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BLISKO  
1,5 MILIONA  

ZŁOTYCH    
POSZŁO  

W ŚMIECI

Według informacji przedstawionych radnym, 
bilans gospodarki śmieciami przez ostatnie 
dwa lata przyniósł blisko 1,5 miliona złotych 

na minusie! Za takie pieniądze można by było 
na przykład wybudować nowe place zabaw 

w... 15 wioskach gminy!
» 6-7
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Śmieciowy problem  
– trzeba chcieć go rozwiązać
Włodarze gminy drugi rok z rzędu nie poradzili sobie ze śmieciowym problemem. Niedo-
szacowanie kosztów gospodarki odpadami kosztowało mieszkańców gminy Torzym ponad 
750 tysięcy złotych za 2019 rok i ponad 700 tysięcy złotych za rok 2020. Mimo że ostatnie 
podwyżki pędziły jak szalone i już dziś wysokość opłat śmieciowych przeraża statystyczną 
rodzinę w gminie. Następne windowanie opłat skończy się tym, że ludzie przestaną płacić, 
bo prostu nie będzie ich na to stać. I znowu – w zaplanowanych tabelkach na papierze 
wszystko będzie się zgadzało, a za rok będzie następna dziura w budżecie, bo wpływy będą 
dużo mniejsze od planowanych. I tak w kółko.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że śmieci to nie tylko problem naszej gminy, a szerszy, 
ogólnopolski. Tylko, gdy przychodzi do płacenia rachunków, co mieszkańca gminy Torzym 
obchodzi, ile za śmieci płaci się w Gdańsku, Wrocławiu czy Gorzowie? Liczy się własny 
portfel, z którego trzeba wybrać pieniądze i wpłacić na gminne konto.

Właśnie dlatego przerażające jest lekceważące podejście do sprawy gminnych władz, 
a i sporej części radnych: no tak, musimy płacić, bo rosną ceny transportu, bo rosną ceny 
przetwarzania, bo koszt podnosi CZG-12, bo to, bo tamto. 

Jasne – alibi dla podwyżek w tym wypadku znajduje się wyjątkowo prosto. Minus? A co 
za problem. Przecież mieszkańcy zapłacą! Zaryzykujemy twierdzenie, że akurat radni nie 
należą do grupy najuboższych w gminie (do sprawdzenia w oświadczeniach majątkowych). 
Dla wielu z nich wyłożyć kilka złotych więcej w miesiącu nie jest wielkim problemem. Jed-
nak dla wielu mieszkańców gminy – jest.

Znalezienie alibi dla podwyżek jest o wiele prostsze niż włożenie energii w znalezienie 
rozwiązań, które zlikwidowałyby minusowy bilans, jednocześnie nie uderzając po kieszeni.

Przy okazji dużego, całościowego materiału o śmieciach publikujemy informację o 
bezpłatnym odbiorze elektroodpadów w Torzymiu. To tylko jeden z przykładów. Są firmy, 
które za darmo odbierają np. stare opony, papier. Może warto zastanowić się, czy zamiast 
płacenia wyższych stawek CZG-12 nie lepiej poszukać w przypadku niektórych kategorii 
odpadów innych odbiorców, którzy takie odpady przyjęliby za darmo – z korzyścią dla 
siebie i dla budżetu gminy. 

A może zamiast „podrasowywać” tabelki, trzeba wdrożyć rozwiązania realnie uszczel-
niające gospodarkę odpadami. Może warto zaproponować niższe stawki, ale egzekwować 
je z ogromną konsekwencją od każdego, kto powinien je płacić. Albo tak zorganizować 
wywóz gabarytów, by była gwarancja, że oddają je tylko ci, którzy są do tego uprawnieni.

Rozwiązań jest naprawdę wiele, trzeba jednak chcieć najpierw je znaleźć, a potem 
zrealizować. Podwyżka stawek to nie jedyne wyjście z sytuacji, a do tego na pewno najbar-
dziej bolesne dla samych mieszkańców. 
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SŁUŻBA i PASJA. WSTĄP DO POLICJI 
Trwa nabór do lubuskiej policji. Na chętnych do 
wstąpie nia w szeregi policji czekają służby zwalczające 
przestępczość gospodarczą, korupcyjną, cybernetyczną, 
narkotykową i zorganizowaną, a także służby: prewen-
cyjna, kryminalna, dochodzeniowo-śledcza, ruchu 
drogowego czy techniki kryminalistycznej. Aplikować 
można również do pracy w laborato rium kryminalistycz-
nym, na przewodników psów, na profilaktykę i do biura 
prasowego – a to tylko niektóre z wielu możliwości. 
Dokumenty do służby w Policji są przyjmowane od 
kandydatów:
  w komendach miejskich i powiatowych Policji woj. 

lubuskiego;
  w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. 

ulica Kwiatowa 10 codziennie w godzinach 07.30-21.30.
Przyjmowanie dokumentów będzie się odbywać 
z zachowaniem reżimu sanitarnego. Osoby składające 
dokumenty powinny być w maseczkach ochronnych.
O szczegółach oferty można się dowiedzieć na stronie: 
www.lubuska. policja.gov.pl., bądź też kontaktując się 
z Zespołem ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komen-
dy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. 

E-mail: dobor.kwp@go.policja.gov.pl
Tel. 47 791 1260, 47 791 1261, 47 791 1262.
Kto może pełnić służbę w Policji
Służbę w Policji może pełnić (art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 
6.04.1990 roku o Policji):
  obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
  który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu 

za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  korzystający w pełni z praw publicznych;
  posiadający wykształcenie co najmniej średnie lub 

średnie branżowe;
  posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby 

w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej 
dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporząd-
kować;
  dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie 

do wymogów określonych w przepisach o ochronie 
informacji niejawnych. 

Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany 
stosunek do służby wojskowej tj. odbyli zasadniczą służbę 
wojskową lub zostali przeniesieni do rezerwy (odpowied-
ni wpis w książeczce wojskowej).

O katastrofalnym stanie większości 
mieszkań komunalnych w gminie Torzym 
pisaliśmy już nie raz.  Kilka miesięcy temu 
opisaliśmy ich stan bardzo dokładnie 
– wszystko na podstawie wizji lokalnych 
i rozmów z samymi mieszkańcami.  

To opisywaliśmy we wrześniu 
– Kominy również się rozwalają, z jed-
nej strony bloku nie ma rynny. Są wszę-
dzie zacieki. Ja chcę godnie doczekać 
starości, nic więcej. Choruję prawie 30 
lat, mam problemy ze stawami, jestem 
po kilku operacjach. Mam rurę kana-
lizacyjną w kuchni. U góry sąsiadka 
ma łazienkę. Pod wpływem wstrząsów 
wywoływanych przez TIR-y 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 – mówiła nam na przykład 
mieszkanka z Kościuszki 4 w bardzo 
drastyczny sposób opisując codzienne 
zmagania z próbą ułożenia sobie nor-
malnego funkcjonowania w nienormal-
nych warunkach.

– Budynek dosłownie pęka. Rok 
temu pisałem do gminy w sprawie 
zabezpieczenia tego obiektu lub jego 
wyburzenia. W odpowiedzi była obiet-
nica zajęcia się tematem, ale przez rok 
nikt nic nie zrobił. Tu może dojść do 
katastrofy – obrazowo opisywał miesz-
kaniec Świebodzińskiej 12.

Takich opowieści było dużo więcej, 
ale dla mieszkańców gminy Torzym to 
nic nowego. Większość doskonale wie, 
jak skromny i kiepski jest zasób miesz-
kań komunalnych w gminie. A przede 
wszystkim jak jest niedoinwestowany.

Mieszkańcy swoje, dyrektor swoje
Na Wojska Polskiego 37 skupiły się do-
kładnie wszystkie problemy popularnej 
„komunalki” w Torzymiu. Widać to do-
skonale na nadesłanych zdjęciach. Popę-
kane, brudne ściany, farba zniszczona 
zaciekami, wiszące bez ładu i składu 
przewody i rury – wrażenie estetyczne 
poza skalą, bo o estetyce takiego otocze-
nia w ogóle nie ma jak mówić. 

Ale estetyka nie jest tu najważniejsza, 
najważniejsze jest poczucie bezpieczeń-
stwa i przynajmniej podstawowy komfort 
zamieszkujących tu lokatorów. A ani 
o jednym, ani o drugim nie ma co mówić. 

Czarę goryczy przelał pożar sadzy 
w kominie latem ubiegłego roku. 
ZGKiM twierdzi, że po tym pożarze 
dokonał naprawy komina, a „w czasie 
kilkakrotnej kontroli nie stwier-
dzono występowania dymu i żaden 
z mieszkańców nie skarżył się na złe 
samopoczucie i zawroty głowy” (pełny 
tekst oświadczenia nadesłanego w tej 
sprawie można przeczytać obok). 

Tyle, że mieszkańcy mówią coś 
kompletnie innego podkreślając, że dy-
rektorowi ZGKiM Zbigniewowi Kinior-
skiemu skarżyli się właśnie na smród 
sadzy w mieszkaniach i wyczuwalne 
węchem zanieczyszczenia wywołujące 
właśnie złe samopoczucie i bóle głowy!

– Całymi dniami i nocami muszę 
mieć otwarte lub uchylone okna, bo 
inaczej smród jest nie do wytrzymania 
– mówi nam jedna z mieszkanek. I do-
daje: – Ciekawe, czy ZGKiM dopłaci mi 
do rachunków za ogrzewanie, bo nawet 
w te najzimniejsze dni po prostu okien 
nie dało się pozamykać. Udusilibyśmy się 
pewnie tutaj, albo ciężko pochorowali.

Po 26 latach dach zrobili  
– czym tu się chwalić
ZGKiM chwali się, że wyposażył miesz-
kańców w czujnik węgla i dymu, tyle że 
wydawałoby się, że w takiej sytuacji to po-
winno być normalną procedurą (koszt to 
kilkadziesiąt złotych), a poza tym okazuje 
się, że stało się tak na życzenie samych 
lokatorów, a nie z inicjatywy zakładu. 

