechu
Na naszych oczach dzieje się historia. Referendum to moment wyjątkowy w dziejach Torzymia, tej 
gminy i całego regionu. 

Po gminie jeździ wystawa pt. „U nas też może być tak pięknie”. Jej organizatorzy pokazują na 
efektownych, dużych fotografiach, że tuż za miedzą świat „wystrzelił” do przodu. A u nas niestety nadal 
zastój, brak perspektyw i szans by żyć – tak jak inni – na poziomie XXI wieku.

Ale tak być nie musi. Inicjatorzy referendum przez ostatnie kilka miesięcy dobitnie przekonują, że 
wystarczy zmienić burmistrza, a lawina zmian ruszy sama. Pan Ryszard Stanulewicz zasiedział się 
na swoim stanowisku. 22-lata przy władzy to bardzo dużo, a przecież gmina Torzym nie stała się za 
tych rządów krainą mlekiem i miodem płynącą. Wręcz przeciwnie. W samym Torzymiu hałas przy 
drodze 92 jest taki, że czasem nawet porozmawiać trudno. Miasto rozjeżdżane przez TIRy, ma z tego 
olbrzymiego ruchu niewiele. Niszczące zdrowie spaliny, pył, kurz. 

Stara władza nie potrafi zrobić należytego użytku ani z tego, że Torzym jest położony między 
dwoma wielkimi drogami, że ma zjazd z autostrady, że leży przy granicy z Niemcami, ani też z tego, że 
ma jezioro w środku miasta, a dookoła piękne, urzekające tereny, lasy, rzeki. Tu się nic nie dzieje.

Panu Stanulewiczowi trzeba podziękować i go pożegnać. Jego czas już minął. Stara władza się 
zużyła. Dziś pora na ludzi młodych, dynamicznych, chcących coś zmieniać. 

Takich, którzy znają języki, potrafią pozyskiwać środki zewnętrzne (także unijne), tworzyć projekty 
i tchnąć energię w gminę i jej mieszkańców. Nie musimy wcale trwać w apatii. Wystarczy w niedzielę 4 
października pójść na referendum i wybrać – dla siebie i swoich bliskich – lepszą przyszłość. 

Wystarczy ruszyć się z domu, przejść spacerkiem do komisji lub wsiąść do autobusów, które jadą na 
referendum. Młodzież mówi: idę na referendum, bo mogę. Starsi dodają: bo mogę coś zmienić, bo stać 
nas na więcej niż nam teraz dają. 

Mają rację i starsi i młodsi. Zróbmy to razem.  
Sami zobaczycie! Na dzień referendum prognozy wyborcze są bardzo optymistyczne: staniemy się 
gminą słonecznego uśmiechu!
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Hasło wymyślone przez zwolenni-
ków obecnego burmistrza jest zgoła 
zaskakujące i przeczące zdrowemu 
rozsądkowi, który raczej zwolennikom 
tej opcji powinien podpowiadać: „Po-
pierasz burmistrza? To idź, zagłosuj na 
niego! Daj mu wsparcie!”

„Nie idź” to jak oddanie  
meczu walkowerem
Okazuje się jednak, że w przestrzeni 
publicznej pojawiło się nawoływanie 
do tego, by pozostać biernym, by spra-
wy referendum zostawić jedynie tym, 
którzy to referendum wymyślili i tym, 
którzy są zwolennikami odwołania 
burmistrza Ryszarda Stanulewicza.

To jednak szokujące postawienie spra-
wy. To tak jakby w sporcie chcieć oddać 
mecz walkowerem albo rzucić ręcznik na 
ring przed rozpoczęciem walki!

Czy naprawdę zwolennicy obecne-
go burmistrza już ten ręcznik rzucili, 
skoro przyjęli takie hasło jako najlepsze 
z możliwych? 

Chcą odwołać burmistrza, którego 
uważasz za dobrego? To nic nie rób, nie 
ruszaj się z domu, niech zagłosują tylko 
ci, którzy go nie chcą. To przejście do 
głębokiej obrony, schowanie się też 
w piwnicach z cichym błaganiem: „oby 
po mnie nie przyszli”.

„Nie idź” to gra nieczysta
To także, a może przede wszystkim 
zbrodnia przeciwko demokracji! Trze-
ba to powiedzieć mocno i wyraźnie. To 
hasło przeciwko społeczeństwu obywa-
telskiemu, przeciwko zaangażowaniu 
lokalnemu, które w naszym kraju jest 
na wagę złota.

Od czasu, gdy w Polsce doszło do 
pierwszych demokratycznych wyborów, 
wszystkie największe autorytety wszel-
kich opcji politycznych (bez wyjątku!) 
nawołują do tego, by brać udział w wy-
borach i referendach. By zmobilizować 
się do tego, by podnieść się z krzesła czy 
fotela, pójść do urny i oddać głos.

Wciąż jesteśmy społeczeństwem, 
jeśli chodzi o kulturę demokracji, 
bardzo młodym. Wciąż uczymy się 
tego, że każdy obywatel ma prawo 
brać spawy w swoje ręce, a najlepszym 

do tego sposobem jest właśnie udział 
w wyborach.

Najtęższe głowy, największe autory-
tety ubolewają, że frekwencja wyborcza 
jest w naszym kraju wciąż zbyt niska 
– bo im więcej oddanych głosów, im 
więcej zaangażowanych ludzi, tym 
wskazania wyborcze stają się bardziej 
zbieżne ze stanem faktycznym, z wolą 
obywateli. A taka jest idea demokracji.

Burmistrz sam mówił:  
„idźcie głosować”
Gmina Torzym nie jest tu żadnym 
wyjątkiem. Ile to razy sam kandydat 
Stanulewicz i ludzie z jego „grupy 
wsparcia” nawoływali do udziału 
w głosowaniu? Po wielokroć zachęcali 
do tego, by iść do urn, by kreślić kratki 
na kartce wyborczej. Teraz występują 
wbrew samym sobie mówiąc: „nie idź”. 

Nawet, jeśli uważacie, że burmistrz 
powinien zostać na stanowisku, nie słu-
chajcie ich. To blaga, zagranie nie fair.

Referendum lokalne, w każdej jednej 
sprawie, w jakiej zostało zwołane, jest 
ważnym narzędziem demokracji. A na 
demokrację nie można się gniewać, bo 
lepszego systemu na razie nie wymyślono.

Ustawodawca, parlament takie na-
rzędzie jak referendum udostępnił po 
to, by obywatele sami mogli decydować 
o własnym losie, by czuli, że w swoich 
własnych rękach mają to, co wokół 
nich się dzieje. 

Referendum w sprawie odwołania 
władz gminy jest narzędziem danym 
tym, którzy uważają, że ta władza się 
nie sprawdza. To nie ma nic wspólnego 
z wyborami. Wybrano burmistrza – w po-
rządku, ale potem jest czas na jego pracę 
i weryfikację tej pracy ze strony obywateli. 
Jeśli ktoś uważa, że burmistrz źle pracuje, 
że nie spełnia obietnic wyborczych, ma 
prawo głośno o tym mówić i organizować 
referendum. A ktoś przeciwnego zdania 
ma prawo dać mu odpór.

Dlatego jedynym słusznym apelem 
może być ten o udział w referendum. 
Chcesz zmienić burmistrza? Idź na 
referendum. Nie chcesz? Także idź na 
referendum! 

mk

Hasło „nie idź na 
referendum” to zbrodnia 
przeciw demokracji
W przestrzeni publicznej pojawiło się hasło zwolenników obecnego 
szefa gminy: „Popieram burmistrza. Nie idę na wybory”. Takie podejście 
do sprawy głosowania przez obywateli w jakiejkolwiek sprawie, to 
naszym zdaniem zbrodnia przeciwko demokracji.

143 873 złote za rok pracy, ponad 300 tys. oszczędności

Nasz drogi burmistrz

Ponad 10 tys. złotych miesięcznie
Przypominamy, że na miesięczne wynagro-
dzenie burmistrza składają się:
▶  4.700 złotych – kwota wynagrodzenia 

zasadnicze;
▶  1.900 złotych – kwota dodatku funkcyj-

nego;
▶  dodatek specjalny wysokości 40% wy-

nagrodzenia zasadniczego i dodatku 
funkcyjnego;

▶  dodatek za wysługę lat zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami. 
Do tego dochodzi tzw. „kilometrówka”, 
czyli zwrot za jazdę prywatnym samo-
chodem w celach służbowych – jej limit 
ustalono na 300 km w miesiącu. 

Daje to GWARANTOWANE ponad 10 
tysięcy złotych miesięcznie. 
Do tego mogą dojść jeszcze inne dodatki: 
nagrody jubileuszowe, nagrody za szczegól-
ne osiągnięcia, trzynastka.

143 873,01 złotych brutto zarobił burmistrz Ryszard Stanulewicz w 2019 
roku z tytułu zatrudnienia w urzędzie. Taka kwota widnieje w oświadczeniu 
majątkowym szefa gminy opublikowanym z ponad 3-miesięcznym opóźnieniem.

Dokładnie o zarobkach burmistrza pisaliśmy 
całkiem niedawno, ale musieliśmy się wtedy 
opierać na danych za rok 2018, bowiem 
nowe oświadczenie, mimo ustawowego 
nakazu, nie zostało opublikowane. Mimo że 
na samym oświadczeniu widnieje data 27 
maja, publikację wstrzymano aż do połowy 
września!

Przypominamy – oświadczenia mająt-
kowe burmistrzów gmin, ale także prezy-
dentów miast, posłów, radnych, są jawne. 
To znaczy, że każdy obywatel ma prawo 
się z nimi zapoznać po to, by lepiej władzę 
kontrolować. 

Do oświadczenia burmistrz  
za 2019 rok* wpisał własnoręcznie  
następujące kwoty:
–  z tytułu zatrudnienia 143 873,01 zł;
–  oszczędności wysokości 308 860 zł;
–  dom (216 m2), zadeklarowana wartość 

– 350 tys. zł;
–  grunty orne (3ha), zadeklarowana wartość 

– 30 tys. zł;
–  działkę siedliskową (20 arów) – 30 tys. zł;
–  dwa samochody: toyotę RAV 4 

(zadeklarowana wartość 60 tys. zł) 

i toyotę yaris (zadeklarowana war-
tość 11 tys. zł).

Wszystkie wartości są wpisane jako „współ-
własność małżeńska”.

Na załączonym obrazku widać daty na 
oświadczeniu majątkowym burmistrza 
Stanulewicza za 2019 rok. Oświadczenie 
zostało podpisane przez burmistrza  
28 maja 2020. Jednak data wpływu doku-
mentu do Lubuskiego Urzędu Wojewódz-
kiego to już... 27 maja!!! Jak burmistrz mógł 
27 maja złożyć dokument, który podpisał 
dzień później? Podpis został złożony pod 
oświadczeniem: „składam świadomy, iż na 
podstawie art. 233 par. 1 Kodeksu karnego 
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy 
grozi kara pozbawienia wolności”.

SKANDAL – BŁĄD NA OŚWIADCZENIU  
MAJĄTKOWYM BURMISTRZA
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1.  Skandaliczne zaniechanie rozbu-
dowy i modernizacji oczyszczalni 
ścieków w Torzymiu. 

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

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

3.  Brak wodociągów i kanalizacji.
Aż dziw bierze, że w naszej gminie, w XXI 
wieku, wiele miejscowości ma infrastruktu-
rę jak w krajach Trzeciego Świata. Brak bie-

żącej wody czy kanalizacji w środku Europy, 
to nie jest coś, na co musimy się godzić. Od 
władz gminy wymagamy więcej. 
O tym jak się żyje bez wody mogliby 
opowiedzieć choćby mieszkańcy Tarnawy 
Rzepińskiej, którzy nadal czekają na swój 
wodociąg. A to nie jedyne takie miejsce 
w naszej gminie.

4.  Błędne decyzje w kwestii śmieci 
i odpadów komunalnych.

Mamy ponad 300 procent podwyżki za 
wywóz śmieci w ciągu roku i na dodatek 
straty gminy Torzym na ponad 700 tys. 
złotych wskutek niedoszacowania kosz-
tów wywozu śmieci w 2019 roku. Czy tak 
działa dobry gospodarz?  
Mało tego! Nie dość, że mamy mocno ro-
snące opłaty za wywóz śmieci, to podjęto 
decyzję o przeniesieniu PSZOK (Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych) aż do odległego Długoszyna. 
Oznacza to, że teraz mieszkańcy muszą 
bardzo daleko wywozić np. gabaryty na 
własny koszt. Może się więc niebawem 
okazać, że będziemy znajdować w róż-
nych ustronnych miejscach podrzucone 
śmieci. Do tego całego bałaganu śmiecio-
wego można jeszcze dorzucić, że został 
już ogłoszony nowy przetarg i można się 
spodziewać kolejnych podwyżek opłat za 
wywóz śmieci. 
Mało? Nam już wystarczy!

5.  Niedbanie o los mieszkańców oko-
licznych wsi.

 Likwidowane ośrodki zdrowia, coraz 
gorsza komunikacja publiczna, zanie-
dbane przystanki autobusowe, znikające 
placówki pocztowe – mieszkańcy wiosek 
w naszej gminie dobrze wiedzą z jakimi 
problemami życia codziennego muszą 
się borykać. Po wszystko trzeba jeździć 
do miasta. To powoduje, że na wsiach 
osoby starsze są w praktyce wykluczone 

społecznie. Czy tak powinna wyglądać 
nowoczesna gmina w trzeciej dekadzie 
XXI wieku?

6.  Niegospodarność i brak właściwego 
zarządzania. 

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

7.  Brak transparentności w działa-
niach burmistrza i Urzędu Gminy.

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

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

rozwiązań i udogodnień – mimo możliwo-
ści danych przez specustawę – dla osób 
prawnych i fizycznych, którym pandemia 
Covid-19 utrudniła działalność, to mamy 
kliniczny przejaw arogancji władzy.  
RIO wskazała także na nierealizowanie 
zasady powszechności opodatkowania 
podatkiem od nieruchomości, w odnie-
sieniu do użyczających i dzierżawców 
lokali stanowiących własność gminy. To 
jest po prostu marnowanie publicznych 
pieniędzy. 

9.  Naruszanie ustawy o gospodarce 
nieruchomościami. 

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

10.  Niezagospodarowanie jeziora 
i zaprzepaszczenie potencjału 
turystycznego gminy.

Miasto i gmina Torzym zasługują na za-
gospodarowaną plażę miejską, taką jakie 
mają choćby Rzepin, Lubniewice czy Ośno 
Lubuskie. Niestety, nie mamy gospodarza, 
który by zadbał o potencjał turystyczny 
gminy. Nawet ci, którzy chcą coś zrobić, 
odbijają się od ściany niemożności. Jako 
przykład można podać były ośrodek 
wypoczynkowy w Gądkowie Wielkim, 
którego obecny właściciel czeka kilka lat 
na zmianę Studium Uwarunkowań i Kie-
runków Zagospodarowania Przestrzenne-
go. Takich przykładów jest więcej. Także 
z innych dziedzin. Na przykład jesteśmy 

największą gminą w powiecie sulęciń-
skim… bez żłobka! 

11.  Mieszkania komunalne i zaniedba-
nie gminy.

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

12.  Brak sensownej oferty inwestorów 
i zakładów produkcyjnych

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

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

CZARNA LISTA ZANIEDBAŃ BURMISTRZA STANULEWICZA

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.

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

W niedzielę każdy będzie miał możliwość 
zdecydować, czy jest za odwołaniem 
burmistrza Stanulewicza. Jeśli postawi 
krzyżyk przy znaku „TAK” – to znaczy, że 
chce odwołania. Jeśli przy znaku „NIE”, 
to znaczy, że jest zadowolony, z tego, co 
dzieje się w gminie i chce, by nadal działo 
się tak samo, czyli aby nic nie zmieniło się 
na lepsze.

Gmina na zakręcie,  
czas na młodych
Na okładce napisaliśmy: „Dziękujemy, 
ale teraz czas na młodych”. Napisaliśmy 
tak dlatego, że to wynika z większości 
naszych rozmów z mieszkańcami gmi-
ny. Piszemy o wielu sprawach – kultury, 
gospodarki, zdrowia, życia społecznego, 
stanu utrzymania gminy. Ale zdecy-
dowana większość ludzi, z którymi 
rozmawiamy, narzeka na to, co dzieje 
się wokół. Niektórzy narzekają po cichu, 
inni mówią o bolączkach bardzo głośno 
i z odwagą. 

Z tych rozmów wynika, że powszech-
ne przekonanie jest dość oczywiste 
– burmistrz się już nasiedział na swoim 
stołku. 22 lata i... wystarczy. Dziś wiele 
osób zwraca przede wszystkim uwagę, że 
chyba przestało mu się „chcieć”. To nie 
tylko przypadłość burmistrza gminy To-
rzym, to powszechne zjawisko dotykające 
wiele osób, które zbyt długo piastują jedno 
stanowisko. Takie wypalenie zawodowe 
– nazwijcie to jak chcecie.

No tak, tyle że gmina Torzym znalazła 
się na zakręcie. Dalsze trwanie w mara-
zmie ostatnich lat to dalsze jej niszczenie.

Dlatego dziś najmocniej da się słyszeć 
głos młodego pokolenia, które chce 
zmian. Chce, by gminę poprowadził ktoś 
prężny, z otwartą głową, znający tajniki 
funkcjonowania nowoczesnego, współ-
czesnego świata. Ktoś, kto wyjdzie spoza 
szuflad pełnych papierów i wykorzysta 
szanse, jakie dają nowe technologie na 
wielu polach. 

Na kandydatów przyjdzie czas
Kto to będzie? Dziś nie ma sensu odpo-
wiadać na to pytanie. Przypominamy, 
że referendum to jeszcze nie wybory. 
Referendum ogranicza się do jednego 
zasadniczego pytania: czy jesteś za odwo-
łaniem obecnego burmistrza Ryszarda 
Stanulewicza?

Jeśli mieszkańcy gminy Torzym 
stwierdzą, że TAK, że są za odwołaniem, 
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 program, 
walczyli o głosy wyborców.   

W takiej sytuacji wśród nich raczej 
pana Stanulewicza zabraknie. Przegrane 
referendum to bowiem jasny głos o utra-
cie zaufania społecznego. 

RED  

W niedzielę sąd  
nad burmistrzem
Tak, to już w tę niedzielę (4 października) każdy wyborca w gminie Torzym 
może pójść do urny wyborczej i zagłosować w referendum, czy chce 
odwołania burmistrza Ryszarda Stanulewicza. To święto demokracji 
i decyzja mieszkańców gminy – przez lata swoich rządów burmistrz 
spełnił swoje obietnice czy też ich nie spełnił? Miał wystarczająco czasu, by 
udowodnić swoją przydatność. Teraz nadszedł czas rozliczeń. To swego 
rodzaju publiczny sąd nad poczynaniami gminnej władzy.
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Ewelina Niwald
specjalistka od spraw pomocy społecznej  

i funduszy unijnych

Nie powiem złego słowa o pracow-
nikach urzędu gminy w Torzymiu. 
Są kompetentni i rzetelni, jednakże 
nie daje się im możliwości rozwoju, 
szkoleń, awansów. Brakuje umiejęt-
ności mobilizowania. Źle to świadczy 
o szefie, jeśli nie wie, że inwestowanie 
w pracowników zawsze się zwraca.

