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ale fraJDa!  
nOWY Plac zabaW 

W TOrzYMiu!
Z inicjatywy Stowarzyszenia Lokalne Forum Biznesu,  

przy udziale SM Torzym i dofinansowaniu  
ze środków unijnych dzieci z osiedla  

przy Wojska Polskiego mają nowy plac zabaw. 
» 6-7
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Dlaczego jesteś nieprzygotowany?
No, bo się nie przygotowałem!
Z zażenowaniem czytamy odpowiedź podpisaną przez zastępcę burmistrza Roberta Bor-
kowskiego na jedną z interpelacji zadanych w ostatnim czasie przez radnego Stanisława 
Mielczarka. 

Interpelacja dotyczyła... interpelacji, a właściwie ich braku w przestrzeni publicznej. 
Bo trzeba tu wyjaśnić, co zresztą czynimy już po raz kolejny, że obowiązkiem odpowie-
dzialnych urzędników gminy jest zamieszczać interpelacje radnych w Biuletynie Informacji 
Publicznej. Tak, by wszyscy mieszkańcy i zainteresowani mieli do nich dostęp i mogli je 
sobie przeczytać. Gmina Torzym z tego obowiązku notorycznie się nie wywiązuje. 

Interweniowała w tej sprawie radna Anna Warwas, interweniował już nie raz i nie dwa 
radny Mielczarek, a i my o tym problemie (z punktu widzenia mieszkańców) i łamaniu 
ustawy o samorządzie (z punktu widzenia prawa) pisaliśmy wielokrotnie.

Jak się tłumaczy zastępca burmistrza Borkowski? Cytujemy: „opóźnienia publikacji in-
terpelacji składanych przez Radnych (...) wynikają z problemów dotyczących obsługi serwi-
su”. I dalej: „W związku z przejęciem obsługi systemu informatycznego Urzędu Miejskiego 
w Torzymiu przez firmę IT-Leader w chwili obecnej wdrażane są rozwiązania, które mają 
zapewnić kompleksową obsługę BIP oraz jak najszybsze uzupełnienie zaległości”.

O uzupełnieniach zaległości słyszeliśmy półtora roku temu – gdy sprawą zainteresował 
się Urząd Wojewódzki, rok temu, pół roku temu, słyszymy i dziś. 

To zupełnie jak z przysłowiowym małym Jasiem w szkole, który tłumaczy pani swoje 
nieprzygotowanie do lekcji. „Dlaczego jesteś nieprzygotowany?” – pyta pani. „No, bo się nie 
przygotowałem” – słyszy w odpowiedzi.

Od zastępcy burmistrza chyba można wymagać więcej, niż myśl, że opóźnienia obsługi 
wynikają z problemów dotyczących obsługi, prawda?

Nasi czytelnicy na dodatek doskonale zdają sobie sprawę, że w gminie Torzym nie 
produkuje się tony dokumentów wymaganych na BIP, a raczej kilka, góra kilkanaście w 
tygodniu, czasem przez nawet miesiąc. 

Prosta publikacja dokumentów na BIP – problemy, banalnie prosta transmisja z sesji – 
problemy, ba, przeprowadzenie samej sesji – problemy. Wszędzie tam, gdzie trzeba trochę 
techniki, skorzystania z nowych narzędzi, nowych technologii. 

Nieraz słyszeliśmy opinię, że czas w gminie Torzym zatrzymał się w latach 90. Niestety, 
to kolejny dowód, że nie ma w tych słowach żadnej przesady.
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Wina – jak słyszymy podczas tych 
momentów, kiedy cokolwiek słychać 
– mówiąc potocznie zrzucana jest na 
platformę Posiedzenia.pl albo na złą 
jakość Internetu w Torzymiu i niewy-
starczający przesył danych. Trudno 
o większe banialuki. Prześledziliśmy 
kilka sesji z innych gmin na platformie 
Posiedzenia.pl – i działało, o czym 
każdy może się przekonać szperając na 
YouTube.

A co do jakości transmisji danych 
– nasi czytelnicy sami najlepiej potrafią 
to zweryfikować. W Torzymiu dostęp-
ny jest zarówno światłowód Orange, 
jak i mobilny Internet innych dostaw-
ców – choćby 4G Plusa, najzupełniej 
wystarczający do oglądania filmów 
popularnych platform streamingowych 
czy grania w sieci w nawet najbardziej 
wymagające tytuły. Naprawdę absur-
dem byłoby uznać, że forma czatu, 
w jakiej ostatnio usiłowano przepro-
wadzić sesje Rady Miejskiej, wymaga 
jeszcze lepszej jakości łącza. To między 
bajki można włożyć. 

Wtopa za wtopą
Nasi czytelnicy zapewne pamiętają, 
że kłopoty techniczne z sesjami Rady 
Miejskiej w Torzymiu sięgają jeszcze 
zeszłego roku. Wizerunkową katastro-
fą była nawet próba przeprowadzenia 
najważniejszej i najbardziej presti-
żowej sesji w roku – czyli absoluto-
ryjnej zakończonej błyskawicznym 
wnioskiem o przerwanie i pamiętnym 
hasłem przewodniczącego Wołonce-
wicza: „postaram się zapamiętać, jak 
kto głosował” (nie zadziałał wówczas 
nawet system głosowania).

Tegoroczne, ostatnie sesje (a w za-
sadzie próby ich zorganizowania) to 

żenująca i wstydliwa parada następ-
nych wpadek. 

Pod koniec marca oficjalnie w ogó-
le odwołano sesję, bo – jak twierdzo-
no – platforma sesyjna uległa awarii. 
Potem nastąpiła konieczność wymia-
ny sprzętu, z jakiego radni korzystają 
podczas spotkań online.

Gdy już sesję zwołano, szybko oka-
zało się, że radny Zdzisław Stonoga 
nie ma możliwości w ogóle zabrania 
głosu, kłopoty z dźwiękiem pojawia-
ły się i przy zabieraniu głosu przez 
innych radnych, a nawet przewodni-
czącemu Wołoncewiczowi w pewnym 
momencie zniknęła funkcja czatu. 
Problemów było zresztą znacznie 
więcej.

Przy okazji nasłuchaliśmy się 
słownych „kwiatków” jak na przykład: 
  „będziecie Państwo mogli przegło-

sować, jeśli mi się uda”, 
  „z takimi problemami możemy 

mieć do czynienia za godzinę, 
dwie, jutro czy pojutrze”,

  „jak ktoś używa aplikacji posiedze-
nia.pl może przełączyć na przeglą-
darkę Firefox, a jak ktoś korzysta 
z przeglądarki, może przełączyć na 
posiedzenia.pl”, 

  „firma informatyczna nadzorująca 
sesje pracuje do 16.00 i już nie ma 
możliwości się z nią skontaktować 
w czasie sesji”,  

  „teraz, jeśli chodzi o jakość trans-
misji, wydaje mi się ona, tzn. tutaj 
nie można się do czegokolwiek 
przyczepić”.
Mieszkańcy Torzymia w czasie 

krótkiej transmisji nie zostawili na 
jej jakości suchej nitki. „XVIII wiek! 
Masakra!” – można było przeczytać 
komentarze.

Przewodniczącemu Rady (po nowelizacji przepisów – red.) ciężko argumentować, że nie 
miał wpływu na kwestię transmisji. Bartosz Wilk, Zakład Nauki Administracji Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego

Niema Rada   – bez obrazu, bez dźwięku
Od końca roku każda kolejna sesja Rady 
Miejskiej w Torzymiu w trybie online napotyka 
kompromitujące organizatorów kłopoty techniczne. 
Jedna z nich została odwołana, a dwóch ostatnich 
nie dało się z tego powodu dokończyć, zaś 
transmisja z ostatniej odbywała się – uwaga, uwaga 
– bez obrazu i bez dźwięku! Osoby odpowiedzialne 
na czele z przewodniczącym Rady Miejskiej 
Zbigniewem Wołoncewiczem kompletnie nie radzą 
sobie z próbą przezwyciężenia kłopotów.

Największą odpowiedzialność 
za powtarzające się kompromi-
tujące wpadki powinien wziąć 
na barki przewodniczący Rady 
Miejskiej Zbigniew Wołonce-
wicz. Dlaczego?

To wynika wprost ze Statutu 
Gminy Torzym, którego paragraf 
25. głosi jednoznacznie: „Sesje 
przygotowuje Przewodniczący”. 
Co więcej, według znoweli-
zowanej ustawy, w 2020 roku 

wszedł w życie przepis (art. 21a) 
mówiący, że:
„Przewodniczący rady gminy 
w związku z realizacją swoich 
obowiązków może wydawać po-
lecenia służbowe pracownikom 
urzędu gminy wykonującym 
zadania organizacyjne, prawne 
oraz inne zadania związane 
z funkcjonowaniem rady gminy, 
komisji i radnych. W tym przy-
padku przewodniczący rady 
gminy wykonuje uprawnienia 
zwierzchnika służbowego w sto-

sunku do pracowników, o któ-
rych mowa w zdaniu pierwszym”.
To znaczy, że przewodniczący 
ma dostępne wszelkie narzędzia 
do tego, by sprawnie przepro-
wadzić sesję wraz z wymaganą 
transmisją. 
Nie zwalnia to z odpowiedzial-
ności burmistrza, bowiem dalej 
w ustawie (par. 27.) czytamy: 
„Burmistrz obowiązany jest 
udzielić Radzie wszelkiej pomo-
cy technicznej i organizacyjnej 
w przygotowaniu i odbyciu sesji.”

»  Kto odpowiada za przygotowanie sesji? 
Przewodniczący i burmistrz!

W zdecydowanej większości gmin sesje online przeprowadzane są bez kłopotów z użyciem nie tylko mikrofonów, ale i kamer wideo. 
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Taka „innowacja” tylko w Torzymiu
W związku z tym, że jeden z radnych 
z powodów technicznych został wyklu-
czony z działu w sesji na wniosek radnej 
Anny Warwas ostatecznie sesję przełożo-
no, choć – szokująco – znaleźli się radni, 
którzy zagłosowali przeciwko wnioskowi! 
Jeszcze dziwniejsze, że wśród wstrzymują-
cych się znalazły się osoby, które same nie 
słyszały. Może właśnie dlatego...

14 kwietnia mieszkańcy gminy 
Torzym zaskoczeni zostali jeszcze jedną 
„innowacją”. Transmisja (wymagana 
ustawą samorządową) sesji na kanale 
YouTube odbywała się bez wizji (to ostat-
nio torzymska norma) i bez... fonii!

Na dodatek okazało się, że uczestni-
czące w sesji online radne Anna War-
was i Daria Hormańska mają mocno 
zakłócony dźwięk, a długimi momen-
tami w ogóle nie dociera do nich to, co 
mówią osoby zabierające głos, co oczy-
wiście podważało sens uczestnictwa. 