ZGKiM próbowano także zainte-
resować problemem pękniętych ścian 
i okropnych, oleistych plam wyłażą-
cych ze ścian komina. Kilkakrotne 
malowanie w niczym nie pomogło. 
Plamy jak były, tak są.

– Zamiast konkretnej pomocy usły-
szałam: „zrobiliśmy pani dach” – słyszy-
my. – Tylko się tym zdenerwowałam. 
Co to znaczy, że mi zrobili? Przecież 
dach jest dla całego budynku, nie dla 
mnie. Po 26 latach dach zrobili! Zrobili, 
bo już musieli, inaczej do jakiegoś nie-
szczęścia mogłoby w końcu dojść.

Zresztą tego nieszczęścia naprawdę 
było już bardzo blisko. O pożarze sadzy 
wiadomo, ale jakieś dwa lata wcześniej 
w tym samym budynku paliło się podda-
sze i nikt o tym nawet nie wiedział! Ślady 
pożaru odkrył przypadkowo lokator, któ-
ry rano wychodząc do zaparkowanego 
samochodu spojrzał na dach i zobaczył, 
że jego kawałek się po prostu... zapadł!

Gehennę przeżywają mieszkańcy komunalki przy 
ulicy Wojska Polskiego. Nie dość, że sam budynek jest 
w opłakanym stanie, to jeszcze od czasu pożaru sadzy 
straszą ich popękane ściany i okropny smród. ZGKiM 
w Torzymiu twierdzi, że sprawę monitoruje, tyle że zdaniem 
mieszkańców niewiele z tego samego „monitorowania” dla 
nich wynika. Jak się męczyli, tak męczą się nadal.

FATALNY STAN MIESZKAŃ KOMUNALNYCH, CZYLI           NIEKOŃCZĄCA SIĘ HISTORIA

Skończy się tym,   że wszyscy spłoniemy
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N awet na 90-procentowe 
cięcie cen można trafić 
w przypadku niektórych 

towarów w niedawno otwartych 
Delikatesach Centrum przy ul. 
Wojska Polskiego! W najbliższym 
czasie sklep planuje też kilka 
innych bardzo ciekawych ofert 
promocyjnych.

Delikatesy Centrum rozpoczęły 
działalność całkiem niedawno, bo 
z końcem stycznia, ale już zdążyły 
wpisać się w krajobraz Torzymia. 
Budynku ozdobionego charaktery-
stycznymi zielono-czerwonymi bar-
wami przy ulicy Wojska Polskiego 
(tuż przy skręcie w Saperską) nie 
da się nie zauważyć i nic dziwnego, 
że od pierwszego dnia sklep cieszy 
się ogromnym zainteresowaniem.

Także dlatego, że oferuje 
bardzo szeroki zakres towa-
rów – o wiele szerszy niż można 
znaleźć w innych dużych sklepach 
Torzymia. 

Nożyczki gratis
Dodatkową atrakcją są promocje 
i rabaty, dzięki którym w wielce 
korzystnych cenach można kupić 
wiele artykułów – także tych pod-
stawowej potrzeby, jak śmietana, 
masło, mleko. Zdarza się, że rabaty 
te dochodzą do 90 procent podsta-
wowej ceny!

W najbliższym czasie sklep 
planuje też przeprowadzenie 

atrakcyjnej akcji promocyj-
nej. Każdy paragon powyżej 50 
złotych (pod warunkiem, że nie 
ma na nim alkoholi i papierosów) 
będzie nagradzany gratisowymi 
nożyczkami lub cążkami. Jedno 
i drugie na pewno w domu się 
przyda – zwłaszcza, że to bonus. 
Promocja będzie obowiązywała do 
wyczerpania zapasów.

Wędliny od Zyguły,  
ciasta od Nitora
Po kilku tygodniach funkcjonowa-
nia już można się przekonać, że 
Delikatesy Centrum stawiają na 
sprawdzone marki z regionu. 

To właśnie w tym sklepie 
można m.in. kupić pyszne wędliny 

Szalone promocje w Delikatesach Centrum
ARTYKUŁ PARTNERSKI

z rozpoznawalnej marki „Zyguła”, 
po które w Słubicach czy Kostrzy-
nie ustawiają się kolejki klientów 
z Niemiec. 

Inną specjalnością sklepu stają 
się apetyczne ciasta sprowadzane 
ze znanej w Świebodzinie piekarni 
i cukierni „Nitor”.

SZUKASZ PRACY 
– zgłoś się do  

Delikatesów Centrum!

Delikatesy Centrum  
szukają osób do pracy w sklepie. 

Jeśli jesteś osobą dynamiczną, 
potrafiącą odnaleźć się w pracy 

w niewielkim, przyjaznym  
zespole – to oferta dla ciebie. 

Gwarantowany rozwój  
dzięki możliwości zdobywania  
doświadczeń w profesjonalnej 

ekipie, a do tego po prostu  
fajna atmosfera. 

Lokatorzy: gdzie są nasze pieniądze?
– Jak to jest, że płacimy wszyscy 
czynsz, a jak trzeba zrobić remont czy 
po prostu zadbać o podstawowe bez-
pieczeństwo, słyszymy, że nie ma pie-
niędzy? I że jak będą, to zrobią. No to 
gdzie idą te nasze pieniądze, za co my 
płacimy? – bezradnie pytają lokatorzy. 

I wyliczają pozostałe rzeczy, które 
wymagają pilnej interwencji:
  schody do remontu,
  w ścianach także na klatce schodo-

wej są widoczne pęknięcia,

  w związku z tym remontu wymaga 
cała klatka schodowa,

  na piętrze kamienicy toaleta jest 
wspólna i z niewyjaśnionych przy-
czyn od lat nie daje się tego stanu 
rzeczy zmienić, choć na dole toalety 
są w mieszkaniach, więc na logikę 
dałoby się poprowadzić pion przez 
wszystkie kondygnacje. 
– Dyrektor ZGKiM do nas przy-

chodził, tylko co z tego, skoro on 
w ogóle nie słucha, co się do niego 
mówi? Zresztą tak samo jest z bur-
mistrzem, do którego wybrałam się 
osobiście. Oni po prostu nie zwracają 
uwagi na nasze problemy – w opinii 
naszej rozmówczyni słychać ogrom-
ne rozczarowanie. – Już naprawdę 
nie wiem, co mamy zrobić, żeby 
ktoś wreszcie zrobił coś dla naszego 
zdrowia i bezpieczeństwa. Skończy się 
na tym, że budynek zdewastuje się do 
końca i wreszcie runie, albo wcześniej 

»  STANOWISKO ZGKIM
Oto odpowiedź dyrektora ZGKiM Zbigniewa Kiniorskiego na pytania w opisywanej sprawie:
„Poruszona sprawa jest mi znana. Zgodnie z art. 62 Prawa Budowlanego komin zlokalizowany w budynku mieszkal-
nym przy ul. Wojska Polskiego 37 jest pod stałym nadzorem Centrum Kominiarskiego w Sulechowie. Według opinii 
kominiarskiej przyczyną pożarów przewodów dymowych jest sadza smolista powstająca w wyniku nieprawidłowego 
procesu spalania paliwa stałego w zbyt niskiej temperaturze, przez co spaliny wychładzają się nadmiernie i osadzają 
się w postaci smoły na ścianach przewodu kominowego. Po incydencie wypalonej sadzy w przewodzie dymowym 
w dniu 12 sierpnia 2020 r. właściciel lokalu nr 1 dokonał na własny koszt naprawy przewodu stosując metodę szla-
mowania komina, zgodnie z zaleceniami Mistrza Kominiarskiego. Ponadto Zakład dokonał naprawy komina w lokalu 
nr 3 w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania przewodów dymowych. W czasie kilkakrotnej kontroli 
nie stwierdzono występowania dymu i żaden z mieszkańców nie skarżył się na złe samopoczucie i zawroty głowy. Do-
datkowo lokatorów mieszkania nr 3 wyposażono nieodpłatnie w elektroniczny czujnik do wykrywania tlenku węgla 
i dymu. ZGKiM jako zarządca lokali nr 2, 3 i 4 w oparciu o opinię kominiarską z dnia 18 stycznia 2021 r. skierował do 
właścicieli lokalu nr 1 oficjalne pismo, w którym przedstawiony został problem z żądaniem jego rozwiązania. Sprawę 
monitoruje i nadzoruje Centrum Kominiarskie w Sulechowie w porozumieniu z ZGKiM”.

FATALNY STAN MIESZKAŃ KOMUNALNYCH, CZYLI           NIEKOŃCZĄCA SIĘ HISTORIA

Skończy się tym,   że wszyscy spłoniemy

my wszyscy w nim spłoniemy – pada-
ją mocne słowa.

Mieszkańcy zapowiadają, że będą 
walczyć o swoje wytrwale angażując 
wszystkie możliwe instytucje nad-
zoru i nie ma w tym nic dziwnego, 
bo w końcu chodzi o zapewnienie 

podstawowych warunków normal-
nego, zdrowego funkcjonowania 
w przydzielonych przez gminę miesz-
kaniach, co jak na razie jest po prostu 
niemożliwe.

MK
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Co słychać w gminie Torzym, gdy rok 
2020 przeszedł już do historii – łatwo 
to sprawdzić. Zwłaszcza, jeśli mówimy 
o kwestiach najbardziej palących.
 Plaża w Torzymiu? Nie ma.
 Odnowiona plaża w Boczowie? Nie ma.
 Kaplica na cmentarzu w Torzymiu? Nie ma.
  Wyremontowana świetlica w Bobrówku?  

Nie ma.
 Woda w świetlicy w Drzewce Kolonia? Nie ma.
 Świetlica w Boczowie? Nie ma.
  Szatnie na stadionie Toromy?  

Mowa już tylko o dokumentacji.
  Remont ulic w kwartale za budynkiem Gminy?  

Nie ma.
 Wyremontowana Saperska? Nie ma. 
  Woda i kanalizacja w Tarnawie Rzepińskiej?  