Pragnę, by cała nasza gmina była 
miejscem czystym, zadbanym, roz-
wijającym się.

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

Anna Warwas
radna Miasta i Gminy Torzym

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

Widzę jak dookoła rozwijają się inne 
gminy, jak potrafią pozyskiwać środ-
ki zewnętrzne na różne inicjatywy. 
Bo te środki są na wyciągnięcie ręki, 
ale władza naszej gminy nie stara się 
dzięki ich wykorzystaniu stworzyć 
czegoś nowego, taka jest moja obser-
wacja. Taka sytuacja trwa od lat, ale 
ja na takie trwanie się nie zgadzam.

Inicjatorzy referendum mówili 
w rozmowach z „FORUM”:

Ilona Wojciechowska
pedagog, radna powiatu sulęcińskiego

* Część unijnych pieniędzy jest de-
dykowana jednostkom samorządu 
terytorialnego. Właśnie z nich moż-
na robić projekty, które w danej 
gminie są najbardziej potrzebne. 
Na przykład burmistrz gminy To-
rzym złożył trzy projekty: na place 
zabaw w Grabowie i w Tarnawie 
oraz na świetlicę w Bobrówku. Tyle, 
że ostatecznie gmina Torzym dwa 
ostatnie projekty wycofała, czego 
jako mieszkanka żałuję. Pieniądze 
wróciły do budżetu stowarzyszenia 
i zostaną przeznaczone na inne 
cele. Pozostałe gminy zrealizowały 
swoje pomysły.

Mateusz Rutkiewicz 
mieszkaniec Drzewiec Kolonii

Nie można mówić w kółko, że nic 
się nie zrobi, bo nie ma pieniędzy. 
To trzeba się ruszyć i zacząć te 
środki zdobywać. Takie zasłania-
nie się brakiem pieniędzy to jest 
zwykła bierność. Przecież można 
pisać projekty, walczyć o granty, 
o finansowanie zewnętrzne. Ja tej 
ochoty u pana Stanulewicza nie wi-
dzę. Nic się przy obecnej władzy nie 
poprawi. Nie chcemy czekać, szko-
da czasu. Ta gmina tkwi w zastoju 
już wiele lat, a życie nam ucieka. 
Mamy już tego dość.

Zdzisław Kucharski
były radny, znany producent wędlin

Dobry burmistrz dba o mieszkania 
i miejsca pracy – taka jest podsta-
wowa zasada. Za czasów świętej 
pamięci burmistrza Koniecznego 
zdobyliśmy laury w rankingu pol-
skich gmin „Gazety Wyborczej”. By-
liśmy w złotej „setce” najlepszych 
gmin! Mieliśmy bardzo niskie bez-
robocie – zaledwie 5,7 procenta. 
Czuć było, że gmina się rozwija. Po 
zmianie władzy zapał ludzi zgasł. 
Część mieszkańców szukając pracy 
wyjechała za granicę, część w inne 
rejony kraju.

Mariusz Siewierski
mieszkaniec Gądkowa Wielkiego, przedsiębiorca

Ludzie mają już dość wiecznego 
słuchania o tym, że na nic nie 
ma pieniędzy, że nawet na drob-
ne inwestycje czekają latami. 
Chcą brać sprawy w swoje ręce, 
chcą mieć w gminie sprawne-
go menadżera znającego języki 
i umiejącego pozyskiwać środki 
zewnętrzne. Osobę, która rozu-
mie potrzeby mieszkańców i któ-
ra chce ciągnąć w górę tę gminę. 
A takie osoby są! Dlatego dość 
marnowania czasu. Mieszkańcy 
zakładają firmy, nie chcą się go-
dzić na bylejakość. 
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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 

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

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

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

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

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

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

JEDZENIE 

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

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

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

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

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

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

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

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

AUTO MOTO

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

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

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

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

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

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

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

PRACE ZIEMNE

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

RÓŻNE

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

UBEZPIECZENIA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

współpracują z tym stowarzyszeniem, 
które same sobie wybiorą.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozmawiał Marcin Kalita

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

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

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

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

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

Praca z ludźmi i wśród ludzi to pani 
żywioł?

Fundusze na lokalne projekty

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

»  DOFINANSOWANIE W GMINIE TORZYM      (ze Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych LGD)
Dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,  którego beneficjentem jest Gmina Torzym:
1. Utworzenie placu rekreacyjnego w Gądkowie Małym  11 543 zł2. Wyposażenie świetlicy oraz utworzenie stanicy rowerowej w Garbiczu  15 778 zł3. Boisko w Bargowie  

19 801 zł4. Wiata drewniana w Gądkowie Wielkim  
15 451 zł5. Publikacja książkowa ,,Torzym na szlaku turystycznym – 20 lat miasta”   10 218 zł6. Budowa siłowni zewnętrznej w Gądkowie Wielkim  15 866 zł7. Odbudowa stawu wiejskiego wraz z infrastrukturą w Walewicach  300 000 zł8. Budowa świetlicy wiejskiej w Lubowie wraz z infrastrukturą turystyczno-sportową  423 041 zł9. Budowa stanicy turystycznej z placem zabaw w Grabowie  102 210 złDofinansowanie z funduszy unijnych w ramach PROW, którego beneficjentem jest przedsiębiorca:1. Rozbudowa i wyposażenie budynku noclegowego Motel u Sosny  300 000 złDofinansowanie działań  z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu  Działaj Lokalnie:1. Warsztaty kulinarne wraz z budową zaplecza kulinarnego we wsi Drzewce Kolonie  3400 zł2. I Olimpiada Rodzinna organizowana przez UKS Torzym  4750 zł3. Warsztaty Muzyczne Kolęd i Pastorałek „Jedyna Taka Noc” 4364 zł4. Warsztaty Króliczego Rękodzieła  
2550 zł
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Cóż, może sesje rady miejskiej w gruncie 

rzeczy nie są potrzebne – komuś i taka 

myśl może zakołatać w głowie. Tyle że 

sesje to naturalny proces dyskusji, kon-

sultacji i podejmowania decyzji lokalnych 

władz. Nie da się bez nich wyobrazić sobie 

całego procesu funkcjonowania, na któ-

rym opiera się istota życia Rady Miejskiej. 

To także sposób na rozliczanie władz 

gminy z ich działalności w czasie między 

sesjami. Zresztą na wszelki wypadek 

zaglądamy do ustawy o samorządzie 

terytorialnym, a tam czarno na białym 

w artykule 20. zaznaczono: „1. Rada gmi-

ny obraduje na sesjach zwoływanych przez 

Lubniewice? Równie aktywne. 30 

grudnia ostatnia sesja 2019, a potem 

13 stycznia 2020 (sesja nadzwyczajna 

poświęcona programowi naprawczemu), 

29 stycznia i 16 marca, a więc już po 

wprowadzeniu w Polsce stanu zagroże-

nia. Podczas tej marcowej sesji w Lub-

niewicach zajęto się aż 13 konkretnymi 

sprawami plus kwestie bieżące. A w sumie 

przewodniczącego w miarę potrzeby, nie 

rzadziej jednak niż raz na kwartał”.

Zgodnie z przyjętym planem pracy 

Rady Miejskiej w pierwszym kwartale 

radni powinni się byli zająć: analizą stanu 

przygotowania inwestycji zaplanowanych 

na rok 2020, sprawozdaniem z działal-

ności ZGKiM w 2019 roku oraz sposobu 

wykorzystania dotacji, oceną stanu zaso-

bu mieszkań komunalnych oraz sposobu 

zarządzania tymi zasobami. 

Gdy padło oficjalne zapytanie o po-

wód niezwoływania sesji, w odpowie-

dzi odwołano się do właśnie zagrożenia 

epidemiologicznego. Takie alibi okaza-

w pierwszym kwartale 2020 roku sesje 

w tej gminie posłużyły do zajęcia się blisko 

30 zagadnieniami!

Mniej aktywne były Słońsk i Krze-

szyce, ale tam także dochowano podsta-

wowego obowiązku – zorganizowania 

przynajmniej jednej sesji w kwartale: 

Słońsk – 5 marca, Krzeszyce – 29 stycznia. 

Co więcej, w Krzeszycach następna sesja 

ło się oczywiście najprostsze. Tyle, że 

z przypadkami koronawirusa w Polsce 

mamy do czynienia dopiero od marca, 

dopiero w połowie marca wprowadzo-

no stan zagrożenia, a dopiero 20 marca 

stan epidemii. Na dodatek specustawa 

umożliwiła radom gminnym pracę 

zdalną.
Z ciekawości zerknęliśmy na inne 

gminy. Czy też były tak niechętne sesjom 

i pracy z udziałem kompletu radnych.

Sulęcin? Ostatnia sesja 2019 roku od-

była się 30 grudnia, ale już w pierwszym 

kwartale 2020 roku zorganizowano… trzy 

takowe! 20 stycznia, 3 lutego i 24 lutego. 

odbyła się 8 kwietnia. W normalnym try-

bie, ale oczywiście z zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa i wymaganej odległości 

między stanowiskami radnych.

Pierwszą sesję w Torzymiu ostatecznie 

zaplanowano na 23 kwietnia, po blisko 4 

miesiącach nowego roku.

mk

W pierwszym kwartale 2020 roku nie odbyła się ani jedna sesja Rady Miejskiej w Torzymiu, co stoi 

w sprzeczności ze standardami pracy lokalnych władz, ale także z ustawą o samorządzie lokalnym. W całym 

powiecie sulęcińskim nie ma innej tak bardzo unikającej wspólnych spotkań rady. Na przykład gmina 

Lubniewice w pierwszym kwartale 2020 zorganizowała trzy sesje, na których rozpatrywano około 30 kwestii.
Kwartał bez sesji w Torzymiu

Kupuj, zamawiaj u sąsiada!

Pod koniec marca na naszym FB opublikowaliśmy post 

nawołujący do wspierania lokalnych firm z okolic Torzy-

mia (czy szerzej – powiatu sulęcińskiego). Obiecaliśmy 

wtedy, że znajdzie się dla nich miejsce i w papierowym 

wydaniu gazety. Słowa dotrzymujemy.

To naprawdę bardzo ważne w tych trudnych czasach, 

gdy ludzie tracą pracę, a wiele firm upada. Nie 

dajmy zginąć małym, rodzinnym przedsiębiorstwom 

z naszego regionu! Jeśli kupujemy żywność, towary 

pierwszej potrzeby, szukamy jakiejś usługi – przede 

wszystkim sprawdzajmy, czy możemy to zamówić 

u lokalnego dostawcy. 

Być może to dzięki naszemu zamówieniu ktoś uratuje 

miejsce pracy! To sprawa dotycząca każdego z nas. Bo 

firmy (sklepy, bary, restauracje, ludzie świadczący usługi, 

małe zakłady produkcyjne każdej branży), które funkcjo-

nują w naszej najbliższej okolicy, po pierwsze wpływają 

na dynamikę, poziom dobrobytu całego regionu i stano-

wią swego rodzaju motor napędowy dla bardzo ważnej 

części gospodarki. 

Po drugie – dzięki nim taniej kupujemy, taniej zama-

wiamy usługi. W szczególnym czasie tego trudnego do-

świadczenia epidemii dzięki tym właśnie firmom wiele 

spraw możemy załatwić „pod domem”, bez konieczności 

szukania, jeżdżenia, dalszych podróży albo większych 

kosztów transportu. 

 
Dlatego konsekwentnie będziemy się starać tworzyć 

swego rodzaju bazę firm z szeroko rozumianego regio-

nu. Ale potrzebujemy do tego waszej pomocy. Zgłaszaj-

cie, podpowiadajcie. 

Przypominamy nasz e-mail: kontakt@lokalneforum.pl

Poniżej lista firm, które zostały zgłoszone na naszym FB, 

albo które podpowiedzieli nasi znajomi.

JEDZENIE 

•  Bar u Kacpra, Boczów – różne rodzaje kebabów, 

zestawy obiadowe (schabowy!), zupy, pizza, zapiekanki 

makaronowe. Zamówienia na tel. 608 203 161, 530 290 

456 (dowóz do godz. 18.00).

•  Döner Kebab, Torzym, Podgórna 2A – kebaby wszel-

kiego rodzaju. Tel. 667 704 082.

•  Pycha Ryba Lubniewice – pełny asortyment wspania-

łych ryb: smażone, wędzone, zupy, do tego dodatki. 

Zamówienia na wynos tel. 732 633 733.

•  Restauracja Siedem Stołów, Wysoka 98 – zestawy 

obiadowe odbierane z food tracka, catering, zamówie-

nia na pyszny chleb przygotowywany według trady-

cyjnych receptur przy użyciu naturalnych składników. 

Wszystko można zamówić tel. 500 383 238.

•  Gospodarstwo Rybackie Zielenica – pstrągi i jesiotry 

świeże, wędzone, do tego ikra, kawior i wątróbki. Za-

mówienia tel. 692 435 383.

•  SPA Afrodyta, Ośno Lubuskie – mnóstwo własnych 

wyrobów, a polecane przede wszystkim pieczywo 

z własnej piekarni: chleb, brioszki, chałki. Zamówienia 

tel. 603 603 333 (dostawy standardowo do 20 km od 

Ośna, ale dalsze także do uzgodnienia). 

•  Masarnia Kucharscy, Torzym – swojskie wędliny, 

tradycyjne kiełbasy, świeży drób. W wyroby można 

zaopatrzyć się w sklepie przy ul. Saperskiej w Torzymiu 

lub w Zielonej Górze na ulicy Owocowej (przy wejściu 

na ryneczek).

•  Hodowla pstrąga Pliszka Anna Cybulska, Pliszka 4A 

– wspaniałe pstrągi najwyższej jakości, można zgłaszać 

się osobiście do godz. 19.00 (nawet w niedzielę) lub 

zadzwonić tel. 793 599 275.

AUTO MOTO

•  HACO Christopher Janicki, Bielice 7 – transport, 

przeprowadzki, wulkanizacja i sprzedaż opon, drobne 

naprawy mechaniczne. Tel. 880 432 183.

•  OSA Auto Spa, Torzym – zakład oferujący komplek-

sowe czyszczenie samochodów, ale także dywanów, 

wykładzin, tapicerki meblowej (u klienta w domu). Tel. 

609 096 177.

•  Mechanika pojazdowa Andrzej Warwas, Torzym, 

ul. Łąkowa 6  – kompleksowe naprawy samochodów, 

diagnostyka komputerowa, wymiana płynów eksplo-

atacyjnych. Tel. 504 500 624.

•  Auto Serwis Marek Graczyk, Torzym, ul. Sulęcińska 7 

– naprawy bieżące i główne pojazdów mechanicznych. 

Tel. 664 095 381.

•  Zakład Usług Transportowych i Motoryzacyjnych 

Józef Graczyk (także regeneracja głowic silników 

spalinowych) – kontakt j.w.

DLA DZIECI (i nie tylko)

•  Dziergadełka Asi – zabawki, stroiki, ozdoby, ale też 

przedmioty użytkowe (np. torby, pufy) ślicznie i pomy-

słowo wydziergane z kolorowej włóczki. Kontakt przez 

FB @dziergadelka.Asi lub tel. 500 489 349.

•  Pieluszki Drimi – haftowane otulacze do pieluchowa-

nia wielorazowego maluszków. Wszelkie informacje na 

profilu FB Pieluszki Drimi @pieluszkidrimi.

PRACE ZIEMNE

•  T.W.A.P. ZIOMKO, profesjonalne usługi minikoparką, 

woj. lubuskie i wielkopolskie – oczka wodne, przydo-

mowe oczyszczalnie ścieków, szamba, instalacje wod-

-kan, fundamenty i wiele innych. Tel. 785 993 964.

RÓŻNE

•  Wood&Play – mała architektura drewniana, wykonane 

z drewna przedmioty wyposażenia ogrodu, domki, 

altany, wiaty, ogrodzenia, huśtawki, piaskownice i całe 

mnóstwo innych rzeczy. Kontakt przez sklep interneto-

wy woodandplay.pl.

WSPIERAJMY LOKALNY BIZNES

WSPIERAJMY LOKALNY BIZNES

Czy pełnienie 

przez jedną osobę 

jednocześnie funkcji 

sołtysa i radnego gminy 

nie jest łamaniem 

przepisów? I czy taka 

podwójna rola może 

przynieść wiosce 

korzyść, czy raczej 

tylko utrapienie – takie 

wątpliwości nasuwają 

się po rozmowach 

z mieszkańcami 

Gądkowa Wielkiego.

Łatwiej wyjaśnić tę pierwszą. W gminie 

Torzym trzech sołtysów jednocześnie ma 

mandat gminnego radnego. To Gądków 

Wielki – Marcin Kluczyk, Gądków Mały 

– Jarosław Oleszczyk i Koryta – Paweł 

Krehel, a wszystkie te osoby do gminnej 

rady startowały z Komitetu Wyborczego 

Wyborców Nasza Mała Ojczyzna, czyli 

stronnictwa burmistrza Ryszarda Stanu-

lewicza.
Trzeba jasno powiedzieć, że od 

strony formalnej nie ma zakazu łączenia 

obu funkcji. W bardzo interesującym 

opracowaniu Krzysztofa Lewandowskiego 

(doktorant Wydziału Prawa i Administra-

cji Uniwersytetu Łódzkiego) „Łączenie 

mandatu radnego gminy z funkcją sołtysa. 

Dylematy etyczno-prawne” czytamy: 

„W obecnym stanie prawnym łączenie 

mandatu radnego gminy z piastowaniem 

funkcji sołtysa przez tę samą osobę jest 

prawnie dopuszczalne, gdyż w przepisach 

ustrojowych samorządu gminnego nie jest 

wyrażony bezpośrednio zakaz łączenia tych 

dwóch ważnych funkcji samorządowych.”

Centralizacja władzy?

Jednakże autor zaznacza także, że z punk-

tu widzenia zasady unikania konfliktu 

interesów, pewnej etyki samorządowca 

oraz podstawowych zasad prawa, sytuacja 

nie jest już tak oczywista.

Możliwa jest przecież choćby sytuacja, 

gdy sołtys będzie członkiem na przykład 

komisji rewizyjnej rady miejskiej, która 

będzie musiała dokonać analizy złożonej 

przez mieszkańca skargi na działalność 

zoru oczywistych działań są aż nazbyt 

widoczne. Nie ma ośrodka zdrowia, 

poczty, zorganizowanej komunikacji 

choćby tylko z Torzymiem, co rusz sły-

chać pogłoski o możliwości zamknięcia 

szkoły (lub ograniczenia jej działal-

ności do klas I – III), a ludzie, którzy 

jeszcze niedawno myśleli o prowadze-

niu we wsi działalności handlowej, 

rezygnują z tych pomysłów.