Po telefonicznych alertach zgła-
szanych przewodniczącemu Wołon-
cewiczowi, jak i zastępcy burmistrza 
Robertowi Borkowskiemu dopiero po 
kilkudziesięciu minutach sesja znów 
została przerwana. Podobno ma być 
wznowiona, gdy firma informatyczna 
odpowiedzialna za kwestie techniczne 
i platforma Posiedzenia.pl zapewnią, 

Podczas głosowania 
czterech radnych 
(Dariusz Barwiński, 
Rafał Dyzmański, 
Jarosław Oleszczyk 
i Michał Poklewski-
Koziełł) uznało, że 
kłopoty techniczne 
i fakt, że jeden 
z kolegów nie ma 
możliwości zabi-
erania głosów, nie 
są wystarczającym 
powodem do 
przełożenia sesji. 
Dla nas to szokujące 
potraktowanie is-
toty najważniejszego 
wydarzenia w życiu 
gminy.

Niema Rada   – bez obrazu, bez dźwięku
że wszystko odbędzie się bez proble-
mów. Pytanie – co się stanie, jeśli nie 
zapewnią?

Dlaczego nie w auli?
Swoją drogą ciekawe też, dlaczego aku-
rat władze Gminy Torzym tak kurczo-
wo trzymają się mocno szwankującej 
metody – jak się okazuje – prowadze-
nia obrad via tabletowy czat.

Wiele gmin, przy zachowaniu wszel-
kich obostrzeń, decyduje się na obrady 
tradycyjne, albo prowadzone w formie 
hybrydowej, gdy część radnych jest 
obecna fizycznie na sali posiedzeń, ale 
jest też zapewniona możliwość obecno-
ści online, jeśli ktoś fizycznie obecny być 
nie może albo nie chce. 

Akurat aula szkoły w Torzymiu 
jest na tyle duża, że powinna spo-
kojnie zapewnić bezpieczny dystans 

Jednym z obowiązków jednostki samorządowej jest zapewnienie transmisji 
sesji Rady Miejskiej . To wymóg ustawowy (art. 20., pkt. 1b ustawy o samo-
rządzie lokalnym).

– Niestosowanie się do przepisu dającego mieszkańcom prawo dostępu do 
transmisji z sesji, a także udostępniania w Internecie nagrania z obrad nie jest 
w porządku i narusza prawo – podkreśla Bartosz Wilk z Zakładu Nauki Admini-
stracji Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert prawny Sieci Oby-
watelskiej Watchdog Polska, którego jednoznaczną opinię można przeczytać na 
portalu prawo.pl.
Ekspert zwraca także uwagę na przytoczony obok przepis, że przewodniczący 
może wydawać polecenia pracownikom Urzędu Miejskiego i dodaje: – W tym 
przypadku ciężko będzie przewodniczącemu argumentować, że nie miał wpły-
wu na kwestię transmisji.

»  Transmisja? ObOWiĄzKOWa

Delikatesy Centrum, czyli 
niedawno otwarty nowo-
czesny i przyjazny dla 

klientów sklep przy ulicy Wojska 
Polskiego (tuż przy skręcie w Sa-
perską), jest teraz czynny siedem 
dni w tygodniu. Tak, tak – dobrze 
przeczytaliście, szanowni Czytel-
nicy. To znaczy, że zakupy można 
tu zrobić także w każdą niedzielę 
w godzinach 10.00 do 18.00! 

To ogromne ułatwienie dla 
mieszkańców gminy Torzym, 
a także oczywiście osób pojawia-
jących się tu przejazdem.  

Klient – nasz pan!
Delikatesy Centrum swoich klien-
tów traktują wyjątkowo i decyzja 
o otwarciu w każdą niedzielę jak 
najbardziej wpisuje się właśnie 
w ten sposób działania. 

„Klient – nasz pan” – to hasło 
właśnie dzięki ekipie Delikatesów 
Centrum odzyskuje prawdziwe zna-
czenie i wyznacza nowe standardy. 
Tu myśli się nie tylko o sklepowych 
półkach – choć oczywiście to bardzo 
ważne, ale także o tym, by każdy 
mógł poczuć się jak u siebie. Przyjść 
na zakupy, ale przy okazji podysku-
tować ze znajomymi, wziąć udział 
w konkursie, wygrać jakąś fajną 
nagrodę. 

Były ciekawe pomysły promo-
cyjne na pierwszy dzień wiosny, na 

majówkę, na konkurs „zajączkowy”, 
będą nowe na Dzień Matki czy 
Dzień Dziecka i wiele, wiele innych.  

Kiełbaski na gorąco  
i gotowe kanapki
A jeśli jesteśmy przy sklepowych 
półkach, to oczywiście i tutaj sklep 
mile zaskakuje nas wciąż nowymi 
pomysłami. 

Wędliny tak cenionego dostawcy 
jak Sobieraj to rarytas, zwłaszcza, 
że trzy razy w tygodniu można do-
stać nawet kiełbasę na gorąco. Całe 
stoisko mięsne, wędliniarskie i na-
białowe na końcu sklepu wygląda po 
prostu przeapetycznie. Nie planu-
jecie zakupu? Nie szkodzi, przyjdź-
cie, zobaczcie – gwarantujemy, że 
z pustymi rękoma nie wyjdziecie.

Konsekwentnie poszerzany jest 
asortyment pieczywa. Z nowości są 

Tylko tutaj – zakupy w kaz.da̧ niedzielȩ!
ARTYKUŁ PARTNERSKI

i przestrzeń i umożliwić taką sesję. 
Ci, którzy mają problemy techniczne, 
mogliby uczestniczyć bezpośrednio. 
Ten, kto jest pewny jakości swego 
łącza internetowego, mógłby dołą-
czyć online. Gdzie tu problem? Gdzie 
kłopot? Trzeba tylko chcieć!

Przy okazji popatrzyliśmy też na 
kilka innych samorządów w okolicy. 
Nie znaleźliśmy gminy, która miała-
by takie problemy jak Torzym. Sesje 
odbywały się w ostatnich tygodniach 
albo w sposób tradycyjny, a jeśli onli-
ne, to nie tylko z łączeniem dźwięko-
wym, ale także wideo!  

Uwaga!!! Także za pośrednictwem 
platformy POSIEDZENIA.PL – bez 
kłopotów.

red

m.in. pachnące wypieki od Balcewi-
cza ze Świebodzina w tym gotowe 
kanapki. Do wyboru między innymi 
kanapka z bekonem i jajkiem sa-
dzonym, z pastą jajeczną, makrelą, 
tuńczykiem, salami, jajecznicą, 
kurczakiem teriyaki.... 

No i oczywiście codziennie moż-
na kupić nowe, świeże ciasta – stali 
klienci, których już nie brakuje, 
wiedzą o tym doskonale, dlatego 
najlepiej po ciasta wybrać się z sa-
mego rana.

Delikatesy Centrum jeszcze 
nie raz zaskoczą nas pomysłami. 
W nowych planach jest między 
innymi bogate stoisko garmażeryj-
ne i pyszna, gorąca kawa na wynos 
– wzorem ofert na najlepszych 
stacjach benzynowych. 

Wspaniały efekt konkursu dla dzieci 
– niesamowite, ile „zajaczkowych” obraz-
ków znalazło się na sklepowej tablicy.

Jak zdobyć jedną z czterech nagród? 

  Przyjdź do Delikatesów Centrum  
i zrób jak największe zakupy potrzebujesz.

  Na odwrocie paragonu napisz swój numer telefonu.

  Paragon z numerem telefonu wrzuć do urny przy 
kasie.

  Czekaj na telefon. Jeśli okaże się, że twój paragon 
był jednym z czterech najwyższych, załoga sklepu 
zadzwoni do ciebie i poinformuje o wygranej!

UWAGA, KONKURS!
Do wygrania bransoletki firmy Apart

Cztery bransoletki renomowanej firmy Apart  
czekają na tych klientów, którzy w dniach 15 do 22 

maja zrealizują paragony o najwyższej wartości.
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Pandemia zmienia nasze życie, czy tego 
chcemy, czy nie. Coraz częściej wal-
czymy z apatią i zniechęceniem. Każdy 
więc szuka sposobu na przełamanie tej 
nienormalności. Zwłaszcza, gdy wio-
sna nieśmiało puka do naszych drzwi. 
Mamy więc propozycję spędzenia czasu 
na świeżym powietrzu dla każdego 
i na każdą kieszeń. Trzeba tylko wyjść 
z domu. Przedstawiamy dwie mało zna-
ne formy aktywnej turystyki spacerowej. 
Nie będziecie się nudzić, a Wasze dzieci  
zaskoczą Was pomysłowością i zaanga-
żowaniem!

GeOcachinG  
– PODchODY XXi WieKu
Od  dwudziestu lat na całym świecie mi-
liony osób wykorzystują geocaching do 
poznawania pięknych zakątków w swojej 
okolicy. Na terenie Krainy Szlaków Tu-
rystycznych – Lokalna Grupa Działania, 
czyli w naszym regionie, jest już podob-
nie. W ciekawych miejscach schowa-
liśmy 120 skrytek geocachingowych. 
Bądź jak Indiana Jones i szukaj skarbów 
w najbliższej okolicy: w Torzymiu, Lub-
niewicach, Ośnie czy Sulęcinie.

Co to jest geocaching?
Geocaching to gra terenowa polegająca 
na szukaniu skarbów przy pomocy urzą-
dzeń z GPS np. smartfonu. Uczestnicy 
zabawy podążają do miejsca określonego 
przez współrzędne geograficzne i tam 
starają się odnaleźć skrytkę (tzw. kesz).

Czego potrzebujesz by szukać skrytek?
Jedyne, czego potrzebujesz, to telefon 
komórkowy z modułem GPS (np. smart-
fon) lub urządzenie GPS, które pozwolą 

Ci dotrzeć do skrytki, a także konto na 
Geocaching.com.

Jak się w to bawić?
Na najprostszym poziomie geocaching 
wymaga sześciu następujących kroków:
1.  Zarejestruj za darmo konto podstawo-

we w serwisie Geocaching.com.
2.  Ściągnij darmową aplikację do geo-

cachingu na swój smartfon lub tablet 
i zsynchronizuj ze swoim kontem na 
Geocaching.com.

3.  Uruchom aplikację i znajdź geoskrytki 
w najbliższej okolicy.

4.  Użyj swojego urządzenia GPS, by 
znaleźć ukryte geoskrytki.

5.  Wpisz się do dziennika i odłóż geo-
skrytkę na swoje miejsce.

6.  Dziel się swoimi przygodami i zdjęcia-
mi w sieci!

Jakie są zasady geocachingu?
1.  Jeśli zabierasz coś ze skrytki, zostaw 

coś o równej lub większej wartości.
2.  Napisz o swoim odkryciu w dzienniku 

skrytki.
3.  Poinformuj o swoich doświadczeniach 

na Geocaching.com.
Gdzie znajdują się skrytki?
Najczęściej zakłada się skrytki w atrak-
cyjnych turystycznie miejscach (przy 
zabytku, w lesie, na stawach, w miejscu 
historycznym). Liczy się też pomysł na 
zamaskowanie skrytki. Skrytki mogą być 
różnej wielkości – od malutkich pojem-
niczków, mniejszych nawet od naparstka, 
po olbrzymie skrzynie mogące z powo-
dzeniem pomieścić.... człowieka. 
Im więcej pomysłowości, tym skrytka 
lepiej oceniana przez innych. Czasami 
znalezienie końcowej skrzynki poprze-
dzone jest wykonaniem określonych 
zadań – np. zebraniem informacji 
z innych miejsc lub rozwiązaniem zadań 
logicznych. 
Niektóre z zadań mogą być prawdziwy-
mi wyzwaniami i zabierać nawet kilka 
miesięcy, zanim poszukiwacz odnajdzie 
końcową skrytkę. Zawsze jednak odnale-
zienie finałowego pojemnika odbywa się 
na podstawie współrzędnych geograficz-
nych, co wyróżnia geocaching od innych 
zabaw terenowych.