Wciąż nie ma (choć prace trwają).
  Nowa oczyszczalnia ścieków w Torzymiu?  

Wciąż nie ma (przynajmniej przetarg  
rozstrzygnięty).

O wszystkich tych sprawach 
pisaliśmy wielokrotnie, wielokrotnie 
też poszczególne kwestie stawały na 
obradach Rady Miejskiej – podnoszo-
ne czy to przez radnych, czy to przez 
piszących petycje mieszkańców. 

Tyle tylko, że mamy za sobą na-
stępnych kilkanaście miesięcy, mamy 
za sobą następny rok, a w wielu z tych 
spraw – jak w polskim filmie, by zacy-
tować kultowy „Rejs”, nic się nie dzieje. 

Pandemia – alibi doskonałe
Rok 2020 okazał się o tyle „wdzięcz-
nym” (ale to słowo trzeba potraktować 
z przekąsem), że pandemia i kolejne 

obostrzenia okazały się kapitalnym 
alibi dla odkładania, przekładania, 
nieruszania kolejnych tematów. 

Tyle tylko – i na to warto zwrócić 
uwagę – w wielu wypadkach to są 
tematy, które nie pojawiły się w roku 
2020, tylko pozostały jako wstydliwy 
spadek po latach wcześniejszych. 

Wszystkie wymienione rzeczy były 
obiecywane od dawien dawna, więk-
szość z nich pojawiała się w materia-
łach i obietnicach wyborczych obecne-
go burmistrza gminy Torzym.

I wielokrotnie radni, którzy potrafią 
krytycznie spojrzeć na działania wła-
dzy – Stanisław Mielczarek, Zdzisław 
Stonoga, Anna Warwas czy Daria 
Hormańska – podnosili kwestie tych 
obietnic podczas obrad Rady Miejskiej. 
Odpowiedzi zawsze były takie same: 
nie ma funduszy, jak tylko będą, wróci-
my do sprawy. 

I tak na przykład. 
 ŚWIETLICA W BOBRÓWKU w planie in-
westycyjnym na 2019 rok została ujęta 
pod szumną nazwą „centrum kultury 
wsi Bobrówko” – centrum miało kosz-
tować 350 tysięcy (w tym ponad 200 
tys. dofinansowania). Termin realiza-
cji? 2019. 

Okazało się jednak, że do proce-
dury przetargowej stanął tylko jeden 
wykonawca, który koszty wycenił na 
ponad 450 tys. Na koniec 2019 inwe-

stycja została więc okrojona do 100 
tys. środków własnych i przesunięta na 
rok 2022, a w planie najnowszym – na 
2023 rok!

Pytany o to na ostatniej sesji 
burmistrz Stanulewicz powiedział 
tylko (staramy się wiernie przytoczyć 
słowa, stąd zdania są nieco nieskładne): 
„W Borówce będziemy chcieli kosme-
tyczne jakieś remonty zrobić. Nato-
miast na chwilę obecną nie ma tam 
tragedii, żeby cokolwiek się zawaliło, 
cokolwiek groziło katastrofą budow-
laną. W tym momencie budynek stoi 
w takim stanie, w jakim jest, natomiast 
jakie działania zostaną podjęte dalej, 
to oczywiście wszyscy wiemy, to będzie 
uzależnione od sfery finansowej”.

 Obiecywany od wielu, wielu lat DOM 
POGRZEBOWY W TORZYMIU już w 2019 
roku miał mieć przynajmniej sporzą-
dzoną dokumentację (za 15 tys.) – tak 
planowano. Realizacja? 2019 oczywi-
ście! Jednak na koniec 2019 inwestycję 
(podkreślmy – na razie chodzi o samą 
dokumentację) przeniesiono na 2021, 
a obecnie na 2022.

 PLAŻE W TORZYMIU i BOCZOWIE. Wy-
dawałoby się jeden z najważniejszych 
tematów – umożliwiających całej 
społeczności gminy fajny wypoczynek, 
no i przy okazji także dodający walor 
turystyczny. Na zdrowy rozum jeden 

z priorytetów. Plan na 2019 – jest pod 
punktem „budowa plaży w Boczowie 
oraz budowa plaży wraz z PRZYSTA-
NIĄ przy jeziorze Ilno w Torzymiu”. 
Łączna zaplanowana kwota – 350 tys. 
Termin realizacji? 2019! 

Ale na koniec 2019 inwestycja zostaje 
rozbita: budowa plaży w Boczowie (etap 
I) zostaje przeniesiona na 2022 rok, bu-
dowa plaży w Torzymiu (I etap) na 2020 
rok. Mamy rok 2021 – nowa, wybudo-
wana plaża jest? Nie ma. Przesunięte na 
2021 (Boczów zostaje na 2022).

 SZATNIA NA STADIONIE W TORZYMIU, ko-
nieczna dla miejscowej Toromy, która 
w lidze gra na „słowo honoru”, bowiem 
bez szatni nie jest spełniony wymóg 
licencyjny. Gdyby nie pandemia, klub 
mógłby za brak szatni zostać zdegra-
dowany nawet do klasy B. Pod koniec 
2019 roku zostaje wpisana w planie na 
rok 2021 (koszt 150 tys., z tego 75 tys. 
ze środków własnych), ale plan zostaje 
zmodyfikowany. Owszem, zostaje rok 
2021, ale teraz to już tylko „projekt” 
za... 15 tysięcy złotych. Szok.

 ŚWIETLICA W BOCZOWIE, której budy-
nek stoi zamknięty na cztery spusty 
i niszczeje. Sięgamy do planu na 2019 
rok – jest, a jakże. Pod hasłem: „remont 
starej świetlicy wiejskiej w Boczowie” 
– 45 tys. złotych, termin realizacji: 2019. 
Ale potem z planów znika. 

 WODA W ŚWIETLICY W DRZEWCACH – te-
mat wielokrotnie podnoszony, łącznie 
z interwencją regionalnej telewizji. 
Podczas emisji programu (było to 
jeszcze w grudniu 2018) burmistrz 
Stanulewicz złożył publiczne przyrze-
czenie, cytujemy: – Pragnę zapewnić, 
iż w przyszłym roku (tj. 2019 – red.) 
nastąpi doprowadzenie wody do 
świetlicy w Drzewcach. Została za-

INWESTYCJE 2020

Kluczowe sprawy znów  przesunięte
Rok 2020 już spory kawał 
za nami, czas więc dobry, 
by spojrzeć na gminne 
inwestycje. Spojrzenie to 
niestety optymistyczne nie 
jest. Wiele spraw z tych, 
które są najistotniejsze 
dla życia mieszkańców, 
wciąż nie zostało 
zrealizowanych. Mimo że 
wiele z nich w grudniu 2019 
roku znalazło się w planach 
na 2020. Niektóre z nich 
zresztą w tych planach są od 
dawien dawna – w sposób 
formalny lub w ustnych 
obietnicach. Przeklejane 
tylko rok po roku do 
odpowiednich rubryczek, 
ale niestety nie do tej pod 
hasłem „zrealizowano”.

W Borówce będziemy chcieli kosmetyczne jakieś remonty zrobić.  
Natomiast na chwilę obecną nie ma tam tragedii.

Burmistrz Stanulewicz

Od lat mieszkańcy Torzymia nie mogą doprosić się kaplicy na cmentarzu, 
a także remontu ulicy Spokojnej.
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Kluczowe sprawy znów  przesunięte
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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

warowana kwota w przyszłorocznym 
budżecie, która pozwoli na realizację 
tego przedsięwzięcia.

Wydaje się, że sprawa banalnie pro-
sta. W plan na 2019 rok było faktycznie 
wpisane wykonanie odwiertu za 10 
tys., co na 2020 rok zmieniono na „do-
prowadzenie wody” za 20 tys. złotych, 
przesunięte na 2021 z nie wiedzieć 
czemu podniesioną kwotą do 50 tys. 
Wody jak nie było, tak nie ma.

 WODA i KANALIZACJA dla TARNAWY 
RZEPIŃSKIEJ. Dodajmy, że dofinansowana 
ze środków zewnętrznych budowa sieci 
kanalizacyjnej i wodociągowej dla Tarna-
wy Rzepińskiej (planowany koszt całości 
inwestycji – 3.576.069,00 zł brutto) była 
początkowo zaplanowana do realizacji 

w 2020 roku, ale dopiero na początku 
listopada 2020 rozstrzygnięto przetarg. 
Według nowego planu i wymogu prze-
targowego – inwestycja ma być ukończo-
na dopiero pod koniec września 2021.

 O OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W TORZYMIU, 
której sprawa powinna być załatwiona 
już kilka lat temu, piszemy na bieżąco. 
Na dziś wiadomo tyle, że w nowym 
odcinku tej sagi dofinansowanie zostało 
przyznane, a przetarg rozstrzygnięty. 
Po otwarciu kopert przetargowych 
stwierdzono, że najkorzystniejszą ofertę 
złożyła firma IBG Instalbud Sp. z o.o. 
z Rzeszowa, która koszt całości inwe-
stycji określiła na poziomie 14 108 100 
złotych. Jak zauważył radny Zdzisław 
Stonoga, czy jest ona rzeczywiście „naj-

korzystniejsza”, dopiero się mieszkańcy 
gminy przekonają. Na dziś wiadomo 
tylko tyle, że była ona „najtańszą”. 
W momencie zamykania gazety pro-
cedura wciąż trwała – kluczowe w tym 
wypadku będzie podpisanie umowy 
z wykonawcą. Według warunków 
zamówienia, oczyszczalnia powinna być 
skończona i oddana do użytku do końca 
sierpnia 2022 roku, co już dziś wydaje 
się terminem ekstremalnie krótkim. 

Założenia budżetowe  
to nie tylko dwa punkty
Z żalem należy zauważyć, że zarów-
no oczyszczalnia, jak i budowa sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej dla Tar-
nawy ostatnio, niestety, stały się swego 
rodzaju parawanem dla pozostałych 
planów inwestycji gminnych. 