Sołtys, który nie lubi pytań

Jedna z mieszkanek Gądkowa Wielkiego, 

z którą rozmawialiśmy, zwróciła uwagę, że 

bodaj największym problemem obecnej 

sytuacji jest brak komunikacji między 

sołtysem a większością społeczności wsi. 

Wspominane są ostatnie kuriozalne wy-

bory sołtysa, gdy kandydatowi nie można 

było zadawać pytań!

Od momentu wyboru nie odbyło 

się ani jedno spotkanie z mieszkańcami, 

mimo wielokrotnych próśb, także ze stro-

ny członków rady sołeckiej. To w ewident-

ny sposób stoi w sprzeczności z zasadami 

samorządności na poziomie sołectwa.

W opracowaniu na portalu samorzad.

infor.pl możemy przeczytać: „Głównym 

zadaniem sołectwa jest dbanie o zbiorowe 

potrzeby wspólnoty jego mieszkańców. Do 

kompetencji zebrania wiejskiego należą 

wszystkie sprawy istotne dla mieszkańców, 

w szczególności chodzi o uchwalenie do 

końca września każdego roku wniosków, 

które mają być rozpatrzone przez radę gmi-

ny i ewentualnie uwzględnione w budżecie 

gminy na następny rok. Zebranie podejmu-

je również uchwały w sprawie dysponowa-

nia mieniem sołectwa oraz wydaje opinię 

w takich sprawach jak: plany miejscowego 

zagospodarowania, lokalizacje inwestycji 

czy też zmiany przeznaczenia obiektów 

oświaty, służby zdrowia, kultury, sportu 

czy rekreacji znajdujących się na terenie 

sołectwa. Prawo uczestnictwa i wybierania 

w zebraniu wiejskim mają wszyscy miesz-

kańcy sołectwa, posiadający czynne prawo 

wyborcze do rady gminy.”

I dalej jeszcze jedna bardzo istotna 

uwaga: „Uczestnicy zebrania mają prawo 

do zabierania głosu w dyskusji, przed-

stawiania wniosków i projektów uchwał, 

głosowania, składania oświadczeń, 

żądania zapisu do protokołu złożonego 

oświadczenia. W zebraniu wiejskim mogą 

uczestniczyć także przedstawiciele rady 

gminy. Zebranie najczęściej zwołuje sołtys 

z własnej inicjatywy, na wniosek rady 

sołeckiej bądź mieszkańców.”

właśnie tego sołtysa. To byłaby okolicz-

ność z pewnością niekorzystna dla jakości 

i przejrzystości działania samorządu 

gminnego. 
Podobnych konfliktów interesów 

może pojawiać się o wiele więcej, bowiem 

sołtys-radny może w oczywisty i prosty 

sposób wpływać na decyzje rady doty-

czące jego sołeckiej działalności, ale i na 

odwrót – to włodarze gminy mogą wpły-

wać na decyzje radnego-sołtysa między 

innymi podczas przeróżnych głosowań.

Łączenie wspomnianych funkcji, jak 

możemy przeczytać we wspomnianym 

opracowaniu: „w skrajnych przypadkach 

może prowadzić do swoistej centralizacji 

władzy lokalnej w rękach „aparatczy-

ków”, względnie tworzyć miejscowe grupy 

trzymające władzę. W jednym i drugim 

przypadku działalność publiczna przyjmu-

je formy wręcz karykaturalne i patologicz-

ne, uwłaczając podstawowym zasadom 

demokratycznego państwa prawnego, co 

więcej – mogą one negatywnie oddziały-

wać na aktywność wspólnoty.”

No właśnie – „negatywnie oddzia-

ływać na aktywność wspólnoty”. Tu do-

– W mojej opinii nasz sołtys po prostu 

boi się rozmawiać z ludźmi, a może 

po prostu nie umie tego robić. Pewnie 

dlatego unika spotkań, na które mogłaby 

przyjść większa liczba osób, i rozmów, 

które mogłyby być niewygodne. Jest wiele 

kwestii drażliwych, a po co mierzyć się 

z niewygodnymi pytaniami, lepiej uda-

wać, że się ich nie słyszy – zastanawia się 

nasza rozmówczyni.

Sprawy do załatwienia  

– podpowiadamy

Spraw do załatwienia w trakcie wiejskiego 

zebrania w Gądkowie Wielkim jest całe 

mnóstwo, ale póki co leżą one odłogiem. 

Mieszkańcy wśród tych najbardziej pil-

nych i istotnych wymieniają:

* brak ośrodka zdrowia lub lekarza, 

do którego można się udać po poradę 

z ubezpieczenia NFZ;

* fatalny stan dróg gminnych – od 

dawna prosi się o ich naprawę, a jeszcze 

lepiej byłoby, gdyby dało się zaplanować 

gruntowny remont z położeniem nowej 

nawierzchni;
* przydałby się klub sportowy dla 

dzieci, aby tych, które chcą uprawiać 

więcej sportu, nie trzeba było wozić do 

Boczowa czy Torzymia (w teorii zorga-

nizowanie takiego klubu wydaje się tym 

łatwiejsze, że przecież obecny sołtys uczy 

wychowania fizycznego);

* w większym stopniu dla mieszkań-

ców powinna być dostępna wyremonto-

wana świetlica (oczywiście chodzi o czas, 

w którym nie obowiązują obostrzenia 

związane z walką z epidemią koronawiru-

sa), bo chyba odnawiano ją po to, by z niej 

korzystać, a nie, by stała pusta, a dzieci 

biegały bawić się do lasu;

* konieczność pochylenia się przez 

sołtysa nad problemem ludzi starszych, 

samotnych, dla których proste, codzienne 

sprawy okazują się wielkim ciężarem. 

Wskazywano nam przykłady konkret-

nych osób, które pozostają bez takiej 

opieki;
* dobrze byłoby, aby społeczność 

wioski mogła wypowiedzieć się na temat 

planów remontu kościoła, co wydaje się 

pilną potrzebą;
* mieszkańcy wioski chętnie usłyszeli-

by, jakie sołtys ma pomysły na aktywizację 

mieszkańców. Standardowe trzy imprezy 

w roku (Sylwester, Walentynki i Andrzej-

ki) to znacznie za mało;

* podobnie jest z o wiele poważniejszą 

kwestią inwestycji. Mieszkańcy chętnie 

chodzimy do drugiego pytania płynącego 

z Gądkowa Wielkiego, na które odpo-

wiedź jest już o wiele bardziej złożona 

i skomplikowana.  

Niefortunna zależność

Nie brak głosów, że w tym konkretnym 

przypadku łączenie funkcji okazuje się 

szkodliwe dla wioski. Choćby dlatego, że 

przy ich rozdziale Gądków Wielki miałby 

po prostu jedną więcej osobę, która 

mogłaby walczyć o jego interesy. Wówczas 

ewentualna presja na władze gminy, by 

podejmowały kroki korzystne dla wioski, 

mogłaby być oczywiście większa.

Poza tym jeden z naszych rozmówców 

zwrócił uwagę, że na dodatek obecny 

sołtys i radny pracuje jako nauczyciel 

wychowania fizycznego w szkole podlega-

jącej gminie. Hipotetycznie można sobie 

wyobrazić sytuację, gdy niezręcznie mu 

jest naciskać na burmistrza i w obawie 

przed utratą pracy nie będzie wystarcza-

jąco mocno i skutecznie walczył o, na 

przykład, fundusze dla wioski.

Niestety, akurat w Gądkowie 

Wielkim efekty zaniechania wielu z po-

usłyszeliby, jakie są plany inwestycyjne 

w ich wiosce, jakie mają perspektywy, 

na co pieniądze się znajdą, a na co ich 

zabraknie – być może wspólnie dałoby się 

wypracować plan pozyskania dodatko-

wych funduszy.
No, ale do tego wszystkiego konieczna 

jest rozmowa, chęć działania, wykazanie 

inicjatywy i dobrej woli, czego – jak się 

wydaje – po prostu brakuje.

Diety plus inkaso

Nasi rozmówcy całą sytuację kwitują 

starym hasłem: „Jak nie wiadomo, o co 

chodzi, to chodzi o pieniądze. Po co na 

wiosce coś ma się dziać, skoro można spo-

kojnie zbierać pieniądze za podatki, mieć 

dietę radnego i się nie narobić.”

Przypomnijmy, że sołtys może 

sobie dorobić właśnie zbierając od 

mieszkańców podatki – za śmieci, od 

nieruchomości, rolny czy leśny, a także 

opłaty targowe. Jeśli to on pośredniczy 

w przekazywaniu ich do gminy, dostaje 

prowizję (od 2008 roku było to 15% 

procent, teraz wysokość „wynagrodzenia 

za inkaso” ma wzrosnąć do 18%). 

Jako radny zaś, wedle stosownej 

uchwały Rady Miejskiej w Torzymiu, 

pobiera oczywiście diety za posiedzenia, 

w których bierze udział. W przypadku 

radnego zamieszkałego poza Torzymiem 

to 195 złotych za jedno posiedzenie lub 

255 złotych w przypadku przewodniczą-

cych komisji stałych (także spoza Torzy-

mia). Obecny sołtys Gądkowa Wielkiego 

zasiada w dwóch komisjach, w tym w jed-

nej z nich (komisja społeczna) właśnie 

w roli przewodniczącego. W dostępnym 

publicznie i jawnym oświadczeniu 

majątkowym za 2018 rok zadeklarował 

on 11590,71 złotych z tytułu pełnienia 

obowiązków społecznych i obywatelskich, 

ale trzeba pamiętać, że pierwsza sesja 

nowej rady została zwołana dopiero pod 

koniec listopada 2018 roku, więc wpływ 

diet na wspomnianą kwotę w 2018 roku 

był znikomy. Oświadczenia za 2019 rok 

nie zostały jeszcze opublikowane.

Tak czy owak w sumie w skali roku 

łączenie funkcji sołtysa i radnego przynosi 

konkretną sumę i oczywiście nie byłoby 

w tym nic zdrożnego pod warunkiem, 

że taka osoba potrafiłaby wykazać się ak-

tywnością i zdecydowanym, konkretnym 

działaniem zarówno na rzecz gminy, jak 

i swojej wioski i sąsiadów.  

Damian Krawczyk, mk

Sołtys radnym – problem       w Gądkowie Wielkim

GMINA TORZYM  •  POWIAT SULĘCIŃSKI GMINA TORZYM  •  POWIAT SULĘCIŃSKI

4 «

» 5 

– Wody cały czas brakuje, proble-
mem jest też wywóz śmieci. Sam 
byłem ostatnio sprzątać i było pełno 
śmieci na cmentarzu – mówi nam 
jeden z mężczyzn mieszkających 
w Boczowie.

Mieszkańcy skarżą się, że do 
rzadkości nie należą sytuacje, gdy 
z kubłów dosłownie „wylewają” się 
stare i zużyte znicze, kwiaty i inne 
odpady pozostałe po sprzątaniu 
grobów. Największym utrapieniem 
jest jednak brak dostępu do bieżącej 
wody. Na terenie cmentarza stanęły 
prowizoryczne baniaki z wodą, ale 
bywa, że wody i tak brakuje, bo stra-
żacy z Torzymia nie zdążą jej uzu-
pełnić. Sytuacja znacznie odbiega od 
powszechnie przyjętych standardów.  

A co na to urzędnicy? Zapyta-
liśmy o problem dyrektora ZGKiM 
Zbigniewa Kiniorskiego.

„Dla ZGKiM priorytetem jest 
dostarczenie wody na cele bytowo-
-gospodarcze i wybicie drugich studni 
w celu zapewnienia ciągłości dostawy 
wody. Na terenie cmentarza w Bo-
czowie woda podawana jest w dwóch 
zbiornikach po tysiąc litrów każdy. 
Zużycie wody jest monitorowane 
i każdorazowo w razie potrzeby uzu-
pełniane” – czytamy w odpowiedzi. 

Tyle, że mieszkańcy Boczowa, 
których sytuacja dotyczy na co dzień, 
mają o niej zupełnie inne zdanie.

– Wody nie ma od dłuższego 
czasu, bo skończyła się ta ze starej 
studni, a nie ma komu wykopać 
nowej. A ze śmieciami jest tak, że raz 
je wywiozą, a raz ich nie wywożą. Są 
baniaki, w których jest uzupełniana 
woda, ale brak stałego dostępu do 
bieżącej wody jest jednak uciążliwy. 
Tak naprawdę trzeba by wykopać 
nową studnię. Podlega to pod „ko-
munalkę”, więc nie wiem, czy finanse 
gminy na to pozwolą – zastanawia się 
jedna z mieszkanek. 

Inna wskazuje: – Jest wielki 
problem z wodą. Studnia popsuła się 
i nikt jej nie naprawia. Dla nas jest to 
uciążliwe. Ostatnio straż z Torzymia 
faktycznie uzupełniła wodę w tych 
baniakach, ale jeśli ktoś zapomni 
uzupełnić wody, to jest problem. 
Osoby, które przyjeżdżają na groby 
z daleka, nie mają możliwości, by 
podlać kwiaty na grobach bliskich, 
nie mogą też umyć mogił. Inna 
sprawa, to przepełnione śmietniki. 
„Komunalka” nie dba o ten cmentarz 
– słyszymy mocne słowa.

Czyli – z punktu widzenia zarząd-
ców z Torzymia problemu nie ma, 
ale z punktu widzenia tych, którzy na 
groby bliskich przychodzą, utrud-
nienie jest i to niemałe. Wydaje się, 
że rozwiązanie wcale nie musiałoby 
być kosztowne – wykopanie studni to 
wszak raptem kilka tysięcy złotych. 
W skali wydatków gminy to niewie-
le. Być może, jak na wiele innych 
inwestycji, i na tę gminny skarbnik 
spojrzałby łaskawszym okiem, gdyby 
nie słynna 760-tysięczna „dziura” na 
śmieciach w 2019 roku. 

FP

Co ze stałym 
dostępem do wody 
na cmentarzu 
w Boczowie? 
Na cmentarzu w Boczowie brakuje stałego dostępu 
do bieżącej wody. Mieszkańcy podkreślają, że jest to 
duża niedogodność. 

Już po naszej wizycie, a może z okazji naszej wizyty na cmentarzu w Boczowie ustawiono nowy zbiornik na wodę. Magiczne słowo „referendum” działa.

Zdjęcie nadesłane przez czytelników – 
przepełnionych śmietników na cmentarzu w 
Boczowie.

Czemu pan został pełnomocnikiem 
inicjatorów referendum? Czara goryczy 
się przelała i nadszedł czas, by powie-
dzieć dość? 
MARIUSZ SIEWIERSKI: Ludzie sami 
widzą, co się dzieje w gminie, albo raczej, 
co się nie dzieje a powinno się dziać. Nie 
wiem nawet, od czego zacząć. Skala zanie-
dbań jest przerażająca. Najbardziej niepo-
koi brak zapewnienia podstawowej opieki 
zdrowotnej na wsiach, brak doinwesto-
wania szkół i przedszkoli, straszące wręcz 
budynki, no i te drogi gminne! Mogliby-
śmy organizować na wielu z nich rajdy 
terenowe. Do tego dochodzi brak wody, 
brak kanalizacji w wielu miejscowościach, 
oczyszczalnie ścieków w Torzymiu i Bo-
czowie wymagające modernizacji... A tu 
ciągle z naszej gminy płynie jeden jedyny 
sygnał: nie ma na nic pieniędzy. Czas naj-
wyższy zapytać, gdzie one są? Na to pytanie 
niestety znamy odpowiedz: płacone kary, 
realizowanie nawet prostych inwestycji cał-
kowicie z wkładu własnego, brak aktywnej 
polityki przyciągania biznesu.

Jak duża jest skala rozczarowania rzą-
dami burmistrza Stanulewicza?
Duża, naprawdę duża. Pod wnioskiem 
o przeprowadzenie referendum podpisało 
się prawie 800 mieszkańców, o wiele więcej 
niż potrzebowaliśmy. Zbieraliśmy je w nie-
całe dwa tygodnie, choć ustawa daje nam 
na to nawet 60 dni. W niektórych miej-
scowościach, w których zbierano podpisy, 
blisko 90 % mieszkańców zdecydowało się 
podpisać wniosek o referendum w sprawie 
odwołania burmistrza. Jak widać nie było 
żadnego problemu z poparciem, miesz-
kańcy gminy chcą zmiany. Przy okazji 
rozmawialiśmy z wieloma ludźmi i muszę 
powiedzieć, że niektóre rozmowy zapadają 
w pamięć – tak mocno, że aż włos jeży się 
na głowie. Niezadowolenie z działań lub 
całkowitej biernej postawy burmistrza jest 
ogromne.

Ale jak wam się w ogóle udało zebrać 
grupę ludzi, która postawiła się publicz-
nie burmistrzowi, bo przecież nazwiska 
tych dziewięciorga inicjatorów referen-
dum są znane. 
Od lat jestem postrzegany jako oponent 
burmistrza. Może zabrzmi to dziwnie, ale 
ci ludzie znaleźli mnie sami, dzwoniąc, 
dopytując o radę w różnych sprawach. 
Często niestety byli i wciąż są niewybred-
nie atakowani, pomawiani a wręcz nawet 
w pewien sposób niszczeni… A ja prze-
cież mam już w takich sytuacjach... spore 
doświadczenie i wiem, jak się bronić 
(śmiech). Ostatnio nawet burmistrz posu-
nął się do ujawnienia adresów inicjatorów 
referendum na publicznie transmitowanej 
sesji, co jest skandalem, ale też złama-
niem przepisów o RODO i naruszeniem 
prywatności i życia tych ludzi. Taki chyba 
był cel burmistrza, żeby zastraszyć inicja-
torów, których adresy ujawnił. Dlatego 
złożyliśmy do Prokuratury Rejonowej 
w Sulęcinie zawiadomienie o popełnieniu 
przestępstwa przez burmistrza. Złożyli-

śmy również zawiadomienie o naruszeniu 
danych osobowych do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych do Warsza-
wy. To niedopuszczalne, by osoba, która 
jest wiele lat na tym stanowisku, postę-
powała w taki sposób. To było zrobione 
z premedytacją.  

To była z jego strony próba zastraszania 
inicjatorów referendum? 
Odbieramy to jako próbę nacisku 
i „polowania z nagonką” na ludzi, którzy 
od dawna myślą inaczej od niego, chcą 
szybszego rozwoju, lepszej gminy. Ale 
my nie damy się zastraszyć. Każdy z nas 
twardo stąpa po ziemi. Działamy razem, 
stworzyliśmy silną grupę. Żaden przed-
siębiorca nie ma szans w indywidualnym 
starciu z biurokratyczną machiną, która 
chce człowiekowi zaszkodzić. Tak można 
zniszczyć każdego. Wiele osób było 
nękanych proceduralnie, niektórzy mieli 
ponadstandardowe kontrole w firmach 
itd. To wszystko także składa się na to, że 
nie ma żadnego klimatu inwestycyjnego 
w gminie, nie ma przychylności dla biz-
nesu, choć przecież to właśnie z podatków 
od działalności gospodarczej utrzymują 
się samorządy. Jak się przejedzie drogą 
(tzw. starą „dwójką”) przez naszą gminę, 
widać ile firm padło.