Geoskrytki w Krainie  
Szlaków Turystycznych  
– lokalna Grupa Działania
Na terenie naszego stowarzyszenia umie-
ściliśmy 120 skrytek różnego rodzaju 

i wielkości. Można je znaleźć  na trasach 
rowerowych, przy pomnikach przyrody, 
rezerwatach, punktach widokowych, 
zabytkach, atrakcjach czy ruinach. 

Zapraszamy na poszukiwania: gmina 
TORZYM – 5 szt., Lubniewice – 74 szt., 
Ośno Lubuskie – 10 szt., Bogdaniec – 15 
szt., Santok– 1 szt., Lubiszyn – 2 szt., Kło-
dawa – 4 szt., Krzeszyce – 3 szt., Sulęcin 
– 4 szt.,  Deszczno – 1 szt.

WYPraWY ODKrYWcÓW
Jeśli nie geocaching, to może wyruszmy 
na Wyprawę Odkrywców np. śladami... 
żółwia błotnego, który mieszka w Torzy-
miu!

Zapraszamy mieszkańców regio-
nu, grupy szkolne, rodziny z dziećmi, 
turystów i gości właśnie na Wyprawy 
Odkrywców (Questy) znajdujące się na 
terenie naszego Stowarzyszenia Kraina 
Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa 
Działania. 

Ta oferta edukacyjno-turystyczna 
łączy osobiste doświadczenia z elemen-
tami zabawy w odkrywaniu i promowa-
niu miejsc atrakcyjnych przyrodniczo, 
historycznie czy kulturowo. Proponu-
jemy odkrywanie niezwykłych historii 
w miejscach z pozoru zwyczajnych, 
które – bywa – na co dzień mijamy 
nie wiedząc, jakie wspaniałe tajemnice 
w sobie kryją. 

Czytając wierszowane wskazówki, 
uczestnik podąża rozwiązując questy 
w terenie i poznając sekrety danego miej-
sca. Na końcu drogi na odkrywców cze-
ka „skarb” – pojemnik finałowy, a w nim 
pamiątkowa pieczątka i Księga Questu. 

Odcisk pieczęci i wpis do Księgi 
potwierdzają przebycie trasy.
Wyprawy Odkrywców są:
  DOSKONAŁYM SPOSOBEM 

PROMOCJI REGIONU – prezentu-
ją unikatowe dziedzictwo miejsc – ich 
historię, kulturę i przyrodę;

  TAŃSZE OD TRADYCYJNYCH 
SZLAKÓW – do ich przejścia wystar-
czy ulotka lub aplikacja (nie wymaga-
ją infrastruktury ani ludzi do obsługi);

  ATRAKCYJNE – zawierają zabawne 
rymowanki i zagadki, zachęcają do 
aktywnego odkrywania otoczenia, 
a na końcu znajduje się skarb – wyjąt-
kowa pieczęć;

  NOWOCZESNE – można z nich 
korzystać przy użyciu interaktyw-
nej aplikacji mobilnej na smartfony 
i tablety;

  ŚWIETNĄ FORMĄ EDUKACJI – są 
równie atrakcyjne zarówno dla tury-
stów, jak i mieszkańcy, dzięki czemu 
rośnie ich wiedza o regionie, wzmac-
nia się lokalna tożsamość.

Odwiedź naszą stronę www.kst-lgd.
pl/Gry-terenowe i pobierz ulotkę do 
wybranego questu.  Proponujemy też 
odwiedzenie portalu www.questy.org.pl, 
by znaleźć inne questy z całej Polski. 

Życzymy dobrej pogody do odkry-
wania okolicy! Do zobaczenia na szlaku!

W imieniu zarządu KST – lGD 
ilona Wojciechowska

Rusz się na wiosnę, szukaj skarbów, 
odkrywaj tajemnice!
Wyprawy Odkrywców, geocaching – to dwa sposoby do atrakcyjnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu w gronie 
rodzinnym czy znajomych. Dzięki nim można wspólnie odkrywać tajemne skrytki, znajdować ukryte skarby czy poznawać 
historię albo ciekawe miejsca w okolicy. Mamy nadzieję, że maj przyniesie nam wreszcie wspaniałą pogodę, by takie 
właśnie formy aktywności zastąpiły siedzenie przed komputerem czy konsolą.   
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Polecamy i zarazem namawiamy, bo 
działanie to nie dość, że uzasadnione 
ekonomicznie, to jeszcze zdecydowanie 
proekologiczne. 

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Zielonej Górze program 
priorytetowy NFOŚiGW pod nazwą 
„Moja Woda” prowadzi już od roku, ale 
spokojnie – jest jeszcze czas, by z niego 
skorzystać, bowiem nabór ciągły 
wniosków trwał będzie jeszcze przez 
najbliższe trzy lata.

Dla kogo?
Wsparciem finansowym mogą zostać 
objęte przedsięwzięcia, które dopro-
wadzą do zatrzymywania i zagospo-
darowania wody opadowej w obrębie 
nieruchomości, w efekcie czego wody 
opadowe lub roztopowe z nierucho-
mości nie będą odprowadzane poza 
jej teren (np. do kanalizacji bytowo-
-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, 
kanalizacji ogólnospławnej, rowów 
odwadniających odprowadzających 
poza teren nieruchomości, na tereny 
sąsiadujące, na ulice, place itp.).

co można sfinansować?
Dofinansowaniu podlegać będzie za-
kup, montaż, budowa i uruchomienie 
instalacji pozwalających na zagospo-
darowanie wód opadowych i roztopo-
wych na terenie nieruchomości objętej 
przedsięwzięciem, takich jak:
  przewody odprowadzające wody 

opadowe zebrane z rynien, wpustów 
do zbiornika nadziemnego, pod-
ziemnego, otwartego lub zamknięte-
go, szczelnego lub infiltracyjnego, 

  instalacja rozsączająca, 
  zbiornik retencyjny szczelny lub 

infiltracyjny: 
  zbiornik retencyjny nadziemny 

otwarty od 2 m3 pojemności, 

Co ważne – beneficjentami mogą 
być osoby fizyczne będące właścicielami 
lub współwłaścicielami nieruchomości, 
na której znajduje się budynek miesz-
kalny jednorodzinny, z uwzględnieniem 
domów nowo budowanych z komplet-
nym systemem orynnowania dachu.

Z programu są jednak wyłączone 
te nieruchomości, dla których udzie-
lono już dofinansowania z Programu 
Priorytetowego „Moja Woda”.

Gdzie składać wnioski?
Nabór ciągły wniosków będzie trwał 
do dnia 31.05.2024 r. lub – uwaga – do 
czasu rozdysponowania puli środków. 
Zarząd Funduszu może podjąć decyzję 
o zakończeniu naboru wniosków albo 
wstrzymaniu naboru wniosków przed 
upływem ustalonych terminów.

Wnioski o dofinansowanie należy 
składać na obowiązującym formularzu 
zarówno w wersji:
  elektronicznej (wniosek w wersji 

elektronicznej należy przesłać na 
Portalu Beneficjenta portal.wfosigw.
zgora.pl);

  papierowej (wniosek w wersji papie-
rowej należy złożyć w skrzynce po-
dawczej umieszczonej przed siedzibą 
Funduszu lub przesłać pocztą trady-
cyjną na adres: Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Zielonej Górze ul. 
Miodowa 11, 65-602 Zielona Góra). 
Wnioski, które zostaną umieszczone 
w skrzynce podawczej po godzinach 
pracy WFOŚiGW w Zielonej Górze, 
tj. po 15:30, zostaną zarejestrowane 
z datą wpływu kolejnego dnia robo-
czego. Możliwe jest złożenie wnio-
sku poprzez ePUAP po podpisaniu 
kwalifikowanym podpisem elektro-
nicznym lub podpisem zaufanym. 
 

Kontakt:
  Paulina Piotr – tel. 68 419 69 34 
  Sekretariat – tel. 68 419 69 00 
  Infolinia – tel. 68 419 69 49 

 
Szczegółowe informacje znajdują 

się w „Programie priorytetowym Moja 
Woda” oraz „Regulaminie naboru 
wniosków w ramach Programu Priory-
tetowego „Moja Woda” na lata 2020-
2024” na portalu wfosigw.zgora.pl. 

RADZIMY i PODPOWIADAMY

Dofinansowanie na deszczówkę
Jeśli ktoś zastanawia się nad możliwo-
ścią wykorzystania tzw. „deszczówki” 
lub wód roztopowych w swoim go-
spodarstwie, polecamy skorzystanie 
z możliwości dofinansowania w ra-
mach programu „Moja Woda”.

  zbiornik retencyjny nadziemny 
zamknięty od 1 m3 pojemności  
(w przypadku zbiorników o pojem-
ności mniejszej niż 2 m3  
wymagane jest, aby w ramach 
dofinansowania zostały zakupione 
minimum 2 sztuk), 

  zbiornik retencyjny podziemny 
zamknięty od 2 m3 pojemności, 

  elementy do nawadniania lub innego 
wykorzystania zatrzymanej wody. 

na ile można liczyć?
Wysokość dofinansowania sięga 80% 
kosztów kwalifikowanych instalacji 
wchodzących w skład przedsięwzięcia 
(nie więcej niż 5 000,00 zł na jedno 
przedsięwzięcie).

Dla wędkarzy  
– Koło AMUR zaprasza
Koło Amur Torzym na swoim Facebooku ogłosiło 
wstępny kalendarz zawodów w nadchodzących 
miesiącach – oczywiście w związku z przywrócenie 
możliwości organizowania na świeżym powietrzu 
imprez sportowych (na razie przy ograniczeniu 
liczby uczestników do 25 osób).

Według planu zawody miałyby się odbyć w następujących 
terminach:
2.5. Zawody spinningowe 
8.5. Otwarcie sezonu spławikowego
15-16.5. Mistrzostwa Koła Spławikowe
12 lub 16.6. Puchar Prezesa
7.8. Puchar Lata
14.8. Zawody Parami
4.9. Zakończenie Sezonu
23.10. Mistrzostwa Spinningowe

Działacze koła zastrzegają, że kalendarz może jeszcze 
ulec modyfikacjom.

Gabaryty w maju
Wiele osób pyta, co dzieje się 
z wywozem tzw. „gabarytów” w naszej 
gminie, bowiem w tym roku nie 
zorganizowano jeszcze ani jednej akcji.