Co ostatnio bardzo celnie wypunk-
tował radny Stanisław Mielczarek: 
„Realizacja założeń budżetowych to 
nie tylko dwa punkty. Tych punktów 
było prawie 30. W sferze choćby czysto 
ludzkiej. Na przykład zrobienie siłow-
ni. Idzie wiosna, mamy stan dziwnego 
ograniczenia swobody. Myślę, że wio-
sną ludzie będą potrzebowali gdzieś 
spędzać ten czas. Dlatego prosiłbym, 
aby nie koncentrować się tylko na tych 
dwóch punktach, które są oczywiste, 
a które się ciągną od wielu lat”.

red

O ładnych, funkcjonalnych i czystych plażach w Torzymiu i Boczowie 
mieszkańcy mogą zapomnieć. Nie wydaje sie, aby te inwestycje miały 
w najbliższym czasie szanse powodzenia.

W Drzewcach bez zmian – czyli kolejny rok bez wody w świetlicy.
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miesięcznie. „System się nie spina” 
– usłyszeli radni, za czym poszło 
hasło o konieczności wprowadzenia 
następnych podwyżek.

Jak wysokich? Na tę chwilę nie 
wiadomo, bo trzeba będzie to „prze-
dyskutować”. 

Znów powróciła sprawa argu-
mentu z gabarytami. Wszystko niby 
z tą gospodarką śmieciami byłoby 
dobrze, gdyby nie gabaryty, których 
akcja zbierania organizowana jest 
dwa razy w roku.

Niemal rok temu, gdy na prze-
łomie kwietnia i maja dyskutowano 

To już jasne. Według informacji 
przedstawionych radnym 2020 rok 
był drugim z rzędu, w którym gmina 
Torzym poległa na próbie ekono-
micznego uregulowania gospodarki 
śmieciami. 

Na nic nie zdały się doświadcze-
nia z ubiegłorocznej wpadki kosztu-
jącej budżet gminy dodatkowe po-
nad 750 tysięcy złotych, na nic nie 
zdały się wielogodzinne dyskusje, 
szukania odpowiedzi, zapewnienia, 
obietnice i deklaracje:
  że będzie poprawa;
  że system gospodarki śmieciami 

zostanie uszczelniony;
  że gmina na bieżąco będzie bacz-

nie przyglądać się systemowi;
  że zostaną wyciągnięte wnioski. 

Mimo bolesnej nauczki, mimo 
gorących zapewnień i burmistrza Ry-
szarda Stanulewicza, i jego zastępcy 
Roberta Borkowskiego na przełomie 
kwietnia i maja zeszłego roku, po 
kilku miesiącach obowiązywania no-
wych stawek wróciliśmy do punktu 
wyjścia. 

Podczas obrad tzw. komisji wspól-
nej przed lutową sesją Rady Miejskiej 
radnym przedstawiono informację, 
z której wynika, że z szacunkami 
„śmieciowych” kosztów w 2020 roku 
odpowiedzialne za to osoby znów 
trafiły jak kulą w płot.

A mimo oszczędności na likwi-
dacji PSZOK (w drugiej połowie 
2020 roku) wydatki w ubiegłym roku 
(ponad 2 miliony złotych jak wynika 
z zaprezentowanego dokumentu) 
i mimo że system przestał obejmo-
wać wywóz śmieci przedsiębiorców, 
były wyższe niż te w 2019 roku (1 
929 658,84 zł).

W 2021 należy przyjąć, że będą 
jeszcze wyższe, bo ceny podnosi CZG 
12 (Celowy Związek Gmin – zajmu-
jący się gospodarką odpadami na 
poziomie regionu), do którego należy 
gmina Torzym.

I tym razem ponad 700 tysięcy  
na minusie!
Bilans „śmieciowych” dochodów 
i wydatków za 2020 rok to ponad 
700 tysięcy złotych na minusie! 
Mimo lipcowej podwyżki, mimo że 
dziś podstawowa stawka za śmie-
ci segregowane to już 26 złotych 

nad nowymi stawkami opłat śmie-
ciowych, padały niemal takie same 
słowa o gabarytach. „Gdyby nie gaba-
ryty, gdyby nie dwie akcje w roku...”. 

Ale to, że gabaryty trzeba wy-
wozić, było wiadomo i rok temu, 
i dwa lata temu, i dziesięć lat temu. 
Gdyby chcieć skomentować to 
ironicznie, można byłoby powie-
dzieć: gdyby nie trzeba było w ogóle 
wywozić śmieci, gmina wyszłaby na 
„zero”. Jasne i oczywiste.

Miało być „uszczelnienie”
Rok temu gorących zapewnień 
o próbie uszczelnienia systemu go-
spodarowania śmieciami było pełno. 
Padła deklaracja Roberta Borkow-
skiego o zabezpieczeniu pełnego 
monitorowania wywozu śmieci już 
na poziomie przygotowywania oferty 
zamówienia. 

Skończyło się jak zwykle. Choć 
przecież nie stoi nic na przeszko-
dzie, by system faktycznie moni-
torować miesiąc po miesiącu. Nie 
tylko monitorować. Prezentować 
radnym, wyciągać wnioski, reago-
wać! Z przedstawionych radnym 
tabelek wynika, że w lutym jest do 

dyspozycji pełny bilans 2020 roku 
łącznie z grudniem.

To znaczy, że najpóźniej we wrze-
śniu 2020 było wiadomo, jakie efekty 

NAUKA SPRZED ROKU POSZŁA W LAS. ZNÓW JEST MINUS NA ŚMIECIACH

Blisko 1,5 miliona złotych   poszło w śmieci 
Za 2020 system gospodarki „śmieciowej” w gminie Torzym przyniósł kolejne ponad 700 tysięcy złotych na minusie! 
Kolejne, bo przypomnijmy – za 2019 rok to było ponad 750 tysięcy złotych. Wychodzi na to, że w sumie przez dwa lata 
gmina Torzym na śmieciach nie doszacowała, bagatela, blisko 1,5 miliona złotych! Za taką kwotę można byłoby bez brania 
kredytów sfinansować blisko połowę kosztów budowy sieci wodociągowej dla Tarnawy! Albo przeznaczyć na edukację, 
sport. Wyremontować drogi. Kto za to zapłaci? A jak myślicie? Mieszkańcy – niestety, już szykujcie się na kolejne podwyżki. 

  Dlaczego z systemu wyrzucono przedsiębiorców, którzy do tego systemu 
wpłacali niemałe pieniądze?
  Dlaczego wciąż gmina nie może wyegzekwować opłat od wszystkich 

zobowiązanych do ich płacenia? To z tego powodu na uczciwie płacących 
mieszkańców spadają dodatkowe obciążenia.
  Czy aby na pewno system odbioru gabarytów jest szczelny? Czy jest 

gwarancja, że nikt nie objęty systemem nie może ich podrzucać?

»  Stawki za śmieci
Do września 2019
  Stawka za odpady zmieszane:  

14 zł/m-c od mieszkańca.
  Stawka odpady segregowane:  

8,5 zł/m-c od mieszkańca.
Od września 2019
  Stawka za odpady zmieszane:  

28 zł/m-c od mieszkańca.
  Stawka odpady segregowane:  

14 zł/m-c od mieszkańca.
Od lipca 2020
  Stawka za odpady zmieszane:  

52 zł/m-c od mieszkańca.
  Stawka za odpady segregowane:  

26 zł/m-c od mieszkańca.
Od ???? 2021
  Stawka za odpady zmieszane:  

52+??? zł/m-c od mieszkańca.
  Stawka za odpady segregowane:  

26+??? zł/m-c od mieszkańca.

Do tego pytanie: czy przez cały 2021 roku 
obowiązywać będzie stawka specjalna 
dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny i dla 
posiadaczy kompostownika?

Jednym z ważnych kryteriów wyboru w 2020 roku 
firmy, z którą zostanie podpisana umowa na wywóz 
śmieci, miała być gwarancja możliwości stałego mo-
nitoringu tego, jak przebiega ten proces i jakie skutki 
finansowe powoduje dla gminy. 

W ocenie punktowej wniosków próżno jednak 
szukać takiej pozycji. Kryteria oceny były trzy:
  cena – max. 60 pkt.;
  edukacyjna ekologiczna – max. 30 pkt.;
  termin płatności  – max. 10 pkt.

Jak widać aż jedną trzecią punktów można było 
zebrać za „edukację ekologiczną”. Brzmi dobrze, ale 

co się za tą pozycją kryje? Otóż przygotowanie ulotki 
w formie jednej kartki A5 (to trzy razy mniej niż kartka 
gazety, którą trzymacie w ręku) i rozesłanie do gospo-
darstw domowych w gminie (ciekawe, swoją drogą, 
czy dostaliście takie ulotki), a także przygotowanie... 
edukacyjnej gry dla dzieci z przedszkoli (dostały wasze 
dzieci taką grę?).

Nic w tym oczywiście złego, jednak nasuwa się 
pytanie, czy przy tak ogromnym kłopocie „śmieciowym” 
gminy, setkach problemów, jakie z niego wynikają, to 
faktycznie ulotka i gra powinny tak wiele ważyć w oce-
nie wniosków?

»  Ulotka? Nieśmieszny żart w zamówieniu
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NAUKA SPRZED ROKU POSZŁA W LAS. ZNÓW JEST MINUS NA ŚMIECIACH

Blisko 1,5 miliona złotych   poszło w śmieci 
dał pierwszy miesiąc funkcjonowania 
nowego regulaminu i systemu w lip-
cu 2020, a potem dalej – miesiąc po 
miesiącu.  

Oczywiste pytania
Przy okazji dyskusji na komi-
sji wspólnej pojawiły się głosy, 
że – oprócz gabarytów – strata na 
śmieciach to efekt przyznania ulgi 
na Kartę Dużej Rodziny i na kom-
postownik. Padła nawet opinia, że za 
chwilę upoważnionych do ulg będzie 
tyle osób, że reszta płacić będzie 
niebotyczne stawki. 

Jednak to nie w ulgach – przy-
pomnijmy przyznawanych albo tym, 
którzy są w najtrudniejszej sytuacji, 
albo tym, którzy są nagradzani za 
działania proekologiczne – problem. 