No jak to? Słyszałem, że burmistrz 
niektórych przedsiębiorców zwalnia 
z podatków w związku z pandemią?
Ja też o tym słyszałem. Słyszałem, że 
do wybranych osób sam dzwonił, ale 
trudno znaleźć klucz, według jakiego to 
się odbywało. W gminie nie wypracowano 
specjalnej procedury postępowania wobec 
przedsiębiorców w związku ze stratami 
spowodowanymi pandemią. Przypo-
mniano jedynie powszechne rozwiązania 
Ordynacji Podatkowej.

Proszę mi wyjaśnić, jak burmistrzo-
wi udaje się utrzymać władzę? Ma 
autorytet?
Wątpię. Czy budowanie autorytetu polega 
na sprawowaniu władzy opartej na strachu 

mieszkańców? Jego niektóre działania są 
mocno… jakby to delikatnie powiedzieć… 
kontrowersyjne. W większości przypad-
ków słyszę: on was (ciebie) zniszczy.  

Co ma pan na myśli?
A widział pan kiedyś poważnego burmi-
strza miasta, który robi z ukrycia zdjęcia 
zza płotu albo wzywa policję na jednego 
z mieszkańców, bo ten źle zaparkował? 

To śmieszne trochę. Powagi burmistrzo-
wi to na pewno nie dodaje. Od tego są 
chyba jakieś służby, prawda?

Ktoś na takim stanowisku powinien w tym 
czasie robić inne rzeczy niż bawić się 
w leśnego fotografa. Mógłby na przykład 
zdobyć trochę wiedzy o tym, jak się pozy-
skuje środki z funduszów unijnych, bo pod 
tym względem nasza gmina prezentuje się 
fatalnie. Ale żeby zdobywać tzw. granty, 
trzeba mieć konkretną wiedzę, kompeten-
cje, otaczać się wykwalifikowanymi ludź-
mi, z których należy umiejętnie korzystać. 
No i jeszcze dobrze by było znać płynnie  
jakikolwiek język obcy.

Pan Stanulewicz nie zna? 
Nie słyszałem, by posługiwał się jakimkol-
wiek. Gdy był gościem u nas na festiwalu 
w Garbiczu, pomagałem mu tłumacząc 
rozmowę z jednym z naszych partnerów. 
Nie sama znajomość języków zresztą jest 
tu problemem, ale mam wrażenie, że on 
nie zna po prostu otaczającego świata, nie 
widzi, jaki poziom rozwoju gospodarczego 
prezentują inne gminy. Brakuje mu wiedzy, 
obycia, no i chęci. Jest tylko stagnacja i chęć 
przetrwania. Brać dobrą pensję, porówny-
walną nawet do burmistrzów i prezyden-
tów dużych miast, i tak sobie trwać w tym 
Torzymiu. 

Z wiadomych kręgów są rozpuszczane 
plotki, że chce pan iść po władzę…
To nieprawda. Nie mam takich ambicji, 
nie zamierzam być burmistrzem. Ale 
umiem wyciągać wnioski z tego, co się tu 
działo w ostatnich wyborach samorządo-
wych, bo docierają do nas różne dziwne 
informacje co do przebiegu samego 
głosowania, co do liczenia, przechowy-
wania kart do głosowania itd. Dlatego 
w dniu referendum w sprawie odwoła-
nia burmistrza Stanulewicza będziemy 
bardzo uważnie patrzeć na ręce członkom 
komisji wyborczych. Chcemy mieć pew-
ność, że cały proces głosowania będzie 
w stu procentach uczciwy. 

Przed Garbicz Festivalem w 2019 roku 
doszło do tego, że wy jako organizato-
rzy nie dostaliście pozwolenia na im-
prezę od burmistrza. Dopiero instancja 

wobec niego nadrzędna – samorządo-
we Kolegium Odwoławcze – wskazała, 
że burmistrz nie miał prawa nie wydać 
wam zezwolenia na imprezę. 
No właśnie, to klasyczny przykład niszcze-
nia przedsiębiorcy. Proszę sobie wyobrazić, 
że ma pan projekt budowlany, wszelkie 
zgody od wszelkich instytucji, ba, mało 
tego – ma pan już wszystkie materiały 
budowlane na placu budowy. A po tym 
wszystkim, po otrzymaniu wszystkich 
zgód burmistrz mówi: „a guzik, nie wy-
buduje pan tu domu”. Tak w przybliżeniu 
było w naszej sytuacji, oczywiście zakaz 
burmistrza oparty był na źle dobranych 
podstawach prawnych. Samorządowe Ko-
legium Odwoławcze z Gorzowa nie dość, 
że uchyliło decyzję burmistrza i wskazało, 
że była ona błędna, to jeszcze powołało się 
na konkretne przepisy prawa, których on 
nie respektował. Specyficznie bezstronne 
podejście do prawa na takim stanowisku, 
prawda? 

Ostatecznie Garbicz Festival 2019 się 
odbył, ale pan Stanulewicz odebrał 
to jako osobistą, ambicjonalną 
porażkę i bardzo się na was zawziął. 

Festiwal w 2020 mógłby się nie odbyć 
i bez wybuchu pandemii.
On nie miał prawa wydać w 2019 innej de-
cyzji niż takiej, które wydawał w poprzed-
nich latach. Czyli dać zgodę na organizację 
wydarzenia po tym, jak my – organizato-
rzy – spełnimy wszelkie wymogi ustawy 
o imprezach masowych. Przecież przed-
siębiorca nie może być do końca trzymany 
w niepewności, czy dostanie zezwolenie 
czy nie. Przepisy nakazują – jeśli się nie 
zmieniły warunki – wydać zgodę na 
działanie. Organ nie może działać według 
własnego widzimisię, albo z podejrzeniem 
o intencję prywatnej zemsty burmistrza. 
To jest skandal. Przecież nie możemy co 
roku szukać sprawiedliwości w drugiej 
instancji, bo firma w tym czasie wpadnie 
w kłopoty. ZUS i wypłaty pracowników 
trzeba płacić. Biznes się zawali i co mi po 
takiej sprawiedliwości. Takie działania 
burmistrza są poniżej pasa. Ja się na jego 
niszczycielską działalność nie godzę. Nie 
może być tak, że „na obywatela zawsze się 
paragraf znajdzie”. To jest absolutnie chore. 
Pewnie wielu mówi, że robię to wyłącznie 
w obronie własnego biznesu, ale proszę 
nie zapominać: takich osób jak ja są setki 
w naszej gminie, niektórzy z nich walczyli 
– i wciąż jeszcze walczą – nawet i 18 lat, by 
pozytywnie rozstrzygnąć spór z burmi-
strzem. Tak więc ja się nie poddam, będę 
walczył o firmę, którą z trudem zbudowa-
łem, ale także o lepszą przyszłość dla naszej 
gminy bez Stanulewicza. 

Między panem a burmistrzem iskrzy-
ło już wówczas, gdy w kadencjach 
2010-2014 i 2014-2018 był pan radnym 
gminy z Gądkowa Wielkiego. 
Tak, mieszkam tu od urodzenia. Tutaj, 
a nie na przykład w Zielonej Górze, 
zainwestowałem swoje oszczędności, mam 
pracę, rodzinę, ale od dawna  wiele rzeczy 
mi tu się nie podobało. Widziałem, że 
w oczywisty sposób mogłoby w tej gminie 
dziać się lepiej. Ale nie przy tym burmi-
strzu. Zacząłem robić swoje, mam nawet 
trochę dokonań na koncie. Naprawdę wiele 
udało się zrobić w Gądkowie, co poniektó-
rzy teraz niszczą lub umniejszają. Zdarzają 
się i zdrajcy dający się przekabacić za 
stanowisko, tak jest po prostu w życiu. Był 
nawet czas, gdy byłem namawiany na start 
w wyborach samorządowych z ugrupowa-
nia burmistrza, ale dwa razy odmówiłem. 
Nie chciałem mieć nic wspólnego z tym 
człowiekiem. Burmistrz nie dostał od nas 
poparcia także w wyborach w 2018 roku, 
a w efekcie w 2019 Garbicz Festival nie do-
stał od niego zgody na organizację imprezy. 
To nie był zbieg okoliczności. 

Kompletnie nie rozumiem myślenia bur-
mistrza, bo przecież Garbicz Festival, 
na który przyjeżdża co roku mnóstwo 
gości z zagranicy, mógłby być dla niego 
znakomitą machiną promującą gminę, 
ale z tego co widzę on robi wszystko, by 
zniszczyć ten festiwal. 
Ja też nie siedzę w głowie pana Stanule-
wicza i w sumie bardzo się z tego cieszę 

(śmiech). Poważnie mówiąc trudno to 
pojąć, że burmistrz nie chce u siebie festi-
walu, na który przyjeżdżają m.in. zdobyw-
cy filmowych Oskarów, artyści, piłkarze 
naszej reprezentacji narodowej, ludzie 
z pierwszych stron gazet, mnóstwo osobo-
wości ze świata muzyki i kultury. Festiwal 
daje dochody wielu firmom, dostawcom, 
wielu mieszkańców gminy w większym 
lub mniejszym stopniu na nim zyskało. Tu 
płacimy podatki, sklepy notują najwyż-
sze obroty, czujemy się częścią tutejszej 
społeczności, staramy się pomagać, choć 
czasami nasza pomoc w obawie zemsty 
burmistrza czasami bywa odrzucana. 
My, nasze firmy jesteśmy związani z tym 
miejscem, z Gądkowem, Garbiczem, całą 
gminą, oczywiście także emocjonalnie. 
Jesteśmy pewni, że festiwal nadal tu będzie.  

Dlaczego to referendum miałoby się 
udać? Na czym opiera pan swój opty-
mizm?
Nie optymizm, a realną analizę sytuacji. 
Ludzie mają już dość wiecznego słucha-
nia o tym, że na nic nie ma pieniędzy, że 
nawet na drobne inwestycje czekają latami. 
Chcą brać sprawy w swoje ręce, chcą mieć 
w gminie sprawnego menadżera znającego 
języki i umiejącego pozyskiwać środki ze-
wnętrzne. Osobę, która rozumie potrzeby 
mieszkańców i która chce ciągnąć w górę 
tę gminę. A takie osoby są! Dlatego dość 
marnowania czasu. Mieszkańcy zakładają 
firmy, nie chcą się godzić na bylejakość. 
Dzięki gazecie „Forum” dowiadują się 
coraz więcej o tym, co się dzieje u nas, jak 
naprawdę wygląda ta rzeczywistość. Wcze-
śniej wiele rzeczy przed nimi ukrywano, 
wiele spraw nigdy nie wychodziło na świa-
tło dzienne. Teraz widać jak jest naprawdę. 
Ludzie dostają informację i sami widzą, 
że pan Stanulewicz zwyczajnie się wypalił. 
Rządzi przez ponad 20 lat i wygląda na to, 
że już niewiele mu się chce. Szczytem ob-
łudy jest np. informowanie mieszkańców 
o magicznej różdżce i pozyskaniu ponad 8 
milionów złotych w związku z oczyszczal-
nią, a przy tym niewspominanie w ogóle 
o planowanym rekordowym poziomie 
zadłużenia, które – wiele na to wskazuje 
– może sięgnąć w związku z inwestycją 
wielu milionów. Te długi będziemy musieli 
spłacać kolejne lata, ale chyba nie o to cho-
dzi, by nadal trwać w stagnacji, by ciągle 
na wszystko nie było pieniędzy. Oczysz-
czalnia jest niezmiernie ważna i mogliśmy 
ją zrobić już kilka lat wcześniej za połowę 
tej kwoty. Jasne – zróbmy ją teraz, ale już 
musimy mieć pomysł, co dalej? Skąd wziąć 
pieniądze na to, by na przykład Toroma 
miała swoją szatnię, by ludzie nie wdychali 
pyłów z dróg gminnych, by mogli pójść 
do lekarza. Ja na pewno nie mam zamiaru 
czekać, z powodu tego, że burmistrz nie 
nadąża za światem. Zresztą, w mojej ocenie 
pan Stanulewicz nigdy nie miał kompeten-
cji na to stanowisko. Z walki z mieszkańca-
mi zrobił oręż utrzymania władzy.  
Pan się nie boi burmistrza?
Nie. 

Dlaczego? 
Bo wiem, że nie ma kogo.

Rozmawiał DK

Ludzie mają dość słuchania, że na nic    nie ma pieniędzy
Przez osiem lat był radnym gminy Torzym starając się walczyć z biernością władzy i poprawić byt mieszkańców. Mimo kłód rzucanych pod nogi, to w rodzinnej gminie stara się budować swoją firmę, tu inwestować i dawać pracę. Rozmawiamy z Mariuszem Siewierskim, jednym z inicjatorów referendum o odwołanie burmistrza. 

Czy budowanie autorytetu 
polega na sprawowaniu 
władzy opartej na strachu 
mieszkańców?

Z naszej gminy płynie jeden jedyny sygnał: 
nie ma na nic pieniędzy. Czas najwyższy zapytać, 
gdzie one są?

Niezadowolenie z działań lub 
całkowitej biernej postawy burmistrza 
jest ogromne.

W mojej ocenie pan 
Stanulewicz nigdy nie miał 
kompetencji na stanowisko 
burmistrza.

Nie zamierzam być 
burmistrzem, nie mam 
takich ambicji.

A widział pan kiedyś 
poważnego burmistrza 
miasta, który robi z ukrycia 
zdjęcia zza płotu.
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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 

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

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 gmina tkwi w zastoju,      a życie nam ucieka

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. 

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.

Nie można mówić 

w kółko, że nic się 

nie zrobi, bo nie ma 

pieniędzy. To trzeba 

się ruszyć i zacząć te 

środki zdobywać.

U nas też w Drzewcach 

zebraliśmy bardzo 

dużo podpisów pod 

inicjatywą referendum. 

Chcemy walczyć 

o swoje.

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

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

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

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

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

JEDZENIE 

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

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

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

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

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

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

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

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

AUTO MOTO

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

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

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

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

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

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

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

PRACE ZIEMNE

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

RÓŻNE

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

UBEZPIECZENIA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozmawiał Marcin Kalita

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

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

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

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

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

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

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

Mam ogromną prośbę do mieszkańców: jak skończy się epidemia, przyjdźcie na sesję! Posłuchajcie, zobaczcie i oceńcie, kto stara się zadbać o wasze interesy.

Pytania, które zadaję, to nie są tylko moje pytania. To pytania mieszkańców, którzy nie mogą się doprosić o odpowiedzi wprost od władz gminy!
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Przypomnijmy pokrótce, o co chodzi. 
Sprawa dotyczy historii z budową 
i modernizacją hydroforni w Prze-
ślicach, która stała się dość znaną 
w gminie pod koniec ubiegłego roku. 
Mieszkańcy tej miejscowości borykali 
się z fatalnym stanem wody pitnej, 
która – mówiąc w skrócie – do picia 
długimi momentami się po prostu 
nie nadawała. Bywało, że z kranów 
w Prześlicach leciała woda o żółtym 
zabarwieniu, bywało, że i o kolorze 
rozpuszczalnej kawy (bez mleka). 
Mieszkańcy Prześlic walczyli o nową 
hydrofornię, ale długimi miesiącami 
bez skutku. 

Wreszcie – w imię dobrze pojętego 
interesu społecznego – jeden z miesz-
kańców gminy, by zmusić gminne 
władze do reakcji, opublikował w me-
diach społecznościowych zdjęcia starej, 
wymagającej wymiany, hydroforni.

Nie ma to, jak ścigać mieszkańca za gminne pieniądze
984 złotych wydał burmistrz Ryszard Stanulewicz z gminnej 
kasy na ośmieszające jego urząd ściganie obywatela gminy, 
który w słusznej sprawie zwrócił uwagę na stan hydroforni 
w Prześlicach. Do tego niesłuszne zarzuty kosztowały 
godziny pracy samego burmistrza i policjantów.
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PROGRAM PROFILAKTYKI  CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA
Celem programu jest obniżenie o ok. 20% zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia wśród populacji objętej programem dzięki wczesnemu wykryciu, redukcji występowania i natężenia czynników ryzyka.Program adresowany jest do osób, które:

•  są w wieku 35, 40, 45, 50 lub 55 lat (urodzone w latach 1985, 1990,1975, 1970 i 1965)
•  nie miały wykonywanych badań objętych programem profi-laktycznym w ciągu ostatnich 5 lat,
•  nie miały wcześniej rozpoznanej choroby układu krążenia.Planowane jest również osiągnięcie zwiększenia wykrywal-ności i skuteczności leczenia chorób układu krążenia, wcze-sna identyfikacja osób z podwyższonym ryzykiem chorób układu krążenia oraz promocja zdrowego stylu życia.Gdzie zrobić badanie?

Program realizują lekarze podstawowej opieki zdrowotnej

PROGRAM PROFILAKTYKI  CHORÓB ODTYTONIOWYCH (w tym POChP) Program ten adresowany jest do osób powyżej 18 roku życia palących papierosy. 
W ramach programu: 
•  m.in. wywiad lekarski, 
•  wypełnienie ankiety, 
•  badanie przedmiotowe (waga, wzrost, ciśnienie tętnicze),•  spirometria (dla osób w wieku 40-65 lat celem profilaktyki POCHP),
•  zaplanowanie terapii odwykowej, 
•  w razie potrzeby skierowanie na dalsze badania lub lecze-nie do specjalisty. 
Gdzie zrobić badanie?
1.  NZOZ „Zawada” Przychodnia Lekarza Rodzinnego  

Doszel Anna, ul. Szkolna 22, Zawada, tel. 68 3212666; 2.  NZOZ „ KOLMED” Zespół Lekarza Rodzinnego,  
ul. Chopina 18, Międzyrzecz, tel. 95 7420438. 

PROGRAM PROFILAKTYKI GRUŹLICY
Program adresowany jest do następujących grup: •  osób, które miały bezpośredni kontakt z chorymi na gruźlicę, •  osób, które spełniają jedno z wymienionych kryteriów: bez-robotny, niepełnosprawny, obciążony długotrwałą chorobą, obciążony problemem alkoholowym i/lub narkomanią, bezdomny,

•  pod warunkiem, że nie korzystały z programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy. 
Gdzie zrobić badanie?
Program ten realizują pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. 