Przypominamy jednak, że to efekt przegłoso-
wania w 2020 roku przez Radę nowej uchwały 
„śmieciowej”. Według niej, wywóz gabarytów 
w gminie organizowany jest dwa razy w roku. 
W tym roku pierwszy termin wywozu gaba-
rytów wyznaczono dopiero na maj – i właśnie 
teraz firma LS Plus gabaryty będzie odbierać.

Szczegółowy harmonogram wywozu 
gabarytów przedstawiamy na ostatniej stronie, 
gdzie zwyczajowo podajemy plan odbioru 
śmieci. 

Przypominamy też, że gabaryty można 
wywozić – na własny koszt – do PSZOK 
w Długoszynie. Samo przyjęcie gabarytów 
przez PSZOK jest oczywiście w tym wypadku 
darmowe.

Elektrośmieci  
można oddać w Torzymiu
Przypominamy, że tak zwane elektoroodpady (czyli 
wszelki sprzęt elektryczny i elektroniczny, a także 
kable) można oddawać w każdym momencie, nie 
obciążając systemu odbioru gabarytów, bezpłatnie 
do przedsiębiorstwa Tamar w Torzymiu (Łaszewo, 
wjazd od ul. Saperskiej).

Chodzi tu o stare, zużyte komputery, telewizory, radioodtwa-
rzacze, pralki, lodówki, zmywarki, mikrofalówki, odkurzacze 
i wszelki inny sprzęt gospodarstwa domowego działający na 
prąd.

Jeśli decydujemy się na oddanie sprzętu w ten sposób, 
powinien być on oddawany w całości, a nie w częściach 
(wymóg administracyjny).

Istnieje możliwość dojazdu po zużyty sprzęt w obrębie 
Torzymia, z pozostałych miejscowości trzeba go jednak 
dostarczyć na własny koszt. 

Można to zrobić we wszystkie dni powszednie w godzi-
nach pracy przedsiębiorstwa (7 – 15).
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We wszystkich wioskach  
gminy Torzym można by 
zamontować nowe place 
zabaw dla dzieci  za kwotę 
ujemnego bilansu na 
gospodarce odpadami przez 
ostatnie dwa lata.  

Nowy plac zabaw już od pierwszych dni 
po otwarciu wzbudził ogromne zainte-
resowanie mieszkańców SM Torzym. 
Mimo nie zawsze sprzyjającej pogody 
(druga połowa kwietnia, jak wiemy, 
zaskoczyła nas nie do końca wiosenną 
aurą), na wygodnych ławeczkach można 
było zobaczyć rodziców doglądających 
swoje pociechy szalejące na urządze-
niach zamontowanych na placu.

raj dla dzieci
A jest tam na czym szaleć! Huśtaw-
ki, drabinka połączona ze ścianką 
wspinaczkową, poręcze z pomostem 
linowym oraz elementy, które pozwalają 
się dzieciom bawić, a przy okazji także 
w beztroski sposób uczyć, jak na przy-
kład tablice edukacyjne, ogromne liczy-
dło, tablica do rysowania, gra w kółko 
i krzyżyk pod postacią tablicy i wielkich 
klocków czy mini tor przeszkód. 

Oczywiście wszystkie urządzenia 
i sprzęty są nowiutkie, solidne, a przede 
wszystkim bezpieczne (posiadają 
wszelkie niezbędne atesty) i bardzo 
trwałe, odporne na działanie warunków 
atmosferycznych. 

Według zapewnień firmy je montu-
jącej mogą służyć całymi latami wyma-
gając jedynie niewielkich i oczywistych 
prac konserwatorskich.

Warto dodać, że to pierwszy w To-
rzymiu publiczny plac zabaw posiadający 
elementy edukacyjne. Wszystkie umiesz-
czone na nim urządzenia i konstrukcje są 
kolorowe i estetycznie wykonane – by tak-
że wizualnie zachęcały dzieci do zabawy.

Plac został przygotowany i wszystkie 
sprzęty zamontowane już na początku 
kwietnia, ale potrzeba było jeszcze kilku-
nastu dni na osadzenie w ziemi wko-
panych elementów i uporządkowanie 
terenu placu zabaw. Teraz oczywiście już 
nic nie stoi na przeszkodzie, by z placu 
normalnie korzystać oczywiście prze-
strzegając wszystkich aktualnych zaleceń 
związanych z czasem walki z pandemią.

efekt dobrej współpracy
Stowarzyszenie Lokalne Forum Biznesu 
nad projektem placu zabaw pracowało 
od kilku miesięcy ściśle współpracując 
z prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej 
Torzym, która to spółdzielnia użyczyła 
swego terenu na realizację projektu. 

Kluczowym momentem było przy-
znanie grantu w projekcie prowadzonym 
przez Stowarzyszene Kraina Szlaków 
Turystycznych – Lokalna Grupa Dzia-
łania w ramach poddziałania „Wsparcie 
na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020, a potem podpisanie umowy 
na realizację projektu. Budowa i wyposa-
żenie placu zabaw na terenie SM Torzym 
zostały wsparte kwotą 29 802,63 zł, co 
stanowi 99% kosztów kwalifikowanych.

Gdy została podpisana stosowna 
umowa, nic już nie stało na przeszko-
dzie, by plany wdrożyć w czyn i dopro-
wadzić do powstania placu zabaw, co 
– jak napisaliśmy powyżej i co przede 
wszystkim można zobaczyć na własne 

Inicjatywa Stowarzyszenia Lokalne Forum Biznesu

Mamy w Torzymiu nowy plac zabaw dla dzieci! 
Już jest, otwarty i w pełni funkcjonalny – nowy plac 
zabaw dla dzieci na terenie SM Torzym! To efekt starań 
Stowarzyszenia Lokalne Forum Biznesu przy wsparciu rzecz 
jasna Spółdzielni Mieszkaniowej i dzięki dofinansowaniu 
unijnemu w projekcie prowadzonym przez Stowarzyszenie 
Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania.

oczy na terenie SM Torzym – stało się 
już faktem. 

Dobrze byłoby, gdyby także inne 
podmioty poszły tropem Stowarzysze-
nia Lokalne Forum Biznesu, bo fajnych, 
bezpiecznych i sympatycznych miejsc 
do zabawy dla dzieci w gminie Torzym 
bardzo brakuje. Są rejony, szczególnie 
w samym Torzymiu, gdzie o więcej 
podobnych placów aż się prosi.

Zapewne niebawem (mamy nadzie-
ję) wiosna zrobi się naprawdę ciepła, a za 

pasem już mamy lato. To ten czas w roku, 
gdy dzieci powinny mieć możliwość 
aktywnego spędzenia czasu na wolnym 
powietrzu. W na tyle atrakcyjnych wa-
runkach, by w naturalny sposób stanowi-
ły one dobrą konkurencję do wszystkich 
zabawek świata wirtualnego. 

Ruch, aktywność – to podstawa 
zdrowego wychowania dzieci. Nie 
zapominajmy o tym. 

red
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HolidayDream proponuje

znajdź na facebooku
holidayDream@bezpiecznyurlop
www: holidaydream.pl

KOnTaKT
E-MAIL: biuro@holidaydream.pl  |  TEL.: 605 176 626

Spokój, bezpieczeństwo antyCOVID, łatwy dojazd z Polski samochodem 
lub autokarem (ok. 10 godz.)

Przepiękne widoki, czyste plaże, cudowny Adriatyk i ZERO stresu.

Oferujemy apartamenty w Umag, Fażanie, Trget, Rovinj i Plovanij. 
Dostosowane zarówno do romantycznych wyjazdów we dwoje, wczasów 
rodzinnych, jak i wyjazdów większą grupą w gronie znajomych.

Atrakcji nie zabraknie także dla lubiących aktywnie spędzać czas wakacyjny.
Atrakcja dodatkowa – możliwość zwiedzania WenecJi 
(zaledwie 2 godz. wyprawy promem).

Wszystkie apartamenty są urządzone nowocześnie i komfortowo, 
na najwyższym poziomie standardu antyCOVID.

ceny od 193 zł za wynajem 
4-osobowego apartamentu za dobę 
(ok. 50 zł za osobę)

Wakacje marzeń  
na chorwackiej Istrii
Wakacje marzeń  
na chorwackiej Istrii

WENECJA UMAG

TAR

PLOVANIJAProm – 2 h

Prom – 3 h
ROVINJ

FAZANA

PULA

TRGET

CHORWACJA

Inicjatywa Stowarzyszenia Lokalne Forum Biznesu

Mamy w Torzymiu nowy plac zabaw dla dzieci! 
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„Puścił Bąka lewą stroną”. 

Dariusz Szpakowski o tym, co zrobił Tomasz Hajto w jednym 
z meczów el. MŚ 2002 – a chodziło o rzecz banalną i oczywistą. 
Mianowicie środkowy obrońca Tomasz Hajto podał piłkę na lewą 
stronę swojemu koledze z reprezentacji Polski Jackowi Bąkowi, 
który dzięki temu mógł błyskawicznie pobiec w kierunku bramki 
rywala. Wyszedł jednak z tego lapsus, który na zawsze zapa-
miętany zostanie jednemu z najbardziej popularnych polskich 
komentatorów sportowych.

„To już ostatnie sekundy!  
Giuly… szuka szczęścia między 

nogami Campbella”.

Tak Dariusz Szpakowski opisywał akcję, w której francuski piłkarz 
usiłował strzelić gola kierując piłkę między rozstawione nogi 
bramkarza.

„Alan Shearer, dla którego treścią 
życia jest futbol, nawet maturę 

z polskiego ustną zdawał z futbolu. 
Po prostu opowiadał o fascynacji 

tą dyscypliną”. (Po paru minutach): 
„Oczywiście Alan Shearer maturę 
zdawał z języka polskiego, a nie 

z angielskiego”.

Alan Shearer to jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii 
angielskiego futbolu, a komentator oczywiście „poprawił” tutaj 
jedną pomyłkę drugą.

„Diabeł nie taki straszny,  
ale nie czerwony, tylko biały,  

a w zasadzie to kogut”.  

Tutaj podczas meczu Wisły Kraków z Tottenhamem Londyn Szpa-
kowskiemu niepotrzebnie skojarzyło się kilka rzeczy dość odległych 
od siebie i niezbyt czytelnych dla nieświadomych widzów, czyli:

  po pierwsze powiedzenie „nie taki diabeł straszny, jak go 
malują”,

  po drugie słowo „diabeł” nasunęło zupełnie niepotrzebnie 
w tej sytuacji na myśl inną angielską drużynę – Manchester 
United, która nosi przydomek „Czerwone Diabły”, 

  po trzecie – potem zauważył, że przecież Tottenham grał 
w białych strojach, 

  a po czwarte ta z kolei drużyna nosi przydomek „Koguty”.
Od czerwonego diabła do białego koguta – wyszedł myślowy 
zabawny potworek. 

„Włodek Smolarek krąży  
jak elektron koło jądra  

Zbyszka Bońka”. 