Największym problemem jest 
próba pójścia drogą na skróty: 
jesteśmy na minusie, podnieśmy 
opłaty. Zamiast myślenia: jesteśmy 
na minusie, to co zrobić, byśmy to 
naprawili nie podnosząc opłat.

Dziś powraca następne gorące 
pytanie sprzed roku: dlaczego z sys-
temu wyrzucono przedsiębiorców, 
którzy do tego systemu wpłacali 
niemałe pieniądze?

Dlaczego wciąż gmina nie może 
wyegzekwować opłat od wszystkich 
zobowiązanych do ich płacenia? 
To z tego powodu na uczciwych 
mieszkańców spadają dodatkowe 
obciążenia.

Czy aby na pewno system od-
bioru gabarytów jest szczelny? Czy 
nikt nie objęty systemem nie może 
ich podrzucać?

A może audyt by się przydał?
Skoro w gminie brakuje specjalistów 
od gospodarki odpadami – a jak 
widać po efektach brakuje – to być 
może wyjściem byłoby zlecenie audy-
tu fachowej firmie zewnętrznej.

Kontrowersyjne? Wcale nie. Nor-
malna procedura. Fachowcy przy-
chodzą, patrzą, czytają dokumenty, 
oceniają procedury i przedstawiają 
wnioski. Co jest dobrze, co źle, jaki 
jest sposób rozwiązania sytuacji.

Rok temu było grane to samo
Jeśli ktoś dobrze nie pamięta, to przy-
pomnijmy, że obecne stawki obowią-
zują od 1 lipca zeszłego roku, kiedy 
to podpisano nową umowę z firmą 

Warto podkreslić, że elektoroodpady (czyli 
wszelki sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
a także kable) można oddawać w każdym 
momencie, nie obciążając systemu odbio-
ru gabarytów, bezpłatnie do przedsiębior-
stwa Tamar w Torzymiu (Łaszewo, wjazd 
od ul. Saperskiej). Chodzi tu o stare, zużyte 
komputery, telewizory, radioodtwarzacze, 
pralki, lodówki, zmywarki, mikrofalówki, 
odkurzacze i wszelki inny sprzęt gospo-
darstwa 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 godzinach pracy przed-
siębiorstwa (7 – 15).

Radni gminy Torzym pod koniec maja 2020 roku 
uchwalili istotne ulgowe stawki dla mieszkańców, 
jeśli chodzi o opłaty śmieciowe. Mniej o 30 złotych 
dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny i 5 złotych od 
kompostownika. Jednak urzędniczy bałagan i brak 
nadzoru spowodowały, że nie wiadomo, od kiedy 
formalnie gmina miała prawo je naliczać!

Nowe zapisy funkcjonują praktycznie co prawda 
od 1 lipca 2020, ale nie do końca jest jasne, czy od 
strony formalnej w pełni legalnie. 

Wiele wskazuje na to, że między 1 lipca a 21 lipca 
urzędnicy gminy Torzym niestety nie mieli podstawy 
prawnej, by te specjalne stawki stosować. Mimo za-
dawanych pytań podczas sesji Rady Miejskiej i mimo 
obietnicy Roberta Borkowskiego wyjaśnienia tej spra-
wy, odpowiedź taka nie padła. 

Skąd wzięła się ta niejasność? Otóż:
  uchwała o ulgach „śmieciowych”, aby mogła obo-

wiązywać od 1 lipca 2020, powinna zostać w związ-

ku z tym opublikowana najpóźniej w połowie 
czerwca 2020;

  tak się jednak nie stało! 6 lipca 2020 sami zapyta-
liśmy w Gminie, co z nieopublikowaną uchwa-
łą – i dopiero po naszym pytaniu (!) uchwała 
została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego (7 lipca, uchwała nr 
XIV/104/20 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 
maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
określenia metody ustalania opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki 
opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi);

  w związku z powyższym uchwała siłą rzeczy mogła 
obowiązywać dopiero po upłynięciu wyznaczo-
nych ustawą 14 dni od MOMENTU PUBLIKACJI, 
czyli od 21 lipca 2020.

Jednak – jeszcze raz podkreślmy – ta niejasność, na 
jakiej podstawie była przyznawana ulga już od 1 lipca 
2020, nie została do dziś wyjaśniona.

»  Można oddawać elektroodpady

»  Wciąż niewyjaśniona kwestia „ulg śmieciowych”

W 15 wioskach gminy można by zamontować  
nowe place zabaw dla dzieci warte po 30 tysięcy  
złotych za kwotę ujemnego bilansu na gospodarce 
odpadami przez ostatnie dwa lata.  

roku, kiedy była przygotowywana 
nowa specyfikacja i dokumentacja 
przetargowa. I w tamtym momencie 
straty nie były tak duże.

– 770 tysięcy złotych straty (na 
sesji, na której omawiana była ta 
sprawa, powtarzano kwotę 770 tys., 
choć dokładna liczba na minusie 
z tamtego czasu to 758 067,5 złotych 
– red.)! Dlaczego gmina nie dokonała 
kontroli, jakie są warunki odbioru 
odpadów, jaki był nadzór? Wiedziała, 
że dokłada do interesu, a nie wyko-
nywała kontroli wobec podmiotu 
który wykonywał usługi? – dopy-
tywał się wówczas radny Zdzisław 
Stonoga.

Na wiele niewygodnych pytań 
burmistrz odpowiadał wtedy nie-
zwykle ogólnikowo: – Nie wiem, 
czy jesteśmy lepsi, czy gorsi. Każda 
gmina ma inną specyfikę. Każdy sa-
morząd realizuje te zadania, które są 
najistotniejsze, najbardziej potrzebne 
społecznościom lokalnym. Z przeką-
sem powiem: nie będę brał udziału 
w wyścigach. I dodawał, że intencją 
gminy jest to, by jednak PSZOK 
w przyszłości wrócił do Torzymia. 

Dziś, po niemal roku czasu, ten 
powrót PSZOK do Torzymia wydaje 
się kwestią po prostu nierealną, a wy-
powiedziane słowa pustym hasłem. 

Gdy pisaliśmy ten tekst zbierała 
się Komisja Gospodarki i Ochrony 
Środowiska, by omówić sytuację 
z minusem na gospodarce odpadami. 
To krok pierwszy. Następne zapewne 
będą o wiele bardziej burzliwe. W tej 
sprawie jeszcze będzie się działo, 
a my będziemy o tym pisać.

MK

wywożącą śmieci (LS Plus) i wszedł 
w życie nowy regulamin gospodaro-
wania odpadami w gminie Torzym. 
Od tamtej pory jest drożej i to dużo 
drożej: 26 złotych za odpady segre-
gowane miesięcznie od mieszkańca 
i 52 złote w przypadku, jeśli ktoś nie 
przestrzega zalecenia segregowania 
odpadów. Na dodatek przestał wtedy 
działać torzymski PSZOK.

– Znaleźliśmy się w obowiązku 
ponownego przyjrzeniu się syste-
mowi i skalkulowania stawki, która 
pozwoli zgodnie z obowiązującymi 
przepisami zbilansować ten system. 
Zdajemy sobie sprawę, że wzbudzi to 
wiele kontrowersji, że stawka, którą 
będziemy procedować, szczególnie 
uchwalana w takim momencie, wy-
woła wiele komentarzy – przy okazji 
uchwalania nowych stawek mówił 
w zeszłym roku zastępca burmistrza 
Robert Borkowski. 

– Kontrole odbywają się na 
bieżąco, bo co miesiąc poznajemy 
szczegółowe statystyki ilości odbie-
ranych i transportowanych przez 
firmę odpadów – dodawał. Jed-
nak potem dopytany w tej kwestii 
inaczej naświetlał kwestię: – Dane 
otrzymaliśmy na koniec roku, 
wcześniej robiliśmy to w połowie 



GMINA TORZYM  •  POWIAT SULĘCIŃSKI8 «

PIOTR ZAPOROWSKI: To było już 
ładnych kilka lat temu. Nam, rolnikom 
gminy Torzym, potrzebny był plan 
zagospodarowania przestrzennego, 
na podstawie którego moglibyśmy 
przejąć w wieloletnią dzierżawę albo 
wykupić ziemie, które uprawialiśmy. 
Gmina w tym przypadku dysponowała 
tylko studium uwarunkowań, a dla 
Agencji Nieruchomości Rolnych to 
nie był wystarczający dokument. Oni 
brali zaświadczenie z gminy, a gmina 
wystawiała na podstawie studium, 
że przeznaczenie terenu jest inne niż 
rolnicze. Brakowało planu zagospoda-
rowania, na podstawie którego można 
byłoby wyodrębnić konkretne działki 
i zmienić ich przeznaczenie. 

Jaki był tego skutek?
Ano taki, że agencja co najwyżej 
wydzierżawiała ziemie na 3-4 lata, bo 
na dłuższy okres, na przykład kilkana-
ście lat, wydzierżawiała właśnie tylko 
konkretnie ziemie zaklasyfikowane 
jako rolnicze. 

Jak się domyślam, te wasze ziemie 
właśnie nie występowały jako „rolni-
cze”?
No i to był problem. Wszystko zaczęło 
się jeszcze od budowy autostrady, ale 
gdy autostrada została już wybudowa-
na, gdy było wiadomo, gdzie są zjazdy, 
gdzie inne tereny wykorzystywane przez 
autostradę, można było te tereny z po-
wrotem zakwalifikować jako rolnicze, 
a do tego potrzeby był plan. Chodziło 
zresztą nie tylko o dzierżawę, także 
o wykup przez siebie samego uprawia-
nej ziemi.  Nie mieliśmy prawa pierwo-
kupu ziemi, jeśli nie była zakwalifikowa-
na jako rolnicza, tylko pod inwestycje. 
Puszczana była wtedy w przetarg nie-
ograniczony, który oczywiście wygry-
wali duzi przedsiębiorcy, z którymi my 
finansowo nie mamy się jak mierzyć, 
bo na cenę rynkową po prostu nie było 
nas stać. I tak nas wywłaszczali, mówiąc 
wprost, kawałek po kawałku.