PROGRAM BADAŃ PRENATALNYCH 
Program adresowany jest do kobiet w ciąży, które spełniają przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:
•  wiek od 35 roku życia,
•  w poprzedniej ciąży wystąpiły aberracje chromosomowe u płodu,
•  w rodzinie występują strukturalne aberracje chromosomo-we, nieprawidłowy kariotyp, np.: translokacja,
•  stwierdzony w czasie ciąży nieprawidłowy wynik badania USG i/lub badań biochemicznych wskazujących na zwięk-szone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu.Gdzie zrobić badanie?
1.  Centrum Medyczne PERINATEA Sp. z o.o.,  

ul. Bohaterów Getta 2, Nowa Sól tel. 530979200,
2.  Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki  

w Gorzowie Wlkp., ul. Dekerta 1, tel. 95 7331890,
3.  Centrum Medyczne PERINATEA Sp. z o.o.,  

ul. Władysława Jagielły 44, tel. 530979200
Opracowano na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej LOW NFZ w Zielonej Górze.
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Czysta, przeźroczysta, 
nieśmierdząca woda w 
kranie? W środku Eu-
ropy? Wydawać by się 
mogło – oczywistość. 
Okazuje się, że jednak nie 
zawsze i nie wszędzie. 
Problem z tym, co leciało 
z kranów, mieli na przy-
kład mieszkańcy Prześlic 
w gminie Torzym. I to 
sprawa, o której trzeba 
głośno mówić!
Całkiem niedawno furorę na Face-
booku zrobiły zdjęcia brudnoszarego 
czegoś, co poleciało z kranów w Prze-
ślicach. Celowo nie piszemy „wody”, bo 
z wodą nie miało to wiele wspólnego. 
„Rozpuszczalna?”, „parzona?”, „z kranu 
leci Johnnie Walker?” – pojawiły się 
żartobliwe komentarze pod obraz-
kami szklanek napełnianych 
z kranu wodą brązo-
wą, żółtą, a nawet 
jeśli wizualnie 
bezbarwną, to 
z wyraźnymi 
domieszkami 
zanieczysz-
czeń. 

Tyle, że 
mieszkań-
com Prześlic 
do śmiechu 
na pewno nie 
było. Wystarczy 
spojrzeć na ciecz 
z wodociągu, by 
włosy stanęły dęba 
ze strachu i nie-
dowierzania. A co 
dopiero pomyśleć 
o umyciu się w niej 
czy jakimkolwiek 
użyciu w kuchni. 

– To dłuższa 
historia – mówi nam 
jeden z mieszkańców 
Prześlic (imię i na-
zwisko do wiadomości 
redakcji). – Najpierw od 
władz gminy słyszeliśmy, 
że dobrą wodę będziemy 
mieli w marcu, ale... 2019 
roku! Potem, że w czerwcu, 
w listopadzie... I nic. Nie-
ustanne awarie powodują, że 
wciąż jest z tym problem.

Poza wyglądem samej cieczy 
lejącej się z kranów, wielkie wzbu-
rzenie spowodowały także zdjęcia 
z hydroforni w Prześlicach. Przeraźli-
wie skorodowane rury, baniaki i zawo-
ry, rdza rozlewająca się z instalacji na 
podłogę, omszałe połacie podłogi. Po 
prostu ohyda. 

Wyjątkowo kiepski stan urządzeń 
potwierdzili nam zresztą pracowni-
cy H2Optim z Baranowa – zakładu, 
który teraz przeprowadza moderniza-
cję hydroforni. Usłyszeliśmy, że stan 
urządzeń wskazuje na to, że mają one 
(a przynajmniej niektóre z nich) jakieś 
dobre 40 lat, są wysłużone i w sumie 

nic w tym dziwnego, że zdarzają się 
awarie. Odwlekanie w czasie moder-
nizacji, jak widać i czuć w Prześlicach, 
ma opłakany skutek. 

Na szczęście dla mieszkańców 
Prześlic, wiele wskazuje na to, że ich 
kłopoty z dostępem do czystej wody 
wkrótce się skończą. W H2Optim za-
pewniono nas, że najpóźniej z końcem 
marca uruchomiona zostanie wreszcie 
zmodernizowana stacja uzdatniania 
wody, a podobną deklarację miesz-
kańcy usłyszeli w styczniu podczas 
spotkania z burmistrzem gminy.   

Przedstawiciele firmy, która obec-
nie prowadzi prace w hydroforni, de-
klarują także, że nie będzie w czasie 
tych prac uciążliwych dla mieszkań-
ców przerw w dostawie wody. Taka 
przerwa nastąpiła jedynie wraz z roz-
poczęciem prac, druga jest planowa-
na na ich zakończenie – oczywiście 
wiąże się to z włączeniem do normal-
nego obiegu zmodernizowanej już 
stacji uzdatniania wody. 

Mimo bliskiej perspektywy 
korzystania z nowej stacji niepokój 

mieszkańców wciąż budzi i będzie 
budził także stan rur wodociągo-
wych, którymi będzie im przesyłana 
woda, ale remont całej sieci wo-
dociągowej to oczywiście odrębna 
sprawa. – Kluczem do jakości wody 
jest jej uzdatnianie i możemy zagwa-
rantować, że po zakończeniu prac 
związanych ze stacją uzdatniania na 
pewno ta jakość znacząco się popra-
wi, niezależnie od stanu całej sieci 
– zapewniono nas w H2Optim.

Dla uspokojenia mieszkańców 
możemy także napisać, że sytuację 
monitoruje Powiatowa Stacja Sani-
tarno-Epidemiologiczna w Sulęcinie. 
Zapewniono nas, że woda, która leci 
z kranów w Prześlicach nie przekracza 
norm, jeśli chodzi o zanieczyszczenia 
mikrobiologiczne, czyli mówiąc pro-
ściej – nie ma w niej takich zanieczysz-
czeń, z powodu których nie można 
byłoby jej używać. Badania fizykoche-
miczne wykazały za to przekroczenie 
parametru manganu, co może wpływać 
na smak i zapach wody, a także na jej 
kolor, ale nie powinno być to szkodliwe 
dla zdrowia.

Jednak trzeba przy tym dodać jed-
ną bardzo ważną rzecz. „Woda 

z wodociągu publicznego 
Prześlice dopuszczona 

jest warunkowo do 
spożycia przez ludzi 
wyłącznie po prze-
gotowaniu – do 
czasu zakończenia 
prac modernizacji 

stacji uzdatniania 
wody w Prześli-

cach” – podkreślono 
w piśmie przesłanym 

przez sulęciński 
SANEPID do naszej 

redakcji.
Dodatkowo admi-

nistrator wodociągu 
został zobowiązany 

przez SANEPID do pro-
wadzenia ciągłej dezyn-

fekcji wody, a także do 
monitorowania poziomu 

chloru i utrzymywania go 
w „odpowiednim prze-

dziale stężeń”.
Teraz mieszkańcom 

w Prześlicach pozostaje cze-
kać do końca marca. Wtedy 

przekonamy się, czy zapew-
nienia wykonawców moder-

nizacji i władz gminy co do 
terminów zostaną dotrzymane, 

a z kranów popłynie wreszcie 
krystalicznie czysta woda.

MK

Prześlice wreszcie  
doczekają się lepszej wody

»  ZDANIEM REDAKCJI
Dla nas to szokujące, że w 2020 roku musimy zajmować się takim tematem jak kłopoty z dostępem do wody w kranach. Zdawało by się, że woda jest oczywistym i podstawowym towarem absolutnie pierwszej potrzeby, zaś organy władzy  (w tym wypadku lokalnej) powinny zrobić wszystko, co w ich mocy, by ją mieszkańcom zapewnić. Nie patrząc na koszty i problemy. 

Gdy rozmawialiśmy z mieszkańcami Prześlic, usłyszeliśmy zdanie pełne wyrzutu. Nikt nie kwestionuje potrzeby stawiania placów zabaw czy budowy świetlic, ale czy – w sytuacji, gdy z kranu leci dziwna ciecz zamiast wody – zapewnienie mieszkańcom tak podstawowej rzeczy, jaką jest czysta woda, nie powinno mieć pierwszeństwa? Dla nas to pytanie retoryczne. Dla władz gminy – zdaje się, pytanie, nad którym może zabra-kło chwili refleksji.
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Patrząc na nie włos jeżył się na 
głowie. Pordzewiałe urządzenia 
sprawiały wrażenie, jakby za chwilę 
miały się rozlecieć od byle dotknięcia, 
a pomieszczenia hydroforni porastały 
mech i miejscami pleśń. 

Dla mieszkańców Prześlic historia 
skończyła się dobrze, bo dziś mogą ko-
rzystać z wody przesyłanej z nowej hy-
droforni, choć wciąż wiele do życzenia 
pozostawia stan rur wodociągowych.

Znacznie gorzej wyglądał ciąg 
dalszy historii dla wspomnianego 
mieszkańca. Jakież było jego zdzi-
wienie, gdy okazało się, że sprawa 
publikacji zdjęć na Facebooku trafiła 
do prokuratury i na policję!

Uprzejmy „donosiciel”, tak to 
nazwijmy? Oczywiście piastujący 
urząd burmistrza gminy Ryszard 
Stanulewicz! Burmistrz poprzez swój 
urząd zatrudnił kancelarię prawną, by 

stworzyła stosowny dokument świad-
czący… No właśnie o czym? O tym, że 
komuś zależy na zdrowiu mieszkań-
ców gminy? O tym, że ktoś postanowił 
zainterweniować w sprawie społecznie 
niezmiernie ważnej? 

Zarzut opierał się na domniema-
niu, że ten, kto zdjęcia opublikował, 
miał do dostęp do pomieszczeń 
hydroforni, co okazało się jednakże 
zarzutem chybionym.

Sprawa ścigania mieszkańca przez 
organ gminy kosztowała 984 złotych 
z gminnego budżetu, godziny pracy 
burmistrza (nie mógł sprawą w tym 
wypadku zajmować się w czasie 
wolnym od pracy, bo wyszła z tego 
sprawa urzędowa), godziny pracy 
prawników, no i przede wszystkim 
godziny pracy policjantów, którzy mu-
sieli dopilnować procedury i przepro-
wadzić przesłuchanie zamiast w tym 
czasie ścigać przestępców i pilnować 
bezpieczeństwa.

Wszystko to czas i pieniądze wy-
rzucone w błoto lekką ręką. Zupełnie 
jakby w gminie brakowało rzeczy waż-
niejszych i nie wyssanych z palca, aby 
się nimi zająć naprawdę na poważnie.

mk

Proszę sobie wyobrazić, że Regionalna 
Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 
– czyli jednostka kontrolująca gminę 
Torzym pod koniec 2018 roku – miała 
ponad 30 (sic!) zastrzeżeń po komplek-
sowej inspekcji gospodarki finansowej 
i zamówień publicznych urzędu gminy. 
Pisaliśmy już o poszczególnych zarzu-
tach RIO kilka razy na łamach naszej 
gazety, więc nie ma potrzeby w tym 
miejscu się powtarzać.  
Ale warto podkreślić, że protokół 
pokontrolny RIO wręcz miażdży 
burmistrza Stanulewicza jako urzęd-
nika. Proszę sobie wyobrazić, że cytat: 
„osobą odpowiedzialną za powyższą 
nieprawidłowość jest Burmistrz”, pada 
w raporcie – uwaga! – aż 23 razy!

W protokole pokontrolnym czyta-
my też na przykład: „Kontrola wyka-
zała, że Rada Miejska w Torzymiu nie 
podjęła stosownej uchwały […]. Osobą 
odpowiedzialną za brak inicjatywy 
uchwałodawczej w zakresie wspólnej 
obsługi jest Burmistrz.”. 

W raporcie aż roi się od stwierdzeń: 
„Burmistrz nie powierzył pracow-
nikowi na piśmie obowiązków…”, 
„Burmistrz nie zorganizował funkcjo-
nowania adekwatnej, skutecznej i efek-
tywnej kontroli zarządczej, zgodnie 
z obowiązkiem wynikającym z ustawy 
o finansach publicznych”. Itd.

Albo: „Burmistrz zawarł, bez zgody 
Rady Miejskiej, w dniu 02.01.2017 r. 
umowę o kredyt w rachunku bieżącym 
[…] w kwocie 700 000,00 zł […]. Usta-

Burmistrz i jego umiłowanie litery prawa
Ryszard Stanulewicz w swoich wypowiedziach lubi się podpierać 
łacińską maksymą „dura lex, sed lex” (twarde prawo, ale prawo). Trudno 
się jednak oprzeć wrażeniu, że w ustach burmistrza Torzymia to zdanie 
nie jest niczym więcej niż wyświechtanym sloganem, do którego on 
sam – jak widać po działaniach – ma duży dystans i nie traktuje tej jako 
maksymy jako motta, według którego warto postępować. Skąd takie 
przekonanie? Ano stąd, że pan Stanulewicz ma  – naszym zdaniem 
– zdumiewająco często z przepisami „pod górkę”. 

nowienie zabezpieczenia hipotecznego 
bez stosownej uchwały Rady Miejskiej 
narusza kompetencje organu stanowią-
cego, wynikającego z art.18 ust. 2 pkt 9 
lit. a ustawy o samorządzie gminnym. 
Osobą odpowiedzialną za powyższą 
nieprawidłowość jest Burmistrz. ”

I jeszcze: „Burmistrz jako kierow-
nik jednostki nie wypełnił obowiąz-
ku zawartego w art. 69 i 68 ustawy 
o finansach publicznych.” A także: „Po-
przez zawarcie umów zleceń noszących 
znamiona umów o pracę doszło rów-
nież do naruszenia art. 22 § 1 Kodeksu 
pracy  Za powyższą nieprawidłowość 
odpowiada Burmistrz.”

Nieźle jak na urzędnika z ponad 
20-letnim stażem, prawda? I jak na 
osobę szermującą argumentem niesa-
mowitego przywiązania do prawa.

Ale to jeszcze nie koniec. W lipcu 
do Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie 
wpłynęło zawiadomienie o popeł-
nieniu przestępstwa przez Ryszarda 
Stanulewicza, który na transmito-
wanej w Internecie sesji Rady Miej-
skiej (23.07.2020), działając wbrew 
przepisom ustawy o ochronie danych 
osobowych, ujawnił dokładne adresy 
zamieszkania mieszkańców, którzy 
wystąpili z inicjatywą referendalną. 
To jest przestępstwo z art. 107 ust. 1 
ustawy o ochronie danych osobowych. 
O złamaniu przepisów RODO przez 
Ryszarda Stanulewicza został zawiado-
miony także Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych w Warszawie. 

w Sulęcinie (II Wydział Karny) wpłynął 
prywatny akt oskarżenia przeciwko 
burmistrzowi o przestępstwa z art.  
212, czyli o pomówienia jednej z lokal-
nych organizacji. Poważna sprawy…

I jeszcze jeden przykład jak bur-
mistrz Stanulewicz stosuje prawo. Kiedy 
jeden z mieszkańców opublikował na 
swoim profilu na Facebooku zdjęcia po-
kazujące fatalny stan hydroforni w Prze-
ślicach, burmistrz zlecił zewnętrznej 
kancelarii postępowanie w sprawie 
– uwaga – nieuprawnionego wtargnię-
cia tej osoby do hydroforni, co okazało 
się kompletną bzdurą! O sprawie szerzej 
piszemy poniżej w osobnym tekście.

Wydatek na prowadzenie sprawy 
dotyczącej hydroforni w Prześlicach to 
984,00 zł brutto na podstawie faktury 
wystawionej przez kancelarię adwo-
kacką. 

Nie wiadomo czy śmiać się czy 
płakać… Bo to i śmieszne i tragiczne 
zarazem. 

DK

Niestety, takich „kwiatków” jest 
więcej… Z naszych informacji wynika, 
że przeciwko Ryszardowi Stanulewi-
czowi prowadzone są dwa postępowa-
nia: jedno karne i jedno cywilne.

W tym cywilnym burmistrz jest 
pozwanym o naruszenie dóbr osobi-
stych jednej ze spółek, a w szczególności 
dobrego imienia, renomy i prawa do 
niezakłóconego prowadzenia działal-
ności gospodarczej. Chodzi o publiczne 
rozpowszechnianie nieprawdziwych 
i wprowadzających w błąd informacji na 
temat spółki. Miało ono miejsce podczas 
m.in. dwóch sesji Rady Miejskiej oraz 
spotkania Stanulewicza z mieszkańcami 
miejscowości Drzewce Kolonia. Spółka 
domaga się od burmistrza publikacji 
przeprosin na łamach zarówno „Gazety 
Lubuskiej” jak i „Forum” oraz zasądzenia 
od burmistrza kwoty 50 tysięcy złotych 
na cel społeczny. 

To nie koniec prawnych kłopotów 
burmistrza! Jak poinformowała na 
lipcowej sesji Rady Miejskiej radna 
Anna Warwas, do Sądu Rejonowego 

▶  Takie działania wykazała choćby kontrola Regional-
nej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze przepro-
adzona w 2018 roku. W wystąpieniu pokontrolnym 
wskazano ponad 30 uchybień względem obowią-
zującego prawa. W większości wypadków za osobę 
odpowiedzialną za nieprawidłowości wskazano 
burmistrza. Wydano wówczas 35 zaleceń pokon-
trolnych. Nie wszystkie do dziś zostały spełnione. 

▶  Sesja Rady Miejskiej nie odbyła się w pierwszym 
kwartale 2020 roku. Złamanie ustawy o samorzą-
dzie gminnym i statutu gminy.

▶  Brak publikacji oświadczeń majątkowych burmi-
strza i radnych za 2019 rok bez zwłoki w Biuletynie 
Informacji Publicznej. Złamanie ustawy o samorzą-
dzie gminnym.

▶  Opóźnienie publikacji narzuconej przez Regionalną 
Izbę Obrachunkową korekty uchwały „śmieciowej” 
wprowadzonej – wedle zapisu – od 1 lipca. Zła-
manie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych. 

▶  Zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej 
informacji o przetargu na wywóz śmieci (potocz-
nie mówiąc) dopiero po monicie ze strony naszej 
redakcji. Nasza interwencja zapobiegła złamaniu 
ustawy o zamówieniach publicznych.

▶  Nieterminowe odprowadzanie składek na ZUS. 
Potwierdzone w raportach RIO i Najwyższej Izby 
Kontroli. 

▶  Przewlekłość w rozpatrywaniu skarg i wniosków 
stwierdzona przez Wydział Kontroli i Nadzoru Lubu-
skiego Urzędu Wojewódzkiego. Naruszenie ustawy 
o samorządzie gminnym.

▶  Zaciągania zobowiązań finansowych bez zgody 
rady gminy wykazane przez RIO.

▶  Nieupublicznianie transmisji sesji rady miejskich 
(do dziś nie są opublikowane sesje z lat ubiegłych, 
kłopoty techniczne powodują, że niedostępne są 
częściowo sesje bieżące). Naruszenie ustawy o sa-
morządzie gminnym.

»  WBREW OBOWIĄZUJĄCEMU PRAWU (PRZYKŁADY)
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Ile warte były obietnice kandydata Stanulewicza? 
Gdy okoliczne gminy pięknieją w oczach, mogą pochwalić się rewelacyjnymi rozwiązaniami, jeśli chodzi o codzienne 
życie mieszkańców, drogi, oczyszczalnie ścieków, tereny rekreacyjne i turystyczne, gmina Torzym marnieje. W oczy rzuca 
się zaniedbanie i nieład. Wystarczy przejść się główną ulicą Torzymia, podjechać do kilku wsi, spróbować zajrzeć nad 
którekolwiek jezioro w gminie. Dzieje się tak, mimo że przy okazji każdych wyborów ulotki wyborcze burmistrza Ryszarda 
Stanulewicza pełne są górnolotnych frazesów i obietnic, z których duża część nie była lub nie jest spełniona.