I znów powiedzenie Dariusza Szpakowskiego (jeszcze z 1982 
roku, gdy Polacy grali na mundialu w Hiszpanii), które nabrało 
rangi kultowego.

„Wtedy po raz pierwszy zastosowano 
nagłą śmierć całego zespołu”.

Tak Szpakowski starał się wytłumaczyć niegdyś obowiązujący 
przepis, gdy w dogrywce meczu (zakończonego po 90 minutach 
remisem) pierwszy strzelony gol kończył grę. Czasami mówiono 
na to niezbyt ładnie „nagła śmierć”.

„A to na państwa ekranach bracia-
bliźniacy Frank i Ronald de Boerowie, 
z których większość gra w Barcelonie”. 

Dariusz Szpakowski podczas meczu reprezentacji Holandii 
w roku 1999. De Boer to byli bracia, którzy reprezentowali barwy 
Holandii i obaj (!) wtedy grali w Barcelonie. Żartem więc możemy 
powiedzieć, że Szpakowski z pewnego punktu widzenia... miał 
rację! Jednak oczywiście powyższy zwrot był wielce niefortun-
ny i nielogiczny. Gdy mówimy o liczbie dwa, dwóch osobach, 
rzeczach, zdarzeniach, słowo „większość” nie ma uzasadnienia, 
jest niepoprawne.

Oczywiście podobne wpadki to nie tylko przypadłość Dariu-
sza Szpakowskiego. Takowe zdarzają się i wielu innym ludziom 
mikrofonu. Poniżej kilka przykładów.

„W zespole Wojskowych  
rozstrzelał się Nyćkowiak”.

Komentator Jacek Łuczak o piłkarzu ręcznym, który nagle zaczął 
rzucać gola za golem. Potoczny zwrot „rozstrzelał się”, w gwarze 
sportowej oznaczający właśnie skuteczność, w tym wypadku 
nabrał szczególnego znaczenia w zestawieniu z przydomkiem 
jednej z drużyn – Wojskowi.

„Zaczęła się przerwa. Piłkarze mają 
teraz 15 minut na przemyślenie 
wszystkiego. Właściwie to, jeśli 

policzyć, że 2 minuty idą z boiska do 
szatni i 2 minuty z szatni na boisko, 
trzeba odjąć 4 minuty, a więc mają 

tylko 11 minut na myślenie”. 

Jacek Jońca w trakcie meczu polskiej ekstraklasy Typowy przy-
kład myślowego i logicznego „zakręcenia się” sprawozdawcy. 
Za dużo myśli cisnących się do głowy w trakcie wypowiadania 
jednego – jak nam się wydaje, gdy teraz to czytamy – prostego 
zdania.

„I wtedy Tomasz Augustyniak 
pociągnął ze swojej połówki”. 

Były piłkarz Lecha Krzysztof Piskuła o odważnej decyzji swojego 
kolegi z drużyny. Znów piłkarski żargon dał znać o sobie. Piskule, 
gdy wypowiadał się przed kamerą, chodziło o to, że zawodnik 
z piłką przy nodze pognał z własnej połowy na bramkę rywala. 
Zabrzmiało jednak, jak zabrzmiało. 

„On teraz wziął stopy Krzynówka 
między swoje uda”. 

Andrzej Janisz tak usiłował opisać sytuację, gdy jeden z piłkarzy 
próbował udzielić pomocy koledze, który miał skurcz nogi.

„Przeleciałem całą ławkę  
rezerwowych Borussii Dortmund”. 

Tomasz Hajto w trakcie komentowania meczu Bundesligi – wy-
szło z podtekstem, a byłemu reprezentantowi Polski chodziło 
tylko o to, że przejrzał wszystkie nazwiska na liście piłkarzy 
rezerwowych Borussii.

„Protestuje teraz Serb cypryjski... 
Chociaż może Cypryjczyk serbski... 
Właściwie to nie wiem, czy dobrze 

powiedziałem”. 

Komentator TVP Jacek Banasikowski o trenerze APOEL-u Nikozja, 
Ivanie Jovanoviciu, który urodził się na terenie Serbii, oprócz 
serbskiego ma także obywatelstwo greckie, a w tamtym czasie 
prowadził klub z Cypru.

„Veron złapał się teraz za włosy! 
Chociaż właściwie to nie miał się za co 

złapać. Bo jest łysy”. 

To znowu słowa Jacka Banasikowskiego – tym razem o argentyń-
skim piłkarzu, którego znakiem rozpoznawczym była ogolona na 
łyso głowa.

„Witam państwa ze stadionu 
w Antenach”. 

Były trener reprezentacji Polski, potem ekspert telewizyjny Jacek 
Gmoch słynący z wielkiej ekspresji i nagminnego przekręcania 
słów i zwrotów, a także z niesamowitej ekspresji podczas wystę-
pów przed kamerami. Do legendy przeszły nie tylko jego lapsusy 
językowe, ale także liczne gesty i charakterystyczne zachowa-
nia. Niegdyś, gdy grafika komputerowa dopiero wkraczała do 
powszechnego użytku podczas transmisji telewizyjnych, Gmoch 
„uzbrojony” w wirtualny pisak dokumentnie zamalował całe bo-
isko. A chciał jedynie pokazać kierunek ruchu jednego z piłkarzy.

„Bardzo podoba mi się Cassano.  
Ma śliczny ruch z biodra”. 

To znowu Jacek Gmoch, który tym samym usiłował wytłuma-
czyć, skąd biorą się skuteczne strzały jednego z reprezentantów 
Włoch. Chodziło o to, że Włoch w te uderzenia wkładał siłę 
pochodzącą z ruchu stawu biodrowego.

„Crouch wygląda na paralityka,  
ale podobno sporo ćwiczy”. 

Włodzimierz Szaranowicz o mierzącym ponad 200 cm wzrostu 
angielskim napastniku, który poruszał się w bardzo charaktery-
styczny sposób. Oczywiście w tym wypadku Szaranowicz padł 
ofiarą jednej z najczęstszych przywar komentatorów w różnych 
sytuacjach – szybszego mówienia niż myślenia. A Crouch, mimo 
z pozoru niepiłkarskiej sylwetki, świetnie sobie radził. Grał w jed-
nym z najlepszych klubów – FC Liverpool i reprezentacji Anglii.

„Na boisko weszli już Beldzy 
i Holendrowie”. 

Kultowy komentator wydarzeń piłkarskich lat 70. i 80. Andrzej 
Zydorowicz przed meczem Belgia – Holandia. Znów – jeden 
z typowych efektów przejęzyczenia. Oczywiście sprawozdawca 
w tym wypadku powinien był powiedzieć: Belgowie i Holendrzy. 

Dziś, gdy możliwości posłuchania sportowego komentarza 
są praktycznie nieograniczone, a Internet „pamięta” wszyst-
ko, niemal każdy ważniejszy mecz przynosi nową pożywkę 
do dowcipnego podsumowania komentatorskich wpadek.

Skąd w ogóle te wpadki się biorą? Z szybkości różnorod-
nych zdarzeń, emocji, jakie towarzyszą sportowym wyda-
rzeniom, wielu bodźców, jakie wpływają na sprawozdawcę, 
i wielu myśli, jakie naraz cisną się mu do głowy. 

Zauważcie, że o wiele mniej lapsusów zdarza się na przy-
kład w komentarzach meczów tenisa, gdy w czasie akcji zwy-
czajowo komentator nic nie mówi (na korcie wymagana jest 
wtedy cisza), a dopiero po jej zakończeniu poddaje analizie 
już na spokojnie. Ale sporty zespołowe – piłka, koszykówka, 
hokej mają zupełnie inny rytm, inną intensywność.

Nie ma najmniejszych wątpliwości, że królem komenta-
torskich wpadek jest Dariusz Szpakowski, jeden z najbardziej 
uznanych i najbardziej lubianych sprawozdawców. Wymyślo-
no nawet określenie na jego zabawne powiedzonka, które zda-
rzają się niemal co mecz – nazwano je po prostu  „szpakami”.

Poniżej kilka przykładów.

Językowe łamańce

Puścił Bąka lewą stroną,  
czyli skąd się wzięły piłkarskie „szpaki”
„Puścił Bąka lewą stroną” czy „Włodek 
Smolarek krąży jak elektron koło 
jądra Zbyszka Bońka” – te i wiele, 
wiele pomyłek i przejęzyczeń 
komentatorów sportowych stało się 
wręcz kultowymi powiedzeniami, 
które są wdzięcznym tematem żartów, 
a – we współczesnych social mediach 
– niezliczonych memów.
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Dyrektor ZGKiM Zbigniew Kiniorski 
i podwładni mu pracownicy wykazują 
w tej sprawie dziwny upór, bo niedo-
statki mieszkania przy Wojska Polskie-
go widać gołym okiem.

Popękana ściana zewnętrzna bu-
dynku i pęknięte ściany wewnątrz – to 
fakt.

Kręte, strome, uginające się schody, 
na których strach postawić nogę – to 
też fakt.

Smoliste plamy na ścianach prze-
wodu kominowego, których nie da się 
zamalować – trudno nie zauważyć. 

Wąskie na kilkanaście centymetrów 
parapety zewnętrzne, z których woda 
leje się zamiast na zewnątrz, to do 
wewnątrz mieszkania – wadę zamonto-
wania widać gołym okiem.

Unoszący się smród sadzy, przez 
który lokatorzy nawet zimą musieli 
mieć przez 24 godziny na dobą uchy-
lone okna – męcząca codzienność pani 
Danuty i jej rodziny.

Stały nadzór?  
Może i stały, ale… raz do roku
Z pisma skierowanego zarówno do 
lokatorki, a także z odpowiedzi na 
nasze pytanie (przytaczaliśmy ją 
w całości w poprzednim numerze) i na 
pytanie „Gazety Lubuskiej” do ZGKiM 
wynika, że komin w budynku jest pod 
stałym nadzorem Centrum Komi-
niarskiego w Sulechowie. Otwartym 
jednak pozostaje pytanie, co to znaczy? 
W końcu „raz do roku” też można 
uznać za „stały nadzór”, tylko co z tego 
wynika dla lokatorów? Nic. Mieszkań-
cy utrzymują, że mimo monitów, nikt 
poprawą  stanu przewodu kominowego 
i dokończeniem naprawy się nie zajął. 
Jak sadzą śmierdziało, tak śmierdzi 
nadal. Jak plamy były, tak są. Nic nie 
zrobiono w sprawie popękanych ścian, 
co widać gołym okiem.