A planu wciąż nie było?
No właśnie. Nam rolnikom ten plan 
był bardzo potrzebny, a burmistrz 
Stanulewicz obiecał, że taki plan zo-
stanie przygotowany. Problemem było 
to, że brakowało na niego pieniędzy, 
no to żeby pomóc, zrzuciliśmy się. 
Dzięki temu cała sprawa miała szybciej 
ruszyć. Ponad 20 nas było rolników 

Nie zobaczyliśmy ani planu, ani z powrotem pieniędzy – opowiada nam rolnik z Bobrówka Piotr Zaporowski 
o sytuacji, która wydarzyła się kilka lat temu, gdy grupie rolników zależało na stworzeniu przez Gminę 
Torzym planu zagospodarowania terenów, na których mieli uprawiane ziemie. By przyspieszyć i ułatwić 
sprawę każdy z rolników wpłacił wtedy do miejskiej kasy po 4,5 tysiąca złotych. Ale pytamy nie tylko o tę 
sprawę – także o to, jak dziś żyje i pracuje się rolnikom w gminie. Niestety, obraz codzienności ludzi, którzy 
zdecydowali się uprawiać ziemię, jest daleki od sielanki i beztroski.  

z całej gminy, każdy dołożył po 4,5 ty-
siąca złotych. Nie powiem – zrobiliśmy 
to z własnej woli, nikt nas do tego nie 
zmuszał, no ale zachętą burmistrza był 
ten plan i na jego podstawie możliwość 
wykupienia przez nas naszej ziemi, co 
wcześniej było niemożliwe. Wykorzy-
stał czas i trik, tak to muszę ująć.

I co się z tym planem stało?
Nic. Nie zobaczyliśmy ani planu, ani pie-
niędzy. Upominaliśmy się, niby przetarg 
był już ogłoszony na wykonanie planu, 
ale czy był jakiś z tego efekt, do dziś nie 
wiemy. Nie dostaliśmy żadnej informacji. 
Już kilka lat minęło od czasu, gdy było 
spotkanie z ludźmi z agencji. Burmistrz 
tak zaczął manewrować i manewrować, 
że w końcu skończyło się na niczym. 
Jak zapytaliśmy się o te pieniądze i o te 
plany, mówił dużo, ale o niczym i tak to 
wszystko zawisło w powietrzu.

Ale ziemię nadal pan użytkuje.
To bez związku z burmistrzem. Po prostu 
po zmianie koalicji zmieniły się też prze-
pisy. Dzięki temu mogli przedłużyć mi 
dzierżawę o 12 lat, co mnie uspokoiło.

Pieniędzy pan z powrotem nie zoba-
czył?
A skąd! Pewnie poszły na jakieś inne 
cele. W każdym razie wtedy, gdy nam 
na tym bardzo zależało, nic nie zostało 
dla nas zrobione.   

Czyli informacji żadnej pan nie 
dostał?
Nie, do dziś nikt mnie nie poinformo-
wał, czy cokolwiek w tej sprawie się 
dzieje. My też przestaliśmy naciskać, 
mieliśmy dosyć tego chodzenia i dopy-
tywania, bo jak powiedziałem zmieniły 
się przepisy z korzyścią dla nas. Każdy 
oswoił się z myślą, że to trzeba spisać 
na straty i już zajął się pracą. 

No właśnie. Akurat zbliża się wiosna, 
pan ma bardzo dużo pracy. Jaka jest 
dziś sytuacja rolników w gminie?
Nikt tu rolnictwa nie wspiera, jeśli 
o tym mówimy. W gminie nie ma 

nawet przedstawiciela do służby rolnej. 
Gdy ostatnio była susza, nasza gmina 
jako jedyna z zaledwie dwóch w regio-
nie nie wystawiła nikogo do oszacowa-
nia szkód, bo nie miała nikogo, kto się 
na tym zna.

A w jakich sferach gmina mogłaby 
wam pomóc?
Po pierwsze drogi. U nas nawet te 
gminne nie są robione, remontowa-
ne, a o polnych to już nie wspomnę. 
Mimo że przecież były dofinansowania 
– i krajowe, i unijne. Czasami zresztą 
w takich naprawdę prostych sprawach, 
to nawet nie trzeba pieniędzy. Wystar-
czyłaby pomoc w załatwieniu, pomoc 
administracyjna, prawnicza. Choćby 
przy zakładaniu fotowoltaiki, szukaniu 
możliwości instalacji wiatraków. To są 
także szanse dla gminy na pieniądze, 
a rolnicy tylko by na tym skorzystali. 
Niestety, człowiek już się przyzwyczaił 
do tego, że tu nikt w niczym nie pomo-
że, że nie ma myślenia strategicznego. 
Z rozpędu robi się to, co się robi, ale 
też ze smutkiem, że nie ma szansy na 
rozwój. W takiej gminie Rzepin, jak 
słyszę, wszystko się rozwija i wszyst-
ko fajnie funkcjonuje, a tutaj nikomu 
nic nie jest potrzebne, jak się okazuje. 
A proszę mi wierzyć, że nam nie jest 
lekko. Mamy tu glebę 5. i 6. klasy 
i uprawa rolna to takie męczenie się, 
a nie uprawa.

Ale jednak się pan męczy.
A co mi innego teraz pozostało? 
Człowiek włożył w tę ziemię mnóstwo 
pieniędzy i czasu.

Z czego się pan utrzymuje, głównie 
to uprawa?
Tak, uprawa. Przede wszystkim zboża. 
Wszystko na granicy opłacalności, aż 
smutek człowieka ogarnia. Nie da się 
żadnej inwestycji większej przepro-
wadzić, wystarczy tylko na bieżącą 
działalność. Mały plus jest tylko z do-
finansowania, ale z samej produkcji to 
wychodzi na zero, a nawet, gdy dwa 
lata temu były susze, to trzeba było 

jeszcze z dopłat dołożyć do produkcji. 
Dopłaty powinny być na inwestycje, 
a pole powinno zarabiać na rolnika. 
A tak to wcale nie wygląda.

Z punktu widzenia klienta, co się 
idzie do sklepu, wszystko coraz droż-
sze. To wy jako rolnicy powinniście 
zarabiać coraz lepiej.
Niby tak, ale problemem jest to, że całe 
przetwórstwo przejął rynek niemiec-
ki. Zboża ode mnie kupują Niemcy, 
a paszę z kolei ja muszę kupić też 
niemiecką. Teraz zboże zdrożało na 
przykład z 600 zł na 700, czyli 100 zł 
na tonie. Ale za worek paszy 25 kg 
płacę 10 zł więcej, na tonie wychodzi 
400 zł więcej. Rozumie pan? Mój zysk 
jest o sto złoty większy, ale za to sam 
muszę wydać 400 zł więcej. Zarabiają 
pośrednicy. To, co wychodzi ode mnie, 
zyskuje trzykrotne przebicie.

A nie może pan kupować paszy  
w Polsce?
Większość firm polskich wykupio-
nych jest przez niemieckie koncerny. 
Lokalne mieszalnie wykupione, lokalne 
ubojnie zamknięte, ceny sprzętu poszły 
kilkukrotnie w górę. Wielu towarów 
staniały. W 2000 roku dostawałem 
1,40 złotego za litr mleka, rok temu, 
jak jeszcze je sprzedawałem, tylko 1,10 
złotego. A do tego w 2000 roku kupo-
wałem ropę po 2,50, a w zeszłym roku 
po 5. Wtedy ciągnik polskiego jeszcze 
Ursusa można było kupić za 70 tys., 
a teraz trzeba zapłacić 180 tys.

Żadnego optymizmu?
Wie pan, teraz to mówią, że najlepiej 
uprawiać... dopłaty. Nie zboże tylko 
dopłaty, bo z tego jest 500 zł i żadnych 
problemów ze zbytem, z koszeniem, 
z opryskami, z tym wszystkim. Przepisy 
unijne doprowadziły do tego, że lepiej 
nie produkować i brać dopłaty. Zostało 
nas już tylko kilku, którzy jeszcze się bi-
jemy z losem, bo tak człowiek nauczony.

Straszne.
Takie są realia, teraz to modne: upra-
wianie dopłat. Robienie wrażenie, że 
coś się robi. Na przykład sieję łubin 
i jeżeli nie opryskam, to mam 500 zł 
więcej dopłat, no ale przecież jeżeli nie 
opryskam, nie będzie sensu kosić, bo 
porośnie zielsko. Jeżeli opryskam, bo 
chcę coś zebrać z tego pola, to mam 
500 zł dopłat mniej. Wiem, że to trud-
ne do uwierzenia, bo media promują, 
że kokosy mamy z tego wszystkiego. 
Tylko że jak usiąść i szybko obliczyć, 
wiele rzeczy jest poniżej kosztów. Zo-
stają dopłaty i z dopłat trzeba dołożyć 
do pola, żeby to wszystko wyszło na 
prostą. Taka jest rzeczywistość.

Rozmawiał Marcin Kalita

Rozmowa z rolnikiem z gminy Torzym Piotrem Zaporowskim

Nie chodzi o pieniądze, wystarczyłaby prosta pomoc
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Radny Zdzisław Stonoga znany jest z ciętego języka 
i dociskania gminnych władz w wielu sprawach, 
które są utrapieniem mieszkańców. Przez gminnych 
włodarzy traktowany jest czasami nieco lekceważą-
co, toteż słowne utarczki podczas sesji Rady Miej-
skiej z jego udziałem stają się nad wyraz gorące.

Podczas sesji, która odbyła się pod koniec 
lutego, radny Stonoga wyraźnie poddenerwowany 
tym, że burmistrz Stanulewicz ucieka od jasnej 
odpowiedzi w sprawie śmietników ustawionych 
koło krzyża na cmentarzu w Boczowie, zdobył 
się na ognistą tyradę. Adresowaną oczywiście do 
samego burmistrza. 