Przyjrzeliśmy się z ciekawością ulotkom 
z 2014 roku i 2018 roku. Zbliżające się 
referendum (4 października) to rozlicze-
nie szefa gminy właśnie za stan realizo-
wania wyborczych obietnic. Nie mówimy 
tu o osobie, która dwa lata temu została 
wybrana burmistrzem, wskoczyła do 
głębokiej wody i jest w trakcie intensyw-
nej pracy, by nadrobić niedociągnięcia 
poprzedników.

22 lata? Całą gminę  
można zbudować!
Mówimy o osobie, która u sterów gminy 
jest od 22 lat. To szmat czasu! W tym 
czasie można zrobić całe mnóstwo 
pożytecznych rzeczy, nie polegających na 
pozamiataniu jednej czy drugiej ulicy albo 
domontowaniu oświetlenia na przejściu 
ulicznym. W takim czasie można gminę 
wybudować praktycznie od nowa. Wiedzą 
o tym w Ośnie Lubuskim, wiedzą o tym 
w Rzepinie, wiedzą w Lubniewicach. 
Piękne drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, 
zagospodarowane jeziora, obwodnice, 
oczyszczalnie ścieków, Internet szeroko-
pasmowy dla wszystkich miejscowości. 
A w Torzymiu czas jakby się zatrzymał. 

To nie jest nasze zdanie, to zdanie 
mieszkańców gminy, z którymi roz-
mawiamy przy okazji pisania różnych 
materiałów. Słyszymy to nieustannie. „Tu 
czas się zatrzymał” – powtarzają przedsta-
wiciele i tego najstarszego pokolenia, jak 
i tych młodszych. Ba, okazuje się, że 20, 
30 lat temu w gminie Torzym było lepiej 
niż teraz! Były restauracje, więcej sklepów, 
lepsza ochrona zdrowia, kapitalne plaże 
i ośrodki wypoczynkowe i wiele, wiele 
innych rzeczy.

Ulotka wyborcza ma to do siebie, że 
ładnie wygląda. Zachęcająco. Papier błysz-
czy, zdjęcia wybiera się do niej jedynie te 
efektowne, kolorowe. 

Ślady obietnic w ulotkach,  
gazetach, w telewizji
Przyjrzeliśmy się kilku ostatnim ulotkom 
obecnego burmistrza. „Pragnąc dalej 
pozytywnie zmieniać i rozwijać Naszą 
Gminę (...) prosimy o poparcie i zaufa-
nie” – to można przeczytać. Czy ta obiet-
nica znalazła odbicie w rzeczywistości?

Z ciekawością sięgnęliśmy do obietnic 
z ulotek wyborczych, ale tych obietnic 
było dużo więcej. Wygłaszanych na 
sesjach Rady Miejskiej, ba, nawet przed 
kamerami telewizyjnymi. To nie są rzeczy 
wyssane z palca, zmyślone. Dowody 
istnieją na papierze, w nagraniach z sesji, 
w materiałach telewizyjnych, w artyku-
łach z gazet, do których można sięgnąć 
w Internecie. 

Przypominaliśmy niektóre na naszych 
łamach. 

Pisaliśmy między innymi tekst 
o nieszczęsnej oczyszczalni ścieków w To-
rzymiu, która miała być modernizowana 
raz, drugi, trzeci, teraz znów ma być, ale 
zmodernizowana wciąż nie jest.

Kary zamiast oczyszczalni
Co czytamy w ulotce wyborczej Ryszarda 
Stanulewicza?

„(...) biorąc pod uwagę potrzebę 
wykorzystania funduszy unijnych na 
lata 2014-2020 możliwe będzie:

* Zmodernizowanie oczyszczalni 
ścieków w Torzymiu”.

Dofinansowanie gmina dostała w na-
borze zakończonym we wrześniu 2017 
roku. Decyzja o jego przyznaniu została 
wydana w lutym 2018, a już w marcu 
burmistrz zapowiedział kategorycznie 
(na antenie Radia Zachód): „...kwestia 
półtora roku i myślę, że ta inwestycja 
zostanie sfinalizowana”. Półtora roku 
– czyli do września 2019, jeśli trzymać za 
słowo burmistrza.

I co? I oczyszczalni nie ma. Podobno 
znów ma być, ale póki co są tylko wysokie 
kary płacone za ścieki.

Młyńska? Drzewce? Zapomnijcie
Gdy o swoje jeszcze w 2015 roku walczyli 

Budowa i modernizacja wiejskich świetlic miały być ważnym punktem programu kandydata Stanulewicza. Te w Bobrówku i Boczowie są dowodem, jak ten punkt jest realizowany.

Wbrew deklaracjom z obietnic o tworzeniu ścieżek rowerowych pozostała ta zarośnięta koło 
Kownat. Zresztą nie „gminna” a „wojewódzka”.
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Rozbudowa i Modernizacja  
oczyszczalni ścieków  

w Torzymiu.  

Skanalizowanie kolejnych  
miejscowości gminy.  

Zmodernizowanie i budowa sieci  
wodociągowych.  

Budowa i remont kolejnych  
wiejskich świetlic.  

Poprawa infrastruktury  
drogowej w Torzymiu  

i miejscowościach gminy.  

Wymiana i instalacji grzewczej  
w placówkach oświaty. 

Przystąpienie do budowy  
hali sportowej z zapleczem  

Torzymskiego Ośrodka Kultury.  

Utrzymanie i dostosowanie do  
wymaganych standardów Ośrodków  

Zdrowia w Torzymiu, Gądkowie  
Wielkim i Boczowie.  

Utrzymanie placówek i dbanie 
o jak najlepsze warunki nauki  

i w pracy w gminnych  
szkołach i przedszkolach.  

Zaproponowanie nowej radzie  
miejskiej wprowadzenia „Budżetu  
Obywatelskiego”, dzięki któremu  
mieszkańcy będą mieli większy  

wpływ na planowane inwestycje.  

Burmistrz miał dążyć  
do stworzenia warunków  
pobudzania aktywności  

obywatelskiej poprzez utworzenie  
Gminnej Rady Młodzieży  

i Gminnej Rady Seniorów.  

Zdiagnozowanie potrzeby  
i utworzenie oddziału żłobkowego  

przy przedszkolu w Torzymiu.  

Usuwanie barier  
architektonicznych w ramach programu 

„DOSTĘPNOŚĆ PLUS”.  

Włączenie się do programu  
„CZYSTE POWIETRZE”  

poprzez dofinansowanie  
z budżetu gminy  

do wymiany pieców  
i ocieplenia budynków. 

Budowa mieszkań  
komunalnych w ramach programu  

„MIESZKANIE PLUS”.  

Przebudowa i modernizacja  
(...) ścieżek rowerowych  

w ramach programu  
„BUDOWA DRÓG LOKALNYCH”.  

Uzbrojenie terenów pod  
budownictwo i inwestycje.  

 

Tworzenie warunków  
zwiększających atrakcyjność  
gospodarczą dla kolejnych  

inwestorów.  

W porozumieniu z Ośrodkiem Wsparcia 
Rolnictwa zwiększenie oferty terenów  

pod inwestycje i budownictwo.  
 
 

Współpraca z przedsiębiorcami  
w kierunku dalszego rozwoju  

gospodarczego Naszej Małej Ojczyzny.  
 

Doprowadzenie wody  
do świetlicy w Drzewcach.  

Remont ulicy Młyńskiej  
i przyległych w Torzymiu, a także  

ulicy Saperskiej.  

Remont pomostu  
na jeziorze w Torzymiu.  

Deklaracja budowy szatni  
na stadionie w Torzymiu.  

*  Przygotowując listę obietnic opieraliśmy się o ulotki wyborcze ugrupowania firmowanego przez 
Ryszarda Stanulewicza w wyborach 2014 i 2018 roku, a także o deklaracje, które padały podczas sesji 
Rady Miejskiej oraz w wypowiedziach dla telewizji i prasy.

NIESPEŁNIONE OBIETNICE*

Ile warte były obietnice kandydata Stanulewicza? 

Bobrowko – symbol bezczynności
Następne obietnice wyborcze? „Budowa 
i remont kolejnych wiejskich świetlic” 
i „poprawa infrastruktury drogowej 
w Torzymiu i miejscowościach gminy”. 
O efektach tych obietnic świetnie widzą 
na przykład w Bobrówku.

Gdy zapytaliśmy ludzi z Bobrówka 
o gminne inwestycje, tylko pokręcili 
głowami: – Postawili kosz na śmieci i od-
nowili przystanek. Ktoś sobie przypomina 
jeszcze, że zamontowana została lampa 
oświetlenia ulicznego. Więcej pomocy jest 
z powiatu. 

W Bobrówku nikt by jednak nie 
narzekał, gdyby nie droga w opłakanym 
stanie, no właśnie i brak świetlicy. To były 
dwie inwestycje, które we wsi uznano za 
najbardziej potrzebne. Na porządną drogę 
czeka się tu „od zawsze”, na świetlicę już 
ładnych kilka lat.

Mówimy tu o obietnicach małych 
i dużych. Świetlica, plac zabaw służą 
oczywiście lokalnym społecznościom, 
ale oczyszczalnia to coś, co wpływa na 
cały region. Podobnie jest z kwestiami 
niezbędnymi do normalnego życia, jak 
wodociągi czy kanalizacja. Ich brak to 
skandal w XXI wieku w kraju środka 
Europy. 

Tarnawa wciąż bez wody,  
wciąż bez kanalizacji
Tarnawa Rzepińska o te wodociągi walczy, 
walczy, ale znów sprawa się odwleka. 

– Jeśli dopełnimy procedur admini-
stracyjnych, jeśli chodzi o pozwolenia 
na budowę i dostarczymy te pozwolenia 
do biura Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, będzie możliwe podpisanie 
umowy na dofinansowanie kwotą 800 
tysięcy, a to będzie delegacją do tego, by 
rozpisać przetarg, wyłonić wykonawcę 
i wejść z inwestycją – zaznaczył burmistrz 
podczas sesji jeszcze na początku maja. 
Mamy koniec września. Dofinansowanie 
już przyznano, ale przetargu jak nie było, 
tak nie ma. Przynajmniej publicznie go 
nie ogłoszono. Sprawa wodociągu dla Tar-
nawy kończy się w Biuletynie Informacji 
Publicznej wciąż na „wykonaniu projektu 
budowlanego” z 2019 roku. 

Ośrodki zdrowia miały być,  
ale nie ma
Pisaliśmy niedawno o ośrodkach zdrowia 
w Boczowie i Gądkowie Wielkim. I w 
2014 roku, i w 2018 roku w obietnicach 
wyborczych podkreślano, jak bardzo 
kandydatowi Stanulewiczowi na nich 
zależy. Ośrodków dziś nie ma, bo zostały 
zlikwidowane. Przez właściciela, ale wła-
dze gminy nie walczyły o nie jak można 
było, a pomysł na to, by założyć gminny 
ośrodek zdrowia (choć przecież to byłoby 
jak najbardziej realizacją wyborczych 
obietnic) został przez burmistrza wyśmia-
ny na sesji Rady Miejskiej.

I tak dalej, i tak dalej. Piszemy o tylko 
części obietnic, ale przecież takowych, jak 
choćby wyrównywanie drogi między blo-
kami w Boczowie, było dużo, dużo więcej. 
Wystarczy przejść się po kilku miejsco-
wościach, porozmawiać z mieszkańcami, 
którzy najlepiej wiedzą, ile obietnic padło, 
a ile z nich zostało zrealizowanych.

Przy okazji tego tekstu przedstawia-
my listę tych najgłośniejszych bolesnych 
i kłujących w oczy, choć zdajemy sobie 
sprawę, że czasami o wynikach wyborów 
przesądzają i te drobniejsze. 

Proponujemy, by każdy z czytelników 
naszej gazety zastanowił się, co w jego naj-
bliższym otoczeniu miało być zrobione, 
a co nie jest, i czy może jednak w związku 
z tym warto pójść 4 października na 
referendum.

red

mieszkańcy ulic Młyńskiej i przyległych 
(chodzi o cały kwartał na tyłach Urzędu 
Gminy), burmistrz w odpowiedzi pod-
kreślił planowaną modernizację „we-
dług obowiązujących standardów” wraz 
z przygotowaniem parkingu przy urzę-
dzie, ale standardem okazało się jedynie 
to, że modernizacja odkładana była z roku 
na rok, a potem na następny, następny… 
do dziś. Choć i to niezupełnie, bo obecnie 
modernizacji próżno już szukać w planie 
inwestycyjnym gminy Torzym.

Gdy zrobiła się afera z powodu odcię-
cia wody w Drzewcach, podczas emisji 
programu w TVP 3 Gorzów (było to już 
w grudniu 2018, czyli cały rok po odcięciu 
wody!) burmistrz Ryszard Stanulewicz 
złożył bardzo ważne dla mieszkańców pu-
bliczne przyrzeczenie, cytujemy dosłow-
nie: – Pragnę zapewnić, iż w przyszłym 
roku nastąpi doprowadzenie wody do 
świetlicy w Drzewcach. Została za-
warowana kwota w przyszłorocznym 
budżecie, która pozwoli na realizację 
tego przedsięwzięcia. 
Chodziło o budowę studni, którą zapla-
nowano na pierwszy (!) kwartał 2019 
roku – jak wyjaśniła reporterka TVP 3 
realizująca materiał z Drzewiec. 

Studni nie ma, wody nie ma. Mimo że 
jest świetlica, która mogłaby być całkiem 
funkcjonalną i użyteczną.Budowa i modernizacja wiejskich świetlic miały być ważnym punktem programu kandydata Stanulewicza. Te w Bobrówku i Boczowie są dowodem, jak ten punkt jest realizowany.
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»  MIESZKANIA KOMUNALNE

Nerwy, długie lata czekania i jeden krok    od tragedii
Stan lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 
Torzym, czyli tak zwanych „komunalnych”, woła o pomstę do 
nieba. Wiele nieruchomości wydaje się być wręcz na skraju 
katastrofy budowlanej. Lokatorzy od lat pytają władze gminy 
o remonty i słyszą w kółko ten sam tekst: nie ma pieniędzy. 

Janina Magiełda w budynku przy ulicy 
Kościuszki 4 mieszka od 32 lat. Wcze-
śniej lokal należał do szpitala, w którym 
mieszkanka Torzymia pracuje, natomiast 
20 lat temu został własnością gminy. Nie-
ruchomość stoi tuż obok głównej trasy 
samochodowej w mieście, czyli drogi 
krajowej numer 92. 

Trzęsący się budynek
Tiry śmigają tu jeden za drugim. Dwa 
razy zdarzyło się, że kierowcy nie zapano-
wali nad pojazdem uderzając w budynek 
i naruszając ścianę szczytową. Cud, że 
tylko tyle. – Położyłam regipsy, ale ściany 
pękają. Zajazd Chrobry robił nam kiedyś 
doraźne remonty, bo na budynku była ich 
reklama. Ale przestali płacić, więc dyrek-
tor Kiniorski ściągnął te reklamy. Do tego 
przed budynkiem wykonano sygnalizację 
świetlną. Non stop zatrzymują tam się tiry 
i trąbią – skarży się pani Janina. 

Nasza rozmówczyni dodaje, że bur-
mistrz Ryszard Stanulewicz zna doskonale 
problemy mieszkańców budynku, ale od 
dawna we wszelkich rozmowach argu-
mentem jest brak funduszy na porządny 
remont. – Kominy również się rozwalają, 
z jednej strony bloku nie ma rynny. Są 
wszędzie zacieki. Ja chcę godnie doczekać 
starości, nic więcej. Choruję prawie 30 
lat, mam problemy ze stawami, jestem po 
kilku operacjach. Mam rurę kanalizacyjną 
w kuchni. U góry sąsiadka ma łazienkę. 
Pod wpływem tych wstrząsów kolanka 
pękają, a moja kuchnia jest zalewana. 
Czuć wtedy różne zapachy. Cały budy-
nek się trzęsie. Próbowałam załatwić te 
sprawy poprzez pisma i zgłoszenie sprawy 
osobiście. Doszłam do wniosku, że będę 
pisała do urzędu co tydzień. Aż do skutku 
– dodaje mieszkanka z Kościuszki 4.

Dyrektorzy się zmieniają,  
ale remontu brak
Historii podobnych do przypadku pani Ja-
niny, jest więcej. Bogdan Sobczak mieszka 
w budynku przy ulicy Świebodzińskiej 12 
od 30 lat. – Zakład Komunalny, właściciel 
mojego lokalu, nie włożył tu do tej pory 
ani złotówki. Wszystko robię na własny 
koszt i nie mogę się dosłownie o nic do-
prosić. Rynnę założyłem sam 20 lat temu. 
Był tu pracownik z „komunalki” i stwier-
dził, że spaliła się przez ten czas od słońca 
i nie można już nic w tej sprawie zrobić. 
Moim zdaniem można – na przykład 
wymienić na nową. Był tu kiedyś dyrektor 
Kwiatkowski, który powiedział mi, że 
mam sobie ocieplić budynek, a gmina 
zajmie się pomalowaniem elewacji. Po 
dyrektorze Kwiatkowskim byli kolejno 
dyrektor Sekuła i Kiniorski. Żaden z dy-
rektorów nie pomalował elewacji, mimo 
obietnic. Muszę dbać o to sam – mówi 
Bogdan Sobczak.

Kolejnym problemem jest komin oraz 
budynek gospodarczy, który znajduje 
się naprzeciwko mieszkania naszego 
rozmówcy: – Kominiarz powiedział, że 
nie zajmie się kominem. W zeszłym roku 
przysłał mi listę uchybień. Usłyszałem, 
że mam zająć się remontem komina na 
własny koszt. Ale przecież mieszkanie 

i komin nie należą do mnie. Powiatowy 
Inspektor Budowlany wysłał do mnie 
pismo z zaleceniami, że jako właściciel 
mieszkania Zakład Komunalny powinien 
się tym zająć we własnym zakresie. W tym 
czasie komin się zapalił, były tu trzy 
jednostki straży pożarnej. Kupiłem sobie 
czujnik czadu, by poczuć się bezpieczniej. 
Między fugami i spoinami kleiłem komin 
palcem. Pożar komina był też na ulicy 
Wojska Polskiego. Pani, która tam miesz-
ka, ma mieszkanie własnościowe, więc 
wykonała naprawę komina na własny 
koszt. U mnie się nikt nie kwapi, by zająć 

się kwestiami bezpieczeństwa – tłumaczy 
mieszkaniec, którego historię już kiedyś 
opisywaliśmy.

Wspólna toaleta? Bywa i tak
Osobną sprawą jest też budynek gospo-
darczy, który znajduje się naprzeciwko 
nieruchomości mieszkalnej przy Świebo-
dzińskiej 12: – Budynek dosłownie pęka. 
Rok temu pisałem do gminy w sprawie 
zabezpieczenia tego obiektu lub jego 
wyburzenia. W odpowiedzi była obietnica 
zajęcia się tematem, ale przez rok nikt nic 
nie zrobił. Tu może dojść do katastrofy 

– dodaje mieszkaniec Torzymia. 
Niewesoło jest również przy ulicy 

Wojska Polskiego 37. Jedna z miesz-
kanek opowiedziała nam, że nie ma 
ona w mieszkaniu ubikacji, a lokatorzy 
budynku muszą korzystać ze wspólnej 
toalety na korytarzu. W opłakanym stanie 
jest elewacja budynku, a przecież znajduje 
się on na głównej ulicy miasta, niedaleko 
tutejszego urzędu. I wisienka na torcie: 
dziurawy dach, który w nieskończoność 
czekał na remont. Ten finalnie został prze-
prowadzony, ale dopiero wskutek pożaru 
komina.