Bezradnie rozkładają ręce w Urzę-

dzie Wojewódzkim, choć w Wydziale 
Polityki Społecznej poinformowano 
nas, że problem został przez UW zasy-
gnalizowany ZGKiM w Torzymiu oraz 
burmistrzowi. „W związku z otrzyma-
nym zgłoszeniem i interwencją loka-
torów mieszkania nr 3 przy ul. Wojska 
Polskiego 37 w Torzymiu o wyjaśnienie 
sytuacji i podjęcie stosownych dzia-
łań poproszono Kierownika Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Torzymiu, Bur-
mistrza Gminy Torzym oraz Dyrek-
tora ZGKiM w Torzymiu” – czytamy 
w odpowiedzi na nasze zapytanie.

remonty, porządek i czystość 
– obowiązek gminy!
Na szczęście dla mieszkańców Wojska 
Polskiego, ale też lokatorów zajmują-
cych podobnie zaniedbane mieszkania 
komunalne, zdecydowanie bardziej ka-
tegoryczne stanowisko zajmują praw-

Z Gminą do sądu? Jak najbardziej!
W poprzednim numerze opisywaliśmy historię lokatorów mieszkań 
komunalnych przy Wojska Polskiego 37 w Torzymiu. Tropem naszej 
publikacji poszła także „Gazeta Lubuska”, która nagłośniła sprawę na całe 
województwo. A pani Danuta Ilkowska kategorycznie zapowiada, że – jeśli 
w końcu ZGKiM nie spełni swego obowiązku zadbania o stan lokalu – jest 
gotowa iść z gminnymi urzędnikami do sądu!

lokalu (w przypadku mieszkań komu-
nalnych będzie nim właściwa gmina) 
lub zarządcy budynku i szczegółowo 
wskazać, jakie prace w budynku lub 
mieszkaniu powinny zostać wykona-
ne. Jeśli właściciel budynku odmówi 
wykonania remontu lub nie zare-
aguje na kierowane do niego pismo, 
wówczas najemcy pozostaje jedynie 
skierowanie sprawy do sądu o naka-
zanie wykonania określonych prac 
remontowych” – czytamy dalej.

Pani Danuta i jej rodzina są tak za-
męczeni koniecznością życia w miesz-
kaniu i budynku z nieusuniętymi 
usterkami, a jednocześnie tak bardzo 
rozczarowani brakiem chęci realnej 
pomocy ze strony ZGKiM, że zdecydo-
wani są skorzystać i z tej możliwości, 
stwarzanej przez prawo.

mk

nicy, których opinia jest jednoznaczna. 
Adwokat Wiktor Studziński (autor 
portalu infor.pl) pisze jednoznacznie: 

„Do obowiązków wynajmującego 
należy w szczególności utrzyma-
nie w należytym stanie, porządku 
i czystości pomieszczeń i urządzeń 
budynku, służących do wspólnego 
użytku mieszkańców, oraz jego oto-
czenia. Ponadto jest on obowiązany 
do dokonywania napraw budynku 
oraz przywrócenia poprzedniego 
stanu budynku uszkodzonego, nie-
zależnie od przyczyn (z tym jednak 
zastrzeżeniem, że najemcę obciąża 
obowiązek pokrycia strat powstałych 
z jego winy).

Co więcej, wynajmującego obcią-
żają także pewne naprawy w samym 
lokalu, np. naprawa i wymiana insta-
lacji wewnątrz mieszkania, czy nawet 
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 
oraz podłóg, posadzek i wykładzin 
podłogowych”.

najemca ma prawo żądać!
Mało tego – najemca ma prawo do-
magać się od wynajmującego prze-
prowadzenia koniecznych remontów! 
„W pierwszej kolejności powinien on 
zwrócić się na piśmie do właściciela 

Nieustannie powraca sprawa doprowadzenia 
wody na działki przy ul. Saperskiej. Teraz wiosną, 
gdy działkowicze ruszyli do intensywnych prac, ten 
problem znów stał się bardzo gorący.

O wodę na działkach przy ul. Saperskiej już od dawna trwa 
nieustanna przepychanka między działkowiczami, wspiera-
jąca ich Spółdzielnią Gospodarki Mieszkaniowej, a – z dru-
giej strony ZGKiM. 

Zakład jak dotychczas konsekwentnie odmawia prośbom 
o podłączenie działek do sieci wodociągowej. Odmawia 
wszystkim poza jedną jedyną działką, co jeszcze bardziej 
wzmaga konflikt. Po wielu monitach, bardziej i mniej oficjal-
nych, ostatnio interpelację w tej sprawie wystosował radny 
Stanisław Mielczarek. 

W interpelacji możemy przeczytać m.in: 
„Mając na uwadze dobro właścicieli działek położonych za ul. 
Saperską zwracam się o wyjaśnienie sprawy wydania zgody na 
doprowadzenie wody do jednej działki. Podczas, gdy pozosta-
łym właścicielom, którzy bardzo licznie wystąpili do ZGKiM 

z wnioskami o taka możliwość, odmówiono.
  Jaka podstawa prawna miała zastosowanie przy odpo-

wiedzi pozytywnej, a jaka przy licznych odpowiedziach 
negatywnych?

  Kto wydał te decyzje? Tzn. kto decyduje, że jeden ma dostęp 
do wody gminnej, a drugi już nie?”
W odpowiedzi na tę interpelację dyrektor ZGKiM Zbi-

gniew Kiniorski stwierdził „brak możliwości technicznych 
podłączenia się kilkunastu odbiorców wody do tak krótkiego 
odcinka sieci wodociągowej” – powołując się na to fakt, że 
ta właśnie sieć wodociągowa dostarcza wodę mieszkańcom 
przy ul. Łaszewo. 

W podobny sposób tłumaczył zresztą sprawę kiedyś 
i nam, bo my także pytaliśmy ZGKiM, jaki jest problem 
z przyłączeniem działek do sieci.

Odpowiedź, jaką dostaliśmy brzmiała tak: 
„Z wiedzy technicznej, jaką posiadają pracownicy ZGKiM 
stwierdzamy, że na tak krótkim odcinku aż tylu odbiorców nie 
może podłączyć się do głównej sieci wodociągowej doprowa-
dzającej wodę dla mieszkańców ulicy Łaszewo, ponieważ każ-
de podłączenie powoduje utratę ciśnienia wody na końcówce 

sieci. Jednakże wychodząc naprzeciw problemom mieszkańców 
posiadających działki ogrodowe zaproponowaliśmy założenie 
Rodzinnych Ogródków Działkowych i wystąpienie Zarządu 
do ZGKiM z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia do 
sieci wodociągowej. W takiej sytuacji będzie istniała możli-
wość podłączenia się w jednym miejscu do sieci i poprowadze-
nia na koszt ROD sieci wodociągowej na działki na podstawie 
wydanych przez nas warunków technicznych. W ten sposób 
wszyscy zainteresowani dostaną dostęp do wody z sieci”.

Szczerze mówiąc – my, a także użytkownicy działek, 
nadal nie rozumiemy tej konstrukcji myślowej i technicznej. 

Jeśli się podłączy chętnych na to użytkowników indywi-
dualnie – zdaniem ZGKiM wody na Łaszewo nie wystarczy, 
ale jeśli się podłączy zbiorowo – okazuje się, że wystarczy. 
Mimo że na zdrowy rozum zapotrzebowanie na tę wodę 
będzie identyczne. 

Przy takim stawianiu sprawy zdaje się, że konflikt wokół 
wody na działkach przy Saperskiej szybko się nie skończy.

r

Tajemnica wody na działkach
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Podobnie jak rok temu, tak i tej wiosny 
futbol w niższych ligach ucierpiał 
z powodu obostrzeń czasu walki 
z pandemią koronawirusa. O ile jednak 
sezonu 2019/2020 nie dane było w ogó-
le dokończyć, o tyle teraz niższe ligi 
– z mniejszymi lub większymi kłopota-
mi – grają.

Od początku roku zmieniały się też 
rządowe zalecenia i rozporządzenia 
wpływające na sport – w mniejszym 
stopniu zawodowy (piłkarska ekstra-
klasa czy pierwsza liga grają od począt-
ku roku według planu), w większym na 
ten amatorski. 

Według pierwszego pakietu zaleceń 
mogły grać profesjonalne ligi, do-
zwolone były także mecze i zawody 
w kategoriach dziecięcych i młodzie-
żowych. Potem ograniczenia dotknęły 
także sport dziecięcy i młodzieżowy, 
a od końca kwietnia wszystko zostało 
poluzowane otwierając drogę do roz-

KlaSa OKrĘGOWa, gr. Gorzów Wlkp.
data godzina mecz wynik

 24.04. 17:00 Budowlani Murzynowo – TOROMA Torzym .................. : ..................

 28.04. 18:00 TOROMA Torzym – Spartak Deszczno .................. : ..................

 1.05. 14:00 Piast Karnin – TOROMA Torzym .................. : ..................

 9.05. 16:00 TOROMA Torzym – Polonia Lipki Wielkie .................. : ..................

 12.05. 17:00 Kasztelania Santok – TOROMA Torzym .................. : ..................

 15.05. 17:30 Warta Słońsk – TOROMA Torzym .................. : ..................

 19.05. 17:00 TOROMA Torzym – Warta II Gorzów W. .................. : ..................

 22.05. 17:00 Zjednoczeni Przytoczna – TOROMA Torzym .................. : ..................

 30.05. 16:00 TOROMA Torzym – Róża Różanki .................. : ..................

 5.06. 17:00 Celuloza Kostrzyn – TOROMA Torzym .................. : ..................

 12.06. 17:00 TOROMA Torzym – GKP Pszczew .................. : ..................

 19.06. 17:00 Łucznik Strzelce K. – TOROMA Torzym .................. : ..................

   TOROMA Torzym – Lubuszanin Drezdenko .................. : ..................

   TOROMA Torzym – Radowiak Drezdenko .................. : ..................

   Orzeł Międzyrzecz – TOROMA Torzym .................. : ..................

Uwaga. Ostatnie trzy mecze w tabeli to mecze zaległe, których terminy w momencie powstawa-
nia tego artykułu jeszcze nie były oficjalnie potwierdzone.
 

KlaSa a, gr. Gorzów Wlkp. ii (Słubice)
data godzina mecz wynik

 24.04. 16:00 Znicz Trzemeszno – JUWENIA Boczów .................. : ..................

 1.05. 14:00 JUWENIA Boczów – FC Kursko .................. : ..................

 9.05. 15:00 Chrobry Drzeńsko – JUWENIA Boczów .................. : ..................

 15.05.  JUWENIA Boczów – AS Pieski .................. : ..................

 22.05. 16:00 Zorza Kowalów – JUWENIA Boczów .................. : ..................

 26.05. 17:00 JUWENIA Boczów – Pogoń Krzeszyce .................. : ..................

 29.05.  JUWENIA Boczów – Iskra Głuchowo .................. : ..................

 2.06. 17:00 Odra Górzyca – JUWENIA Boczów .................. : ..................

 5.06. 17:00 Zieloni Lubiechnia W. – JUWENIA Boczów .................. : ..................

 16.06. 18:00 JUWENIA Boczów – Leśnik Lemierzyce .................. : ..................

 20.06. 14:00 JUWENIA Boczów – Zew Dąbroszyn .................. : ..................

 27.06. 14:00 SKP Słubice – JUWENIA Boczów .................. : ..................