Wypowiedź była bardzo emocjonalna, ale 
warto ją przytoczyć, bo zawiera kilka celnych uwag.

Radny Stonoga mówił (na potrzebę tekstu do 
gazety dokonaliśmy małych skrótów i koniecznej 
ingerencji stylistycznej):

– Wie pan, ma pan taką minę trochę zgorszo-
ną, że koło krzyża stoją pojemniki i nawet pan 

mógł jeżdżąc w stronę Boczowa zajść na cmentarz, 
zobaczyć jak on wygląda. Ale widać, że pana to 
nie interesuje, czyli krótko reasumując gmina pana 
w ogóle nie interesuje.

(...) Niech pan nie poucza nikogo, a myślę, że to 
dobrze wyjdzie, jeżeli pan się tym też zainteresuje, zo-
baczy – bo pan tylko opiera się na jednym: żeby radni 
zgłosili. I tak pan nic nie zrobi. Ja zgłaszam drogę 
w Pniowie, przed chwilą się pytałem: 40 metrów ka-
łuże, proszę pana, pobocze z drugiej strony całkowicie 
nie nadaje się do przejechania, a pan przez pięć dni 
czy siedem nawet nie był zobaczyć tej drogi. Dzisiaj to 
samo mówię, nie otrzymuję żadnej odpowiedzi. 

Albo pan naprawdę sam się wybrał na burmi-
strza i sam pan jest tutaj bogiem – to trudno, bo ja 
uważam, że pana mieszkańcy wybrali i pan składał 
przysięgę, że będzie pan służył mieszkańcom. Oka-
zuje się, że pan nie służy mieszkańcom. Pan komu 
innemu służy. Co rok to komu innemu. 

Jeżeli ktoś jest burmistrzem, to powinien, proszę 
pana, chociaż starać się spełniać wolę mieszkańców, 
gminy, bo zaufali panu. Pan składał przysięgę, że będzie 
pan przestrzegał prawa. Nie wiem, jak pan przestrzega. 

Za co pan bierze pieniądze, jeżeli nawet pan 
flagi narodowej nie wywiesi na maszcie urzędu 
miejskiego w Torzymiu, ani flagi gminnej, która 
powinna wisieć (...) nawet jak by ktoś przybył do 
Torzymia i chciał coś załatwić w urzędzie, to nie 
znajdzie urzędu, bo nie wie gdzie. Dziękuję bardzo.

Co na to burmistrz? Niestety, poza komenta-
rzem o fantasmagoriach radnego Stonogi, polemi-
ki nie było.

Radny do burmistrza:  
gmina pana nie interesuje

Kownaty kojarzą się z Majalandem, 
ale niestety szara rzeczywistość wio-
ski nie jest tak kolorowa jak park roz-
rywki. Droga powiatowa pełna dziur 
i nierówności, część dróg należąca do 
gminy w jeszcze gorszym stanie.

Do tego mocno zaniedbany plac 
zabaw dla dzieci, czy też rekreacji 
dla starszych. Stare, pordzewiałe 
konstrukcje bramek, murawa pełnia 
dziur i nierówności, zaniedbane 
sprzęty. Przykry widok miejsca, które 
z założenia powinno być radosne. 

Wątpliwą „ozdobą” placu była 
rozpadająca się drewniana wiata, któ-
ra stała mocno przechylona w rogu 
placu obok starej... wanny (konia 
z rzędem temu, kto wie, czemu ta 
wanna miała służyć).

Na pierwszy rzut oka widać 
było, że wiata w każdej chwili grozi 
zawaleniem i stwarza ogromne 
niebezpieczeństwo dla wszystkich, 
którzy w niej przesiadują, w tym dla 
dzieci. Jeśli runęłaby w momencie, 
gdy ktoś znajdował się w pobliżu, 
w najlepszym razie mogło skończyć 
się ciężkim uszkodzeniem ciała. 
W najgorszym – strach myśleć.

Interweniowaliśmy w tej sprawie 
kilkakrotnie – i w gminie, i u Inspek-
tora Nadzoru Budowlanego. Oczywi-
ście wiatę należało przede wszystkim 
zabezpieczyć, a potem wyremonto-
wać. W końcu to tylko deski, drewno. 
Da się naprawić. Okazało się jednak, 
że wiatę łatwiej po prostu rozebrać.

W samej rozbiórce też jeszcze nie 
byłoby nic złego, gdyby w zamian sta-
nęła nowa wiata, którą przecież można 
złożyć w jeden dzień. Ale jak widać na 
zdjęciu – od jesieni (zdjęcie zrobione 
pod koniec lutego) na placu w miejscu 
wiaty nie ma niczego. Pozbyto się pro-
blemu nie oferując niczego w zamian, 
choć samą użyteczność postawienia 
wiaty w tym miejscu trudno podważyć. 
I to się nazywa załatwienie problemu.

red

BYŁA WIATA – NIE MA WIATY

Problem z głowy
Pamiętacie słynną, rozwalającą się wiatę na placu zabaw 
w Kownatach? Od jesieni już jej nie ma. To akurat dobrze. 
Znacznie gorzej, że nie ma też nic w zamian.

Rok temu sołtysa nie miał tylko Boczów – po 
dwóch kolejnych rezygnacjach. Dziś puste pola 
widnieją także przy Bobrówku, Wystoku, Lubo-
wie, Gądkowie Małym. 

Większość osób, które przepytywaliśmy, wska-
zywała na trudności we współpracy z obecnymi 
władzami gminy i ogólne poczucie bezsilno-
ści. – Z czymkolwiek się nie pójdzie do gminy, 
słychać tylko, że nie można, nie da się, nie ma 
pieniędzy. I na końcu sołtys zostaje sam z pro-
blemami wioski. Człowiek się szarpie, szarpie, 
ale w końcu pyta sam siebie: po co mi to, po co 
mi odpowiedzialność i wysłuchiwanie narzekań 
ludzi, skoro nic na to nie można poradzić? – usły-
szeliśmy w jednym z komentarzy.

Burmistrz Stanulewicz ma na ten temat zupełnie 
inne zdanie. – Co do rezygnacji sołtysów nie wni-
kam w przyczyny. Każdy jest kowalem swojego losu. 
Ubolewam, że kolejna miejscowość, gdzie sołtysa 
nie ma – stwierdził podczas sesji Rady Miejskiej,

Co zresztą bardzo szybko zostało mu wypo-
mniane. 

– Bardzo jest przykro słuchać tego, co o soł-
tysach pan burmistrz powiedział, że są kowalami 
swojego losu. Ludziom pan obiecuje, że coś zrobi, 
a nie robi. Nie robi pan inwestycji na wsiach, gdzie 
są ludzie panu przeciwni. W Boczowie obiecał pan 
wyremontować starą świetlicę, która w ogóle nie 
jest remontowana, całkowicie się wali. Obiecał pan 
w Garbiczu zrobić plac zabaw po zebraniu sołeckim. 
Sołtysi będą rezygnować, bo nie spełnia pan żad-
nych nadziei z tych, które pan obiecuje. Powinien 
pan teraz publicznie przeprosić sołtysów – ostro 
zareagował radny Zdzisław Stonoga.

W obronie byłej sołtys Bobrówka stanęły też 
radne Anna Warwas i Daria Hormańska, które 
wypomniały burmistrzowi sprawę z dramatycznie 
wyglądającą  świetlicą, nie nadającą się do użytku 
w obecnym stanie. O sprawie świetlicy piszemy tak-
że na stronach 4.-5. przy okazji tekstu o inwestycjach 
gminnych.

– Od końca 2018 jest podnoszone, że pan 
burmistrz nie współpracuje z sołtysami. Tak 
było z panią sołtys z Borówko, która przyszła 
na sesję i wypominała panu, że obiecywał pan 
pieniądze. I faktycznie w planie były, ale później 
zostały wykreślone. (…) Ludzie nic nie zrobią, 
bo nie mają pieniędzy, a pan jako jednostka nie 
chce z nimi współpracować i rezygnują. Ja chylę 
im czoła przez to, co słuchają od mieszkańców: 
wybraliśmy ciebie, czemu nic nie robisz – ko-
mentowała Anna Warwas.

Burmistrz jednak nie sprawiał wrażenia osoby, 
która przejęłaby się tymi głosami. – Wracamy 
do sfery sołtysów, do sfery, która nie jest łatwą 
– powtarzał w kółko swoje hasła. – Rezygnacja 
sołtysów następuje poprzez indywidualne, osobi-
ste decyzje. Czy to ja jestem przyczyną? Wiado-
mo, że kogoś trzeba znaleźć, jak coś niedobrego 
się dzieje. Przyjmuję to. Natomiast nie mam na to 
wpływu. 

I tu burmistrz się myli. W naszej opinii jak 
najbardziej ma wpływ na to, co dzieje się z soł-
tysami. Ten wpływ jest wręcz kluczowy. I tylko 
należy ubolewać, że „nie wnika, co dzieje się 
z sołtysami”, bo chyba jednak powinien.

red

Sołtysi – rezygnacja za rezygnacją
Głośnym echem odbiła się rezygnacja z funkcji kolejnego sołtysa w gminie Torzym. Tym razem 
chodziło o panią sołtys Bobrówka Joannę Tumiłowicz, która nie mogła doprosić się ani remontu 
świetlicy, ani remontu drogi gminnej. Bobrówko to już piąta miejscowość w gminie, która nie ma 
sołtysa. Wszystkich sołectw w gminie jest 21, co oznacza, że już w jednej czwartej brakuje osoby 
spełniającej tę ważną z punktu widzenia społeczności lokalnej funkcję.



GMINA TORZYM  •  POWIAT SULĘCIŃSKI10 «

Powyżej użyte zostało słowo „prze-
jechać”, tylko że mieszkańcy wielu 
miejscowości wiedzą, że czasami nawet 
i „przejść” w kaloszach jest sportem 
ekstremalnym. 