Przykłady? „Rada Miejska w Torzymiu, w ramach zapewnienia 
kontroli społecznej trybu rozpatrywania wniosków, może delegować 
od jednego do dwóch przedstawicieli ze swojego składu do składu Ko-
misji Mieszkaniowej. Powołanie do składu komisji następuje w drodze 
zarządzenia Burmistrza. W przypadku nie wydelegowania przed-
stawicieli Rady do składu Komisji Burmistrz powołuje skład Komisji 
według własnego uznania.”

Według własnego uznania!
Kolejny przykład dotyczy zasad wynajmowania lokali mieszkal-

nych: „Gmina w uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę na 
podnajem lub bezpłatne użytkowanie całego lokalu lub części lokalu 
przez najemcę.”

Zresztą tu nie chodzi tylko o zapisy. Chodzi o stosowanie prawa, 
które w oczach mieszkańców gminy stykających się z problemami 

mieszkań komunalnych, jest po prostu niejasne. Niezrozumiałe są 
przede wszystkim kryteria, według których jednym mieszkania się 
przyznaje (zdarza się, że zaskakująco szybko), innym nie. Komuni-
katy i kolejne pisma z biura gminy są wyjątkowo lakoniczne: „nie 
ma”, „brakuje”, „zasoby mieszkań komunalnych są skromne” itd.

Historie z wzięte z życia mieszkańców gminy Torzym pokazu-
ją, że polityka i zasady gospodarowania lokalami komunalnymi 
muszą się zmienić. Tu nie chodzi już tylko o kosmetykę i satysfak-
cję starych i nowych lokatorów, ale o bezpieczeństwo ludzi. Nie 
wszystkich stać, by inwestować własne pieniądze w remonty, które 
są obowiązkiem gminy.

Rozmowy z lokatorami, a także stan mieszkań, które nam 
pokazywano, świadczą dobitnie, że 22 lata nie wystarczyły obecnej 
władzy, by to zrozumieć.

„Według własnego uznania”
Przyznawanie mieszkań komunalnych reguluje stosowna uchwała, nowelizowana w 2015 roku. Kilka jej 
zapisów jest mocno wątpliwych, bo tylko podkreśla uznaniowość w przydziale, na dodatek uznaniowość 
– bywa – skupiającą się w rękach jednego człowieka, czyli burmistrza. 
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Nerwy, długie lata czekania i jeden krok    od tragedii

Mieszkańcy 
lokali komunalnych 
umożliwili nam zrobi-
enie kilku fotografii, 
które obrazują stan 
mieszkań. Pękające 
ściany, sypiący się 
tynk i powstające 
dziury w murach 
– remonty takich 
rzeczy z pewnością 
nie leżą po stronie 
mieszkańców a ko-
munalki. 

Wszystkie oszczędności  
poszły na remont
Sylwia Szot czekała na mieszkanie komu-
nalne 11 lat. Tyle trwał czas od momentu 
złożenia wniosku do otrzymania lokalu 
komunalnego. – Dotychczasowy lokator 
zmarł, więc mieszkanie zostało przy-
dzielone naszej rodzinie. Miałam status 
osoby bezdomnej z trójką dzieci. Później 
urodził się kolejny syn. Byliśmy dużą 
rodziną, więc mówiono nam, że nie ma 
tak dużych mieszkań w zasobach gminy. 
Gdy dwóch synów się usamodzielniło 
i odeszło z domu, napisaliśmy więc 
wniosek od nowa i udało się znaleźć dla 
nas lokalizację. Przez 11 lat musieliśmy 
jednak wynajmować mieszkanie, co 
w naszej sytuacji było dużym wyzwa-
niem – przyznaje pani Sylwia.

Do zrobienia było tu wszystko, bo 
poprzedni mieszkaniec nic nie robił. Nowi 
lokatorzy włożyli więc wszystkie swoje 
oszczędności w to miejsce, do którego 
trzeba było pociągnąć wodę, podwyższyć 
moc prądową. Nie było tam kanalizacji, 
ba, nie było pomieszczenia na toaletę, 
centralnego ogrzewania… Gdy zrobiliśmy 
centralne, po trzech miesiącach okazało 
się, że trzeba postawić nowy komin. Za to 
również musieliśmy zapłacić. Na to miesz-
kanie przeznaczaliśmy wszystkie wolne 
środki finansowe. Ale i tak cieszymy się 
z tego, co mamy, mimo że jest to miesz-
kanie komunalne. Szanujemy to i robimy 
tutaj remonty, by godnie mieszkać i żyć. 
Zimą ze ścian wychodzi czarna pleśń, 
zobaczymy, czy powtórzy się to w tym 
roku – tłumaczy nasza rozmówczyni.

Kolejnym planem pani Sylwii i jej 
rodziny jest wymiana okien. Dostali na 

to zgodę. Chcą też rozebrać stary komin, 
dzięki czemu zrobi się trochę więcej miej-
sca w mieszkaniu. – Na to też dostaliśmy 
zgodę. Do zrobienia jest również dach, 
obecnie w fatalnym stanie. Plusem jest 
to, że płacimy mały czynsz na poziomie 
blisko 90 złotych – mówi pani Sylwia.

Kilkanaście lat czekania?  
Nic niezwykłego 
Bardzo wymownym przykładem poli-
tyki związanej z lokalami komunalnymi 
w gminie Torzym jest historia pani Ma-
rianny, która czekała na przydział swojego 
mieszkania 16 lat. Schorowana kobieta 
w pewnym momencie rozbiła nawet 
namiot pod Urzędem Miasta i Gminy 
w Torzymiu, by zwrócić uwagę na swoją 
tragedię. Mieszkanie w końcu dostała (w 
Pniowie), ale jego stan pozostawia wiele 
do życzenia.

Nie tylko ona jest osobą, która na 
przydział lokalu komunalnego czekała 
długo, bardzo długo. Jedna z naszych roz-
mówczyń przyznaje, że starania o lokum 
zaczynała, gdy zaszła w ciążę ze świado-
mością, że musi zapewnić przestrzeń do 
życia powiększającej się rodzinie. Dziś 
nadal czeka, choć jej córka… zdążyła już 
wyrosnąć i idzie do szkoły średniej!

Inna, na nasze pytanie, jak jej starania 
o mieszkanie, ze zdumieniem tylko 
westchnęła: – O rany, to dopiero wy mi 
o tym przypominacie! Podanie składałam 
tak dawno, że już sama o tym zapo-
mniałam… Muszę się przejść do gminy 
i sprawdzić, czy cokolwiek zrobili.

 
Filip Praski
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Żółwie błotne i ponad 
300 tysięcy złotych 
poszły z wodą
Pytany pod koniec 2012 o największe sukcesy kadencji burmistrz Stanulewicz 
wymienił rewitalizację stawu wiejskiego w Walewicach. Rewitalizację „na chwilę”, 
jak się okazało. Bo dziś stawu, na który poszło ponad 300 tysięcy złotych… 
w zasadzie nie ma. Nie ma też żółwi błotnych, które miały tam swoje siedlisko, 
ryb, ładnych ścieżek, pomostów i ławeczek. Zostały zarośla, powywracane ławki 
i nieużytek. Po ośmiu latach trzeba w zasadzie go odbudować na nowo. 

Chodnik tylko do połowy
Sami mieszkańcy Walewic przyznają, że ich wieś 
jest na pewien sposób wyjątkowa. – A gdzie 
znajdzie pan drugi taki chodnik, który kończy się... 
w połowie? – usłyszeliśmy. Faktycznie. W Walewi-
cach okazuje się, że na chodnik „zasłużyła”, wedle 
uczynków szefów gminy, tylko połowa miejsco-
wości. Chodnik urywa się po prostu na wysokości 
wyschniętego stawu. I tyle. Prośby, by dobudować 
pozostałą część trafiły w urzędniczą próżnię.

300 tysięcy złotych! To blisko połowa wyrwy 
w budżecie za 2019 rok spowodowanej brakiem 
sensownego skalkulowania kosztów wywozów 
śmieci. To pieniądze, za które można byłoby zrobić 
solidną szatnię na stadionie w Torzymiu, a do tego 
jeszcze dorzucić nowe trybuny. Albo dokończyć dach 
remizy w Prześlicach, a jeszcze bardzo dużo zostało-
by na świetlicę w Bobrówku i doprowadzenie wody 
do świetlicy w Drzewcach na przykład. To wszystko 
rzeczy, które służyły długo i wielu osobom.

Te 300 tysięcy (a pewnie bliżej 400 tysięcy, bo 
oprócz dofinansowania doszedł wkład własny gminy) 
w Walewicach poszło z wodą w ugór, w trawy, wypa-
rowały. Według mieszkańców wioski wiele nie było 
potrzeba, by staw utrzymywać, mimo że woda wysy-
chała. Prośby do burmistrza, by zgodził się zapełnić 
staw na przykład wodą z hydrantów, pozostały bez 
echa. Podobnie jak głosy, że wyginął żółwie błotne, 
których tutaj było naprawdę sporo. Dodajmy, że to 
gatunek pod ochroną zagrożony wyginięciem!

„Za bardzo dobry pod względem ilości realizo-
wanych za zewnętrzne fundusze inwestycji półmetek 
kadencji uznaje burmistrz Torzymia Ryszard Stanule-
wicz. Jako przykład podaje zagospodarowanie okolice 
stawu wiejskiego w Walewicach” – to cytat z „Gazety 
Lubuskiej” z 2012 roku.

Jak z powyższego widać, staw okazał się potrzeb-
ny tylko do tego, by odtrąbić sukces, czyli na chwilę 
– do gazety. Potem okazał się dla gminnych władz 
kompletnie nieważny.  

Zagospodarować to raz, zadbać to dwa. Jeśli to 
drugie nie funkcjonuje, to pierwsze hasło oznacza 
tylko wyrzucanie pieniędzy w błoto. Jak to mawiają, 
jak pan, taki kram.

mk

Jeśli ktoś nie wie, o co chodzi i nie zna Walewic, 
stawu dziś nie zauważy. Bo w zasadzie go nie ma. 
Zostało wspomnienie, zarośnięty padół, trawy, trzcina 
i chwasty. Podziurawione resztki pomostów dla węd-
karzy i mostek wiszący nad nie wiadomo czym. Tyle 
z pięknego, urokliwego zakątka, który miał cieszyć 
mieszkańców, a może i jakiegoś turystę przyciągnąć.

Ten staw odnawiano z pompą. „300.000 zł na 
finansowanie realizacji operacji Odbudowa stawu 
wiejskiego wraz z infrastrukturą turystyczną w miej-
scowości Walewice, w ramach Działania –

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – tak za-
pisano w ustaleniach pokontrolnych Najwyższej Izby 
Kontroli w Zielonej Górze. 
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To Boczów okazał się 
miejscem, z którego 
w objazd po całej gminie 
ruszyła wystawa fotogra-
ficzna „U nas też może 
być tak pięknie”. Wystawa 
mająca wzbudzić dys-
kusję przed referendum 
(przypominamy – odbę-
dzie się 4 października) 
została przygotowana 
przez inicjatorów refe-
rendum. Temat poważ-
ny, ale przecież nawet 
poważna rozmowa nie 
wyklucza także dobrej 
zabawy. 

U nas też może być tak pięknie!

Dlatego na skwerku przy blokach 
mieszkalnych w Boczowie inicjato-
rzy referendum urządzili w piątek 18 
września festyn oraz wystawę. Każdy 
mieszkaniec Boczowa mógł znaleźć coś 
dla siebie. Przede wszystkim jednak 
organizatorzy chcieli pokazać możli-
wości, jakie stoją przed naszą gminą. 
Wystawa przedstawiała bowiem udane 
inwestycje przeprowadzone w gmi-
nach sąsiednich. Inwestycje dotyczące 
placów zabaw, miejsc użyteczności 
publicznej, dworców czy dróg. A w 
opozycji do tych obrazków przedsta-
wiono zdjęcia miejsc wstydu z Torzy-
mia i okolicznych miejscowości.

już się wypalił. Przed wyborami wiele 
obiecuje, załata jakąś dziurę, ale po 
wyborach jest znowu stagnacja i nic się 
nie zmienia. Burmistrz po prostu nie 
dotrzymuje swoich obietnic. Mieszkam 
tu od 1968 roku, więc mam porów-
nanie jak wyglądało gospodarowanie 
gminą kiedyś, a jak wygląda teraz 
– powiedziała nam jedna ze starszych 
mieszkanek Boczowa.

– Kto by nie przyszedł na miej-
sce pana Stanulewicza, burmistrz 
ma się zmienić i tyle… Może to być 
nawet osoba z zewnątrz, ale ważne, 
by miała zapał do pracy i pomysły. 
Dosyć mamy słuchania obietnic przed 
wyborami. Mamy nadzieję, że dzięki 
referendum również nasza młodzież 
przejrzy na oczy – dodała inna pani.

Wystawie towarzyszyło rozdawa-
nie ulotek oraz balonów, ale również 
grill z kiełbaskami i wiele atrakcji dla 
najmłodszych. Był dmuchany zamek, 
doczepianie kolorowych pasemek oraz 
kącik plastyczny. Impreza spotkała się 
z dużym zainteresowaniem społeczno-
ści Boczowa.

fp

A może nie tyle „wstydu”, co po 
prostu wymagające wreszcie zakasania 
rękawów i zabrania się do porządnej 
pracy, by dogonić sąsiadów.

– Te fotografie wyraźnie przema-
wiają do wyobraźni. Jako mieszkańcy 
żałujemy, że nasz gospodarz nie bierze 
przykładu z sąsiednich gmin – usłysze-
liśmy od okolicznych mieszkańców.

– Nie mamy nic osobiście do 
burmistrza, ale jako gospodarz gminy 

Nie mamy nic osobiście do burmistrza, ale jako 
gospodarz gminy już się wypalił.

Jedna z mieszkanek Boczowa

Na tym jednym, krótkim, ale jakże 
ważnym drogowo kawałku skupiło się 
kilka drogowych absurdów. Jak można 
było odwołać teren zabudowany tuż 
przed skrętem na Port 2000 Shell i po-
zwolić rozwinąć prędkość do 60 km/h 
– w głowie się nie mieści. 

Jak to się stało, że TIRy wyjeżdża-
jąc ze stacji i wjeżdżając na nią muszą 
zajmować oba pasy ruchu, ba – w przy-
padku największych pojazdów wyjeż-
dżać aż na przeciwległe pobocze? Aż 
trudno znaleźć jakiekolwiek, choćby 
najbardziej absurdalne tłumaczenie. 

Zagrożenie w tym miejscu jest 
ogromne, zwłaszcza po zmroku, 
zwłaszcza w czasie gorszej pogody. 

Wszystko to utrudnia życie 
mieszkańcom i klientom stosunkowo 
nowych inwestycji PKN Orlen i Portu 
2000 Shell. O jakimkolwiek komforcie 
nie ma mowy.

Lekarstwem, w czasie gdy inwestycje 
budowano i oddawano do użytku, miała 
być obwodnica miasta Torzym. Przynaj-
mniej tak głoszono. Zgodnie z planem in-
westycji dróg wojewódzkich miała zostać 
wybudowana w finansowaniu 2014-2020 
(planowany koszt 9 mln złotych).

Gdy weźmiemy ulotkę wyborczą kan-
dydatów z ugrupowania Ryszarda Stanu-
lewicza z 2014 roku, możemy przeczytać:

„Będę zabiegał o (...) zmniejsze-
nie natężenia ruchu aut, szczególnie 

ciężarowych, na ulicach naszego miasta, 
poprzez wybudowanie obwodnicy, której 
budowa jest uwzględniona w strategii 
woj. lubuskiego na lata 2014-2020”.  

Mamy rok 2020. Planowanej obwod-
nicy nie ma, a szansa na jej powstanie 
jest raczej mała. Skończyło się jak zwykle 
na obiecankach, gdy w wielu ościennych 
gminach działania władz miejskich po-
legające na lobbowaniu za obwodnicami 
zakończyły się sukcesem. Witnica, Ośno 
Lubuskie, Rzepin – tam inwestycje zosta-

Koszmar przy zjeździe na autostradę
Koszmar drogowy Torzymia? No, dobrze – wiemy, że tych koszmarów jest wiele łącznie z TIRami pędzącymi przez miasto. Jednak rekordy bije sytuacja z (nie)
rozwiązaniem sprawy wyjazdów ze stacji benzynowych tuż przy zjeździe na autostradę. Nie dość, że absurdalnie ustawiono tu znak de facto pozwalający zwiększyć 
prędkość do 60 km/h, to wąskie i niewyprofilowane wyjazdy powodują, że TIRy co rusz blokują całą jezdnię próbując ze stacji wyjechać bądź na nią wjechać.

ły w całości (lub prawie) sfinansowane ze 
środków zewnętrznych!

W Torzymiu też taka szansa była 
– podkreślmy to wyraźnie. I ta szansa 
powinna być priorytetem, bo wyprowa-
dzenie ruchu ciężkich pojazdów z miasta  
to zadanie niezwykle ważne dla komfor-
tu, ale także dla zdrowia i życia miesz-
kańców. Aż 70 procent zgonów w naszej 
okolicy jest spowodowanych chorobami 
układu krążenia i oddechowego oraz 
nowotworowymi, a właśnie w ich przy-
padku zanieczyszczenie powietrza jest 
czynnikiem wysokiego ryzyka. 

A przecież tutaj mówimy o miejsco-
wości położonej wśród lasów i jezior! 
Niestety, także w taki sposób brak 
odpowiedzialności ze strony gminnych 
władz wpływa na brak komfortu nas 
wszystkich.

JS

70% 
ZGONÓW

w naszej okolicy jest 
spowodowanych 
chorobami układu 

krążenia i odde-
chowego oraz 

nowotworowymi.

Ulotka wyborcza jednego z kandydatów z ugrupowania burmistrza.
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To pierwsza tego typu 
uliczna praca w naszym 
mieście. Tuż przy budyn-
ku Urzędu Miasta i Gmi-
ny powstał kolorowy 
mural, promujący zbliża-
jące się referendum.

Torzym doczekał się swojego muralu. Tuż pod Gminą!

To pierwsza tego typu uliczna praca 
w naszym mieście. Tuż przy budynku 
Urzędu Miasta i Gminy powstał kolo-
rowy mural, promujący zbliżające się 
referendum.

Murale na stałe wpisały się w krajo-
braz europejskich miast. Od 9 września 
Torzym również może pochwalić się 
swoim kolorowym malowidłem, jeśli 
pominiemy graffiti na zniszczonym 
kinie. Tym razem grupa młodych 
artystów stworzyła prawdziwy mural 
promujący referendum na kiosku, 
w którym do niedawna mieścił się sa-
lon fryzjerski. Znajduje się on tuż przy 
Urzędzie Miasta i Gminy. 