Toroma i Juwenia znów grają
Wreszcie gramy w futbol  
– to najistotniejsza wiadomość 
dla piłkarzy, trenerów, no 
i rzecz jasna kibiców także 
w naszej gminie. Dopiero pod 
koniec kwietnia wznowiły 
rozgrywki zarówno Toroma 
Torzym w klasie okręgowej, jak 
i Juwenia Boczów w A klasie.

kluby najwyższych klas rozgrywkowych, 
ma się nijak do rzeczywistości.  

Koniec końców liga rozegrała 
cztery kolejki meczów bez Toromy (w 
jednej z nich i tak ekipa z Torzymia 
miała pauzować planowo). Jednak, co 
ciekawe, mimo że na koniec kwietnia 
torzymianie mieli o trzy, cztery mecze 
mniej od rywali, nie osunęli się bardzo 
w tabeli. Przed pierwszym meczem 
w 2021 – z liderem tabeli Budowlany-
mi Murzynowo (24.4.) – zajmowali 12. 
miejsce z 19 punktami w 17 jesiennych 
meczach i wyprzedzali Łucznika, Kasz-
telanię, Radowiaka i Błękitnych.

Start piłkarskiej wiosny w Torzymiu 
zapowiadał się zresztą bardzo ciężko, bo 
w pierwszych trzech meczach Toroma 
miała mierzyć się z liderem tabeli (bardzo 
przykre 0:9), potem z siódmym Sparta-
kiem Deszczno i trzecim Piastem Karnin.

Z uwagi na konieczność rozegrania 
dużej liczby meczów w dość krótkim 
czasie, część spotkań została zaplano-
wana na terminy w środku tygodnia.

W momencie, gdy oddawaliśmy ten 
numer gazety do druku, nie były jesz-
cze oficjalnie znane terminy meczów 
zaległych. Tabele z wynikami i ter-
minami będziemy jednak uzupełniać 
w następnych numerach.

Ważny początek Juwenii
Podobnie jak Toroma, także i Ju-
wenia Boczów mecze w piłkarskiej 
klasie A zaczęła z końcem kwietnia, 
ale w tym wypadku było to zgodne 
z harmonogramem całej ligi, w której 
z powodów obostrzeń przełożono 
cztery pierwsze kolejki (na koniec maja 
i pierwsze tygodnie czerwca).

Prezes Juwenii Janusz Żukliński 
przed wznowieniem rozgrywek był 
pełen optymizmu, jeśli chodzi o to, 
jak grać będą piłkarze z Boczowa. Na 
korzyść Juwenii przemawia fakt, że 
w wydłużonej przerwie zimowo-wio-
sennej udało się wzmocnić zespół. 

Ekipa z Boczowa zaczęła 2021 rok 
na 10. miejscu w tabeli z 11 punktami 
wywalczonymi w 12 jesiennych me-
czach. W tabeli wyprzedzała pierwszego 
w 2021 roku rywala – Znicz Trzemesz-
no, a także Iskrę Głuchowo i Asa Pieski. 

Dla Juwenii bardzo istotny jest po-
czątek rozgrywek, bowiem w pierwszych 
kolejkach na przełomie kwietnia i maja 
mierzy się m.in. właśnie ze Zniczem (zwy-
cięstwo 3:0), Asem, a także wyprzedzają-
cym ją w tabeli Chrobrym Drzeńsko.

Podobnie jak w okręgówce, tak i w 
A klasie część meczów zaplanowano na 
terminy w środku tygodnia – tak, by 
dało się rozegrać wszystkie kolejki do 
końca czerwca.

MK

grywania meczów we wszystkich ligach 
piłkarskich.

Toroma z zaległościami
Jeśli chodzi o ścisłość, klasa okręgowa 
gra od końca marca, mimo że za ligę 
profesjonalną trudno te rozgrywki 
uznać. Kluby w większości skorzystały 
jednak z furtki, jaką stwarza wypłacanie 
piłkarzom sportowych stypendiów, co 
wystarcza – w ramach przepisów – do 
zaliczenia zawodników formalnie do 
grona „zawodowców”. Nawet, jeśli sty-
pendia te są symbolicznej wysokości.

Z furtki tej nie skorzystała Toroma, 
która jest dofinansowywana przez gmi-
nę i w której wypłaty stypendiów nie są 
przewidziane. Spotkało się to z krytyką 
pozostałych zespołów ligi chcących za 
wszelką cenę kontynuować rozgrywki, 
jednak pani prezes Agnieszka Mielcza-
rek pozostała przy swoim stanowisku 
– argumentując je nie tylko kwestiami 
finansowymi, ale i zdrowotnym bezpie-
czeństwem piłkarzy i wszystkich osób 
związanych z klubem. Naszym zdaniem 
jak najbardziej słusznie. Udawanie, że 
kluby klasy okręgowej są w stanie zabez-
pieczyć uczestników wydarzenia spor-
towego w podobny sposób jak czynią to 

9     0

0     3
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Krzyżówka  
z przymrużeniem oka
Ponumerowane (1-37) litery utworzą rozwiązanie 
(myśl Tatusia Muminka).

Poziomo: 
 1.   kuzynka pomarańczy
 6.   przejście do tajemniczego 

ogrodu
 7.   dzikich gęsi albo 

prozaiczny otwór rury
 9.   bezwzględny tyran z Persji
 12.   Gruba Berta
 15.   amerykański, dywersyjny 

chrząszcz w PRL
 17.   element przegubowy 

w drzwiach
 18.   I tom trylogii Sienkiewicza
 19.   picie i palenie 
 21.   kurze łapki na galaretę
 23.   Kunicka albo Młynkowa
 26.   z Majalandem
 27.   mydelniczka z NRD 
 28.   więzienny tatuaż
 29.   niezbędna do jumping 

fitnessu

Pionowo:
 1.   lepki grzyb spod iglaka
 2.   dawnymi czasy lana 

w lampy

 3.   imię pierwszego 
hebrajskiego patriarchy 
(zanim nim został)

 4.   … albo Malawi
 5.   nic się nie chce
 7.   odludek z powodów 

religijnych
 8.   królewska tkanina 

z jedwabnych i złotych nici
 10.   wtedy, gdy wmawiasz 

sobie, że jest pięknie
 11.   ukończył szkołę
 13.   ruchowe ćwiczenia w takt 
 14.   najsłynniejszy polski 

oszust uwodziciel
 16.   byłem gdzie indziej, 

Wysoki Sądzie
 17.   składał czcionki w drukarni 
 20.   skała na pomniki 

i krawężniki
 22.   różanecznik
 23.   dzieckiem w kolebce 

urwał jej łeb 
 24.   dorosły owad
 25.   40 lat temu do grania 

w Pac-mana

Przepisów i pomysłów na dobre jedzenie 
nigdy za wiele. Nawet ci, którzy świetnie 
sobie radzą w kuchni, lubią szukać in-
spiracji, podpatrywać kulinarne sztuczki 
innych. 

Uruchamiamy więc nową rubrykę, 
a naszym i naszych Czytelników przewod-
nikiem będzie znana większości mieszkań-
ców gminy Anna Warwas, która prowadzi 

SKŁaDniKi:

Marynowana czerwona cebula:
 100 g czerwonej cebuli,  

pokrojonej w 3-4 mm plastry; 
plus marynata: 

 przyprawy: 1 ziarno ziela angielskiego,  
1 liść laurowy, 1  goździk,
 100 g octu jabłkowego,

 40 g wody,
 1 łyżeczka miodu, płynnego (może być cukier),

 ¼ łyżeczki soli.

Sałatka z zielonym pesto:
 500 g ziemniaków, młodych (Ø ok. 4 cm), 

nieobranych,
 40 g łuskanych ziaren słonecznika,

 100 g wędzonego sera  
(np.: kaszkawał , oscypek – według uznania),

 2 ząbki czosnku,
 20 – 25 g natki świeżej pietruszki  

– tylko listki (1 pęczek),
 60 g oleju słonecznikowego,

 ½ łyżeczki soli,
 ½ – ¾ łyżeczki pieprzu czarnego, świeżo 

mielonego.

Kulinarne zachciAnki
Nie samym słowem człowiek żyje! Czasami jeszcze musi coś 
zjeść. A skoro musi, to najlepiej, żeby to było coś smacznego, 
pożywnego i w miarę lekkiego (choć jak wie zapewne większość 
z nas, często, to co „smaczne” niekoniecznie spełnia wymagania 
czegoś „lekkiego”). Pomyśleliśmy sobie, że może dobrze byłoby 
i na naszych łamach dzielić się ciekawymi przepisami i dlatego 
startujemy z rubryką „Kulinarne zachciAnki”.

swojego kulinarnego bloga na Facebooku 
– właśnie Kulinarne zachciAnki (@kulinar-
nezachcianki).

Na początek Ania podsuwa pomysł coś 
bardzo uniwersalnego – co z równym powo-
dzeniem może przydać się jako na przykład 
śniadaniowa przekąska czy dodatek podczas 
grillowania, ale także w wersji bardziej wy-
kwintnej podczas rodzinnej uroczystości.

Dodatkowo:
 200 g filetów z wędzonego łososia, bądź pstrą-

ga, podzielonego na kawałki,
 1 opakowanie (120g) “Mix sałat z roszponką” np. 

z Biedronki. 

SPOSÓb PrzYGOTOWania:

Marynowana cebula 
Pokrojoną cebulę sparzyć, odsączyć na sitku 
i przełożyć do słoiczka. 
Marynata: zagotować wodę z solą, zielem angiel-
skim, liściem laurowym i goździkiem. Do gorącej 
wody dodać ocet, miód i wymieszać. Gorącą 
marynatą zalać plasterki cebuli, zakręcić słoik, 
odstawić na 30 min. 
Wskazówka: marynowaną czerwoną cebulę moż-
na przygotować dzień wcześniej i przechowywać 
w lodówce. 

Sałata z zielonym pesto
1.  Mix sałat umyć, osuszyć i przełożyć do wysokiej 

salaterki. 
2.  Młode ziemniaki dobrze umyć lub oskrobać 

i ugotować w lekko osolonej wodzie. Ostu-
dzone ziemniaki pokroić w ćwiartki i dodać do 
sałaty. 

3.  Na suchej patelni uprażyć słonecznik, odstawić 
do ostudzenia (¼ odłożyć do dekoracji).  
Ser zetrzeć na tarce o małych oczkach, przesy-
pać do innego naczynia, odstawić (¼ odłożyć 
do dekoracji). 

4.  Do pojemnika blendera włożyć: ¾ startego 
sera, ¾ ziaren uprażonego słonecznika, natkę 
pietruszki (tylko liście), czosnek, olej, sól, pieprz. 
Wszystko to blendować przez chwilę do 
momentu, aż składniki się połączą i rozdrobnią. 
To, czy będą wyczuwalne, czy raczej dokładnie 

zmiksowane, zależy tylko od waszych prefe-
rencji. 

5.  Gotowe pesto dodać do ziemniaków i sałaty. 
6.  Następnie odsączyć marynowaną cebulę, 

usunąć kawałki przypraw i również wrzucić do 
sałatki, po czym wymieszać delikatnie. 

7.  Całość wyłożyć na płaski półmisek bądź do 
szklanej, szerokiej miski, dodać wędzoną rybę, 
udekorować serem i prażonym słonecznikiem. 