Mural w metaforyczny sposób 
przedstawia z jednej strony obecne 
gospodarowanie gminą, a z drugiej 
szanse, jakie przed nią stoją po odwo-
łaniu obecnego burmistrza. 

Prace trwały od rana do zmroku, co 
oczywiście nie umknęło uwadze prze-
chodzących obok mieszkańców Torzy-
mia, a i samego burmistrza Ryszarda 
Stanulewicza, który bardzo uważnie 
przyglądał się pracy artystów przecho-
dząc obok kiosku, a potem odjeżdżając 
spod urzędu samochodem. 

Burmistrz muralu nie skomen-
tował, natomiast głosy pozostałych 

dobra forma promowania referendum 
dla osób niemających internetu. Graf-
fiti przemawia też do ludzi młodych. Ja 
sam wybieram się na referendum – po-
wiedział nam młody mieszkaniec.

Nie zabrakło również rodziców 
z dziećmi: – Nie mieszkam tu długo, ale 
zmiany są potrzebne. Mniej układów, 
nowe rządy, poprawa jakości życia. Sam 
mural jest super! – powiedziała miesz-
kająca na ulicy Wojska Polskiego mama.

– Ciekawa forma promocji refe-
rendum. Dobrze, że chcecie zwrócić 
uwagę na problemy gminy tuż pod 
nosem urzędników. Znam nieracjo-
nalność pozyskiwania środków i brak 
specjalistów. Wybieram się na referen-
dum razem z rodziną i znajomymi, bo 
liczę na zmiany – to kolejna opinia, 
jaką usłyszeliśmy podczas prac.

O akcji dowiedzieli się również 
mieszkańcy Garbicza, którzy przyje-
chali popatrzeć i porozmawiać: – Po-
doba mi się hasło tego muralu. Projekt 
również, bo u nas w gminie faktycz-
nie pieniądze są wyrzucane w błoto. 
Artysta miał nosa i wyobraźnię. Bardzo 
rzeczowy mural, dobrze opowiada 
o historii działań burmistrza – podsu-
mowali dwaj mieszkańcy tej wsi.

FP

przechodniów były w większości 
bardzo entuzjastyczne. – Widzę na tym 
rysunku pieniądze wyrzucone w błoto 
i człowieka, który nie powinien zarzą-
dzać tą gminą. Nic się u nas nie dzieje. 
Burmistrz się wypalił – powiedziała 
nam młoda dziewczyna.

Chwilę później spotkaliśmy jedną 
z seniorek zamieszkujących Torzym: 
– Fajnie, że w końcu ktoś coś ciekawe-
go robi. Mieszkam w Torzymiu od 30 
lat i nic się tu nie dzieje i nie zmienia…

– Widzę na tym rysunku trwonione 
pieniądze. Daje on do myślenia. To 

Pani Elżbieta Kargol, była sołtys Garbicza, zawsze starała się stronić od polityki, ale ta polityka ją dopadła. 
Niespodziewanie i brutalnie. Nie z jej winy, a przez absurdalną historię rozpętaną przez burmistrza Ryszarda 
Stanulewicza. Został niewybrażalny koszmar długich miesięcy stresu, nerwów, nieprzespanych nocy i niezliczonych 
wizyt u lekarzy. Hasło: „Ja ta tego nie zostawię” podziałało, choć nic się za nim nie kryło. Poza krzykiem i tupaniem 
nogami burmistrz nie miał żadnego argumentu, by atakować Bogu ducha winną kobietę.

Afera, której nie było. Zostały skołatane nerwy
nachodzić prokuratorzy, policja i co 
z tego wyniknie.

Trzeba było się nie zadawać 
z niewłaściwymi ludźmi – usłyszała 
podczas wioskowego zebrania, na 
które poszła już po złożeniu dymisji 
z funkcji sołtysa. 

– Jestem dorosłym człowiekiem, 
nikt nie będzie mi dyktował, z kim 
mogę się zadawać, a z kim nie. Kto 
temu komuś wygłaszającemu takie 
zdanie dał do tego w ogóle prawo? 
– mówi dziś bardzo stanowczo.

I dodaje: – Pan burmistrz kie-
dyś publicznie powiedział, że mnie 
przeprosi, jeśli się okaże, że nie miał 
racji. Do dzisiaj tych przeprosin się nie 
doczekałam.

Stres, skołatane nerwy i nieprzespa-
ne noce doprowadziły do sytuacji, gdy 
pani Ela musiała szukać pomocy u le-
karzy. Dopiero dzięki kuracji zaczęła 
dochodzić do siebie choć momentem 
przełomowym okazała się ponowna 
wizyta w Garbiczu… policjantów. – To 
już po mnie przyjechaliście? – spytała 
z duszą na ramieniu. – Po panią? – nie 
mogli wyjść ze zdumienia. – No myśla-
łam, że znów w związku z tamtą aferą 
– wyjaśniła. 

Najlepszym lekarstwem okazał się 
wybuch śmiechu policjantów. – Pani 
Elu, jaka afera, przecież tam się wtedy 
nic nie wydarzyło!

MK

– Złamano prawo. Mam na to do-
wody w postaci zdjęć – upierał się bur-
mistrz Ryszard Stanulewicz na łamach 
„Gazety Lubuskiej”. – Bez żadnej zgody, 
w miejscu publicznym, nastąpiła próba 
podawania piwa.

Ale i w „Gazecie Lubuskiej” ten 
śmieszny argument nie znalazł po-
parcia. „Burmistrz i starosta rozgonili 
sprzątających wioskę mieszkańców” 
– głosił tytuł.

Sprawa tak naprawdę śmiechu 
byłaby warta, gdyby nie to, co w jej 
efekcie spotkało pani Elę. Ja tego tak nie 
zostawię, ta sprawa jeszcze nie jest skoń-
czona – raz, drugi i trzeci słyszała po-
wtarzane słowa burmistrza, który głos 
w tej sprawie zabrał nawet na sesji Rady 
Miejskiej. A także, gdy spotkali się na 
kolacji wigilijnej Caritasu w Boczowie, 
gdzie zresztą pani Ela odebrała nagrodę 
za swój wkład w pomoc innym.

– Dziś wiem, że on nie miał żad-
nych argumentów, nie miał podstaw, 
by mnie ścigać, że to było z palca 
wyssane. Ale wtedy, w tamtej sytuacji 
było mi z tym bardzo ciężko. Cały 
czas zastanawiałam się, czy będą mnie 

popołudniem, gdy rozpętała się afera, 
nikt z niej niczego nie rozlewał. Gdy na 
festyn wparował burmistrz, a za nim 
policja wszystkich częstowano jedynie 
pysznym żurkiem.

Sprawa była tym bardziej absurdal-
na, że policjanci wiedzieli o festynie od 
samej pani sołtys, która zgłaszała im, 
co i kiedy będzie się dziać w wiosce, 
a gdy tylko – już na własne oczy – za-
czyli, co naprawdę się dzieje w Garbi-
czu, błyskawicznie zrozumieli, że nie 
mają tam czego szukać. 

Burmistrz jednak był innego zda-
nia. Dura lex sed lex, twarde prawo, 
ale prawo – powtarzał swoje ulubione 
hasło. – Nie możemy pobłażać takiemu 
zachowaniu, tam były małe dzie-
ci – mówił przed kamerami telewizji 
Polsat, która zawitała do Garbicza, 
by nakręcić materiał o rozdmuchanej 
aferze. 

„W tym roku imprezę (w Garbiczu) 
rozpędził burmistrz, bo nie spodobało 
mu się, że jest tam alkohol. I choć nikt 
tam nie pił, dziś wszyscy mają kaca” 
– komentowała prowadząca program 
w Polsacie. 

Historia ciągnie się od jesieni 2018 
roku, kiedy to w Garbiczu zorgani-
zowane zostało sprzątanie wioski. Ci, 
którzy Garbicz znają, wiedzą, że to 
taka lokalna tradycja. Zawsze przy 
okazji było dużo pracy, ale też i – 
po pracy – trochę zabawy. Tak, aby 
ludzie mogli się trochę bardziej ze 
sobą zintegrować, odetchnąć, a dzieci 
pobawić. 

Z pozoru same fajne sprawy i same 
miłe wspomnienia. Do czasu. W 2018 
w sprawę wmieszał się burmistrz, 
bo – jak się wydaje – sprawa Garbi-
cza ni z tego, ni z owego stanęła ością 
w gardle. Pod pretekstem, że na festyn 
przyniesiono piwo wezwał policję, by 
zapobiegła rzekomej demoralizacji 
młodszego pokolenia. 

Hasło, którym bardzo łatwo 
szermować, ale skuteczne jest tylko 
wtedy, gdy kryją się za nim jakieś 
poważne argumenty. W Garbiczu 
podczas wspomnianego festynu nic 
się za nim nie kryło. Owszem, beczka 
piwa się pojawiła, ale… pozostawała 
zamknięta, nie podłączona i czekała na 
wieczorny czas po grillu. Wczesnym 
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»  TELEFONY  
ALARMOWE:

POLICJA
 997 lub  112 (straż pożarna, policja, 
ratownictwo medyczne) 

Dyżurny KPP Sulęcin: 
 95 7550611,  95 7550612

Posterunek w Torzymiu: 
 477932843
Kierownik Posterunku Policji w Torzymiu 
– asp. szt. Artur Pankowski, dyżury 
w poniedziałki w godz, 10.00-14.00, 
 690106861.

DZIELNICOWI:
•  st. asp. Paweł Markiewicz  

(teren: Torzym),  519534528 lub  
 477932842

•  sierż. szt. Paweł Hipp (teren: Bargów, 
Bielice, Bobrówko, Boczów, Debrznica, 
Drzewce Kolonia, Drzewce, Garbicz, 
Gądków Mały, Gądków Wielki, Grabów, 
Kownaty, Koryta, Lubin, Lubów, Mierczany, 
Prześlice, Pniów, Tarnawa Rzepińska, Wale-
wice, Wystok),  690106264 lub  
 477932842

Dzielnicowi przyjmują interesantów 
w poniedziałki w godz. 14.00-16.00 
i czwartki w godz. 8.00-10.00. 

 999 ( 112) – pogotowie ratunkowe
 998 – straż pożarna
 994 – awarie wod.-kan. 
 991 – zgłoszenia zerwania sieci ener-
getycznej lub jej pożaru.
Zaniki prądu należy zgłaszać u swojego 
operatora energetycznego
 992 – pogotowie gazowe
 993 – pogotowie ciepłownicze
 95 7553421 – Sanepid 

»  APTEKI (DYŻURY  
NOCNE  
i ŚWIĄTECZNE)

SULĘCIN
•  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. Dyżur nocny i 
świąteczny: 5-11 października.

•  Pod Platanem, Wiejska 4/6,  
 95 7552987.  
Pon.-pt. 8.00-20.00. Dyżur nocny i 
świąteczny: 12-18 października.

•  Lub-Farm, Kościuszki 3a,  
 95 7559258.  
Pon.-pt. 8.00-19.00; sob. 8.00-15.00. Dyżur 
nocny i świąteczny: 19-25 października.

•  Dobre Zdrowie, Witosa 1,  
 515479044.  
Pon.-pt. 8.00-20.00; sob. 8.00-14.00. 

•  Euro-Apteka, Poznańska 4,  
 502652857.  
Pon.-pt. 9.00-21.00; sob. 9.00-21.00. 

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 (28 września 
– 30 października):

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: 2, 9, 16, 23 i 30 
października
odpady segregowane: 5 i 19 października
biomasa (brązowy worek): 28 września 
oraz 5,12, 19 i 26 października
gabaryty, sprzęt elektryczny i elektro-
niczny: 28 października
mycie pojemników: 16 października

REJON I
Kownaty, Prześlice, Bobrówko, Wystok, Lu-
bów, Tarnawa Rzepińska, Bielice, Boczów: 
odpady komunalne: 28 września oraz 
12 i 26 października
odpady segregowane: 5 października 
biomasa (brązowy worek): 28 września 
oraz 12 i 26 października
gabaryty, sprzęt elektryczny i elektro-
niczny: 19 października
mycie pojemników: 12 października

REJON II
Grabów, Walewice, Koryta, Debrznica, Drzew-
ce Kolonia, Drzewce, Kolonia Osiny, Pniów:
odpady komunalne: 29 września oraz 
13 i 27 października
odpady segregowane: 6 października 
biomasa (brązowy worek): 29 września 
oraz 13 i 27 października
gabaryty, sprzęt elektryczny i elektro-
niczny: 21 października 
mycie pojemników: 13 października

REJON III
Gądków Wielki, Gądków Mały, Bargów, 
Mierczany, Lubin, Garbicz: 
odpady komunalne: 30 września oraz 
14 i 28 października
odpady segregowane: 7 października 
biomasa (brązowy worek): 30 września 
oraz 14 i 28 października 
gabaryty, sprzęt elektryczny i elektro-
niczny: 23 października
mycie pojemników: 14 października

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: 1, 15 i 29 października 
odpady segregowane: 8 października
biomasa (brązowy worek): 1, 15 i 29 
października 
gabaryty, sprzęt elektryczny i elektro-
niczny: 26 października
mycie pojemników: 15 października

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: 2, 16 i 30 października
odpady segregowane: 9 października 
biomasa (brązowy worek): 2, 16 i 30 
października 
gabaryty, sprzęt elektryczny i elektro-
niczny: 28 października
mycie pojemników: 16 października

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 wy-
znaczonymi terminami odbioru, mieszkań-
cy mogą je oddawać bezpłatnie do PSZOK.

NOWA STAWKA OPŁAT za gospodaro-
wanie 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

Jak się dowiedzieliśmy 
inicjatorzy referendum 
w gminie Torzym postarali 
się o to, by zapewnić 
transport wszystkim 
chętnym do wrzucenia 
głosu do urn 4 października.

Przez poszczególne miejscowości gminy 
będą kursowały specjalne busy, którymi 
będzie można dojechać do swojego lokalu 
wyborczego, a po oddaniu głosu oczywiście 
wrócić do domu.

Transport ma być tak zorganizowany, 
aby z większości miejscowości można było 
dojechać o trzech porach w ciągu dnia 
– rano, w okolicach południa i popołu-
dniem. Wszystko o to, by zapewnić kom-
fort tym, którzy chcą oddać głos. 

Na wypadek wszelkich pytań wyja-
śniamy – transport jest DARMOWY DLA 
WSZYSTKICH. Mimo że jego koszt poniosą 
inicjatorzy referendum, mogą z niego sko-
rzystać zarówno zwolennicy odwołania 
burmistrza, jak i przeciwnicy jego odwoła-
nia, którzy będą chcieli poprzez oddany głos 
wyrazić poparcie dla obecnego szefa gminy. 

ROZKŁAD JAZDY

I BUS
OBWODY WYBORCZE
Okręgowa Komisja Wyborcza – Walewice 
(Drzewce Kolonia, Grabów, Jelenie Pole, 
Kolonia Rożnówka, Koryta, Kownaty, 
Walewice)
GODZINY ODJAZDÓW 
(z przystanków autobusowych):
Drzewce Kolonia:  07:50, 11:50, 16:00
Koryta: 08:25, 12:25, 16:25
Leśniczówka: 10:25, 14:25, 18:25
Grabów: 10:17, 14:17, 18:17
Kownaty: 10:10, 14:10, 18:10

Uwaga. Planowany przyjazd i odjazd 
autobusów na tej trasie może być opóź-
niony o kilka minut z powodu plano-
wanych prac związanych z przebudową 
drogi powiatowej na odcinku Koryta 
– Drzewce Kolonia.

II BUS
OBWODY WYBORCZE
Okręgowa Komisja Wyborcza – Gądków 
Wielki (Bargów, Debrznica, Drzewce, Gąd-
ków Mały, Gądków Wielki)
Okręgowa Komisja Wyborcza – Boczów 
(tylko Mierczany, Lubin)
GODZINY ODJAZDÓW 
(z przystanków autobusowych):
Bargów:  09:40, 14:30, -------
Debrznica: 08:10, 12:50, 17:35
Drzewce Wieś: 08:00, 12:40, -------
Gądków Mały: 09:47, 14:37, 17:15
Mierczany: 11:00, 16:00, 18:20
Lubin: 11:07, 16:07, 18:27

III BUS
OBWODY WYBORCZE
Okręgowa Komisja Wyborcza Przedszkole 
Torzym (Bobrówko, Prześlice) 
GODZINY ODJAZDÓW 
(z przystanków autobusowych):
Bobrówko: 08:00, 12:00, 16:00, 18:30
Prześlice: 08:10, 12:10, 16:10, 18:40

IV BUS
OBWODY WYBORCZE
Okręgowa Komisja Wyborcza – Boczów 
(Boczów, Garbicz, Lubin, Mierczany, 
Pniów, Tarnawa Rzepińska)
Okręgowa Komisja Wyborcza – Bielice 
(Bielice, Lubów, Wystok)
GODZINY ODJAZDÓW 
(z przystanków autobusowych):
Garbicz:  09:55, 13:25, 17:45
Pniów: 09:40, 13:10, 17:30
Tarnawa Rzepińska: 10:15, 13:40, 18:05
Lubów: 08:00, 11:30, 16:00
Wystok:  08:07, 11:37, 16:07

Bezpłatny transport  
do komisji wyborczych

Rozwinięcie komunikacji 
autobusowej z powiatem, 
a także więcej działających 
sklepów – to postulaty 
przedstawicieli starszego 
pokolenia w Torzymiu.

Dobrze byłoby także, gdyby udało się w końcu 
stworzyć klub dla osób w podeszłym wieku. 
Tak, by było gdzie wyjść na kawę, pograć 
w szachy, porozmawiać, poplotkować. Takiego 
miejsca w gminie Torzym po prostu brakuje. 

To możemy uznać za rozrywkę. Inną spra-
wą jest zapewnienie podstawowych potrzeb, 
a za taką należy znać możliwość dojazdu do 
innych miejscowości gminy, a przede wszyst-
kim do powiatowego Sulęcina, gdzie trzeba 

czasem załatwić mnóstwo spraw. Autobusy, 
które są, kursują zbyt rzadko i w godzinach, 
które nie dla wszystkich są użyteczne.

– Zdarza się, że moi znajomi proszą, by 
podwieźć ich do Sulęcina, bo mają tam do 
załatwienia ważne sprawy. A znam i takich, 
którzy rezygnują na przykład z koniecznych 
zabiegów w szpitalu, bo po prostu nie mają 
się jak tam dostać. To nie jest normalna 
sytuacja – zwraca uwagę pan Marian Trot, 
z którym rozmawialiśmy o tym, co można 
w gminie popawić.

Emeryci narzekają także na to, że poza-
mykane zostały małe sklepiki w Torzymiu. 
Po pierwsze przyjemniej rozbiło się w nich 
zakupy niż w dużych „sieciówkach”, a po 
drugie nie każdy ma siłę i zdrowie, by iść 
przez cały Torzym po zakupy. 

mk

Transport i sklepy