SMaczneGO! 

* Przepis inspirowany propozycją platformy 
cookidoo.pl

leKKa SaŁaTKa z WĘDzOnYM ŁOSOSieM,  
MŁODYMi zieMniaKaMi i zielOnYM PeSTO*
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  POraDniK

»  TelefOnY  
alarMOWe:

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

Dyżurny KPP Sulęcin:  
 47 79 312 11,  47 79 312 12,  
fax: 47 79 312 15. 

Posterunek w Torzymiu:  
 47 79 328 43 
Kierownik Posterunku Policji w Torzymiu – 
asp. szt. Artur Pankowski, dyżury  
w poniedziałki w godz, 10.00-14.00,  
 690 106 861.
Dzielnicowi: 
•  st. asp. Paweł Markiewicz (teren: 

wszystkie miejscowości gminy Torzym),  
 519 534 528 lub  
 47 79 328 42.  
e-mail: dzielnicowy.torzym7@
go.policja.gov.pl.

Dzielnicowi przyjmują interesantów w 
każdy poniedziałek w godzinach 14.00 
– 16.00 oraz czwartek w godzinach 8.00 – 
10.00. Kontakt telefoniczny możliwy jest 
pod numerem  519 534 528 lub  
 690 106 264.
 
 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
•  centrum zdrowia, Pineckiego 1,  
 95 7180297. Pon.-pt. 8.00-19.00;  
sob. 8.00-14.00.  
Dyżur nocny i świąteczny: 26.04 – 2.05.

•  Piokar, Dudka 8,   
 95 7559245. Pon.-pt. 8.00-19.00.  
Dyżur nocny i świąteczny: 3.05 – 9.05.

•  euro-apteka, Poznańska 4,   
 502652857. Pon.-pt. 9.00-21.00; sob. 
9.00-21.00.  
Dyżur nocny i świąteczny: 10.05 – 16.05.

•  lub-farm, Kościuszki 3a,   
 95 7559258. Pon.-pt. 8.00-19.00; sob. 
8.00-15.00.  
Dyżur nocny i świąteczny: 17.05 – 23.05.

•  Dobre zdrowie, Witosa 1,   
 515479044. Pon.-pt. 8.00-20.00; sob. 
8.00-14.00.  
Dyżur nocny i świąteczny: 24.05 – 30.05.

•  euro-apteka, Poznańska 4,   
 502652857. Pon.-pt. 9.00-21.00; sob. 
9.00-21.00.  
Dyżur nocny i świąteczny: 31.05 – 6.06.

•  Pod Platanem, Wiejska 4/6,   
 95 7552987. Pon.-pt. 8.00-20.00.

•  Konwalia, Kościuszki 16,   
 95 7553333. Pon.-pt. 8.00-19.00; sob. 
8.00-15.00. 

lubnieWice
•  na Podzamczu, Jana Pawła II 37,   
 95 7557574. Pon.-pt. 8.00-18.00; sob. 
8.00-14.00.

 
KrzeSzYce
•  Panaceum, Gorzowska 7/5,   
 95 7573152. Pon.-pt. 8.00-18.00; sob. 
9.00-14.00.

TOrzYM
•  Dr Max, Wojska Polskiego 57,   
 68 4109459. Pon.-pt. 9.00-17.00; sob. 
9.00-14.00.

•  Przyjazna, Wojska Polskiego 52,   
 68 3413069. Pon.-pt. 7.30-19.00; sob. 
9.00-14.00.

SŁOŃSK
•  iris, Sikorskiego 30,   
 95 7572208. Pon.-pt. 8.30-18.00; sob. 
9.00-12.00.

•  feniks, 3-go Lutego 60,   
 95 7579362. Pon.-pt. 8.00-18.00; sob. 
8.00-18.00.

uWaGa: dyżury nocne w dni powszednie 
i soboty oznaczają czas pracy od zamknięcia 
ostatniej apteki (godz. 21.00) do 8.00 rano, 
w święta całodobowo.

»  WYWÓz ŚMieci
Harmonogram wywozu 
odpadów komunalnych 
w gminie Torzym (maj)
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, Kwiatowa 9:
odpady komunalne:  
30 kwietnia i 7, 14, 21, 28 maja
odpady segregowane:  
4, 17, 31 maja
biomasa (brązowy worek):  
4, 10, 17, 24, 31 maja
gabaryty, sprzęt elektroniczny itp.:  
26 maja

reJOn i
Kownaty, Prześlice, Bobrówko, Wystok, Lu-
bów, Tarnawa Rzepińska, Bielice, Boczów:
odpady komunalne:  
10, 24 maja
odpady segregowane:  
4 maja 
biomasa (brązowy worek):  
4, 17, 31 maja
gabaryty, sprzęt elektroniczny itp.:  
17 maja

reJOn ii
Grabów, Walewice, Koryta, Debrznica, 
Drzewce Kolonia, Drzewce, Kolonia Osiny, 
Pniów:
odpady komunalne:  
11, 25 maja
odpady segregowane:  
5 maja 
biomasa (brązowy worek):  
5, 18 maja
gabaryty, sprzęt elektroniczny itp.:  
19 maja

reJOn iii
Gądków Wielki, Gądków Mały, Bargów, 
Mierczany, Lubin, Garbicz: 
odpady komunalne:  
12, 26 maja
odpady segregowane:  
6 maja 
biomasa (brązowy worek):  
6, 19 maja
gabaryty, sprzęt elektroniczny itp.:  
21 maja 

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:  
13, 27 maja 
odpady segregowane:  
7 maja
biomasa (brązowy worek):  
13, 27 maja
gabaryty, sprzęt elektroniczny itp.:  
24 maja 

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:  
30 kwietnia i 14, 28 maja
odpady segregowane:  
7 maja 
biomasa (brązowy worek):  
30 kwietnia i 14, 28 maja
gabaryty, sprzęt elektroniczny itp.: 
26 maja

lS PluS (odbiór odpadów)  
 95 7557722,   69 8623729
Urzęd Miejski w Torzymiu:  
 68 3416221,  68 3413012.
Poza wyznaczonymi terminami odbioru 
domowe odpady segregowane można 
oddawać bezpłatnie do PSzOK w czG-
12, Długoszyn 80.

OPŁaTa za GOSPODarOWanie 
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

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

KWiaTY
  Na początku maja sadzić bulwy mieczy-

ków.
  Wysiewać do gruntu kwiaty jednoroczne: 

smagliczkę, nagietki, groszek pachnący, 
klarkię, godecję, dimorfotekę, łubin, por-
tulakę, rezedę, nasturcję, kocanki, wilec 
czyli ipomeę, cynie.

  Od połowy maja wysiewać na rozsadniku 
malwy i dzwonki.

  Po przejściu przymrozków majowych 
wysadzać do gruntu wrażliwe na niskie 
temperatury kwiaty jednoroczne: żeni-
szek, begonię, gaillardję, lobelię, petunię, 
szałwię, cynie, aksamitki, statice oraz 
podzielone karpy dalii.

  Nieco wcześniej można sadzić bardziej 
odporne na niskie temperatury lwie 
paszcze, astry, goździki Chabaud, lewko-
nię, werbenę.

  Usuwać zakażone wirusem tulipany. 
Choroba objawia się wyraźnymi, jasno-
zielonymi smugami na liściach lub ciem-
niejszymi od barwy kwiatów smugami 
na płatkach. Jest bardzo groźna. Usuwać 
należy ostrożnie całe rośliny wraz z ota-
czającą cebulę ziemią.

  Założyć pryzmę kompostową, składając 
na niej chwasty, resztki roślinne, nawozy 
naturalne, zmiotki, odpadki kuchenne, 
torf, itp. Będzie to niezastąpiony nawóz 
organiczny.

WarzYWa i OWOce
  Na początku, a najpóźniej do połowy 

miesiąca wysiewać wprost do gruntu 
rzodkiewkę, najlepiej w odmianach: Te-
tra Iłówiecka, gruntowa Szkarłatna z Bia-
łym Końcem, późne odmiany marchwi 
(Perfekcja, Bercoro, Nord, Amager) na 
przechowanie zimowe, cząber ogrodowy, 
cebulę na dymkę (bardzo gęsto) oraz 
szpinak nowozelandzki, zastępujący w le-
cie i aż do mrozów szpinak zwyczajny.

  Między 10 a 15 maja wysiewać fasolę 
szparagową i na suche ziarno tyczkową 
i karłową, ogórki, dynię, kabaczki, cuki-
nię, kukurydzę cukrową. Późniejszy siew 
fasoli na suche ziarno sprawi, że strąki 
nie zdążą dojrzeć.

  Od połowy maja wysiewać wprost do 
gruntu cykorię sałatową na korzenie do 
zimowego pędzenia oraz buraki ćwikło-
we i średniowczesne odmiany marchwi 
Lenka i Nantejska na zimowe przecho-
wanie. Na rozsadniku zaś w tym terminie 
wysiewać sałatę kruchą, jarmuż i brokuły 
włoskie, poziomki na sadzenie w końcu 
lata, a pod koniec miesiąca endywię zimo-
wą na zbiór późnojesienny (zastąpi sałatę).

  Od połowy miesiąca wysadzać rozsa-
dę selerów korzeniowych i naciowych, 
pomidorów, papryki, oberżyny czyli 
bakłażanów, szpinaku nowozelandzkiego, 
a także przygotowanych w doniczkach 
w kwietniu ogórków, cukinii i kukurydzy. 
Zakładać grzędy (na słomie) i wysadzać 
grzybnię pierścieniaka.

  Dla przyspieszenia i uzyskania lepszej 
jakości zbiorów pomidorów i ogórków 
zastosować osłony – niskie tunele foliowe.

  Przez cały maj wysiewać do gruntu: 
koper, pietruszkę naciową, a na rozsad-
niku głąbiki krakowskie oraz średnio-
późne i późne odmiany sałaty masłowej: 
Bauceńską, Dippego, Cud Voorburgu 
i Nochowską.

  Przez cały miesiąc wysadzać rozsadę 
porów, siedmiolatki, szczypiorku.

  Przerywać zagęszczone siewki warzyw 
korzeniowych, sałaty, skorzonery, a pod 
koniec miesiąca ogórków.

  Opryskiwać truskawki przeciw najgroź-
niejszej chorobie – szarej pleśni – Eupa-
renem lub Sadoplonem. Ważny jest trzy-
krotny oprysk, na początku kwitnienia, na 
początku pełni i pod koniec kwitnienia.

Dla działkowców
W naszej gminie ogródków przydomowych nie brakuje, są także ogródki 
działkowe w Torzymiu. Użytkownicy z reguły z własnego doświadczenia 
wiedzą, co i jak na nich uprawiać, ale zawsze warto też posłuchać rad. Może 
coś się przypomni, może warto zwrócić uwagę na to, co czasami umykało. 
Popatrzmy więc, co doradzają fachowcy z „Poradnika działkowca”, jeśli chodzi 
o majowe zabiegi we własnym ogródku.
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