Po zimie stan dróg w gminie (zresztą 
nie tylko formalnie gminnych, to fakt 
– powiatowe bywają odcinkami w nie 
lepszym stanie) woła o pomstę do nieba, 
a do naszej redakcji napływają głosy 
rozżalenia z większości miejscowości 
– Pniowa, Tarnawy, Bobrówka, Kownat, 
Garbicza, Gądkowa, Bargowa, Drzewiec 
i wielu innych.

Symbolem niedbałości o stan dróg 
stał się kwartał tuż pod nosem samej 
Gminy. Burmistrz ze swych okien 
doskonale widzi, co dzieje się na ulicy 
Brzozowej, od której każdego dnia pracy 
parkuje samochód. Raptem kilkadzie-
siąt metrów dalej: Młyńska, Świerkowa, 
Strażacka to po roztopach obraz nędzy 
i rozpaczy. Samochody toną w błocie, lu-
dzie mogą przejść tylko pod warunkiem 
wyposażenia się w gumowce. I co? I nic. 

O tym kwartale ulic pisaliśmy wie-
lokrotnie. Latem pył nie do zniesienia, 
zimą, wczesną wiosną i późną jesienią 
błoto po kolana. Od kilku lat trwa walka 
papierkowa z urzędem o możliwość 
skutecznego, porządnego remontu 
nawierzchni. Bezskutecznie. Ciekawe, 
jak Strażacka i Nad Ilanką będą wyglą-
dały, gdy na budowę nowej oczyszczalni 
zacznie jeździć ciężki sprzęt. A właściwie 
nie tyle „ciekawe”, co przerażające. 

Podobnie rzecz się ma na drodze do 
działek budowlanych w Garbiczu, gdzie 
grzęzną nawet śmieciarki. Tam także 
odbyła się mała wojenka na „papierki”. 
Nic nie dała.

To, że drogi lokalne 
w gminie Torzym są 
w zatrważającym stanie, 
wiedzą wszyscy mieszkańcy. 
Jednak każdego roku po 
zimie wszystkie problemy 
z tym związane potęgują 
się w sposób dla lokalnej 
społeczności niezwykle 
uciążliwy. Nawet jednak 
najprostsze remonty, 
jak się wydaje – czy jak 
można stwierdzić usiłując 
po nich przejechać, 
zdają się być zadaniem 
z niewytłumaczalnego 
powodu niewykonalnym. 

Zresztą takich miejsc w gminie jest 
mnóstwo. Ostatnio radny Zdzisław 
Stonoga zwracał uwagę choćby na Pniów. 
– Kiedy pan burmistrz wizytował Pniów? 
Jak te drogi wyglądają. Jedna droga liczy 
15 metrów kałuży i wody, po prostu jezio-
ro. Mieszkańcy chodzą po kostki w błocie. 
Kiedy pan burmistrz był w Pniowie? Nie 
widzę, żeby się zainteresował. Jak skończy-
ła się akcja zima? Nieodśnieżone, ślisko, 
ludzie szli do kościoła ledwo co utrzymu-
jąc równowagę – opowiadał. 

Drogi, czyli problem nierozwiązywalny

Torzym, Nad Ilanką

Kownaty Droga na Bobrówko

Torzym, róg Młyńskiej 
i Brzozowej

Torzym, róg Młyńskiej 
i Brzozowej

Bobrówko

Garbicz

Garbicz

Według planu newralgiczne miejsca 
drogowe miały być wypełnione tłucz-
niem. Tyle że największy sens miało to, 
gdy szykowały się deszcz, słota i śniegi. 
A wiele wskazuje na to, że akcja z tłucz-
niem wypadnie dopiero na lato. 

Podczas grudniowej sesji na bur-
mistrza naciskała w tej sprawie Daria 
Hormańska. – Jeśli chodzi o tłuczeń 
musimy poczekać do stycznia – usłysza-
ła. Po czym padła deklaracja, że tłuczeń 
dotrze właśnie w pierwszej dekadzie 
tego miesiąca. Pod koniec 2020 roku nie 
mógł, bo burmistrz chciał budżetowo 
zamknąć rok... bez tłucznia. 

Mamy koniec lutego. Daria Hor-
mańska znów pyta o tłuczeń. – Nie 
poczyniliśmy żadnych działań – sły-
szy w odpowiedzi. Do tego jest hasło 
o tym, że tym razem trzeba poczekać 
na wpłatę pierwszych rat podatku, no 
i prośba o... cierpliwość! Dodajmy, że 
sołtysi już we wrześniu zeszłego roku 
składali pierwsze zapotrzebowanie na 
tłuczeń. Jak będą cierpliwi, pewnie 
kiedyś się doczekają. 

Serial „drogi w gminie Torzym” jest 
równie burzliwy, jak niegdyś serial „Pol-
skie drogi” w telewizji. Tyle że o wiele 
dłuższy. Można tu cofnąć się znów do 
grudnia, gdy usłyszeliśmy hasła o „loko-
motywach” inwestycji. Drogi – zdaniem 
burmistrza – niegdyś nią były, teraz są na 
bocznym torze, ale może kiedyś wrócą 
znów na główny, bo – tu znów odwołaj-
my się do słów burmistrza – „pewnie nie 
uciekniemy od tej sfery”.

Można podsumować nieco ironicz-
nie. Nie, nie uciekniemy, panie burmi-
strzu. Nie w tym błocie.

red 
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Ten finał był w ogóle bardzo uda-
ny. Dzięki Antkowi i wielu innym 
ludziom dobrej woli. Według in-
formacji z TOK, kwota wsparcia 
zebrana w gminie Torzym osiągnęła 
niemal 50 tys. złotych (48 134,17). 
To zasługa wszystkich wolontariuszy 
– młodszych i starszych, którzy wyszli 
w niedzielę na ulice, by zbierać datki 
do puszek WOŚP. A także tych, którzy 
licytowali aukcje na Facebooku i na 
Allegro, gdzie były wystawiane poda-
rowane przedmioty.

W domu Antka jednak ta 
niedziela z Wielką Orkiestrą Świą-
tecznej Pomocy zostanie na długo 
zapamiętana w sposób szczególny. 
Także przez tych, którzy mieli okazję 
zetknąć się z uśmiechniętym od 
ucha do ucha 8-letnim chłopcem 
krążącym w towarzystwie mamy 
i cioci po ulicach Gądkowa Wiel-
kiego, Bargowa, Gądkowa Małego 

8-letni Antek koncertowo  
zagrał dla potrzebujących

i Debrznicy, by zbierać do puszki 
datki dla najbardziej potrzebujących 
rówieśników.

To była wyjątkowo ładna niedziela. 
Ale i mroźna. Antka to nie przestra-
szyło. Wstał o 7 rano, zjadł smaczne, 
pożywne śniadanie i od ósmej zabrał 
się do dzieła. Wymarzył sobie ten 
dzień już rok temu. Bardzo chciał, by 
przyjęto go w szeregi wolontariuszy 
WOŚP, ale wtedy był jeszcze odrobinę 
za mały. W tym roku szef torzymskiego 
sztabu Andrzej Kuchnio już oficjalnie 
przyjął go w szeregi orkiestrowej dru-
żyny. Antek dostał instrukcje, co i jak 
ma robić, skarbonkę WOŚP i stosowne 
zaświadczenie.

Mimo 9-stopniowego mrozu 
ruszył w trasę, by skończyć ją dopiero 
o 17 popołudniu. Z przerwą rzecz 
jasna na obiad przygotowany przez 
męża siostry pani Doroty. 

– Chyba nie muszę podkreślać, 
jak dumna jestem z mojego Antosia 
– mówi pani Dorota. – Ten cały dzień 
był jak z bajki, nieprawdopodobnie 
radosny, wspaniały dla niego i dla 
nas wszystkich. Przede wszystkim 
dzięki tym, którzy wspierali Wielką 
Orkiestrę wrzucając datki do puszki. 
Proszę sobie wyobrazić, że ludzie 
przyjeżdżali 40 kilometrów ze Słubic, 
żeby wrzucić pieniądze do puszki 
Antosia, gdy dowiedzieli się o nim 
z Facebooka!

Ja na szczęście jestem 
zdrowy i mam siłę, 
żeby zbierać na pomoc 
dla chorych dzieci 
– postanowił 8-letni 
Antoś Gondek przed 29. 
finałem Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. 
Jak postanowił, tak 
zrobił. Dzięki wsparciu 
najbliższych, sąsiadów, 
ale także w dużej 
mierze i nieznajomych 
o dobrym sercu uzbierał 
rekordową w historii 
gminy Torzym puszkę 
(dokładnie 5209,56 zł)! 

– To jest wspaniała, obywatelska 
lekcja dla Antka, ale także dla wszyst-
kich dzieci, które podobnie jak on 
biorą udział w tej akcji. Będą o tym 
pamiętać przez lata. Zapamiętają, że 
warto pomagać – dodaje pani Dorota 

i wspomina czwartoklasistę Kubę, 
który rozbił swoją skarbonkę i całą (!) 
zawartość, czyli blisko 600 złotych, 
wsypał do orkiestrowej puszki jej syna. 
A także małą Hanię, która zrobiła to 
samo ze swoją skarbonką. Grosik do 
grosika i uzbierała się potężna kwota.

Wszystkich zaskoczyło, ile pienię-
dzy koniec końców do tej rekordowej 
w naszej gminie puszki wpadło. 5 200 
złotych to wynik niesamowity, dzięki 
temu, że ludzie na ogół bardzo po-
zytywnie reagowali na krążącego po 
ulicach wsi Antosia. – Mamo, a czy 
to dużo, czy mało? – dopytywał sam 
chłopiec w niedzielny wieczór nie do 
końca zdając sobie sprawę, jak wielką 
pracę wykonał. I jak bardzo przysłu-
żył się do akcji pomagania innym. 

Swoją drogą tak się złożyło, że 
akurat w tych czterech wsiach, które 
chłopiec obrał sobie za rejon, wcześniej 
nie było zbyt rozpowszechnionego 
wielkoorkiestrowego zwyczaju, bra-
kowało właśnie wolontariuszy. Teraz 
ten wolontariusz już jest, a podobno 
w następnych latach będą następni.

– Czy w przyszłym roku też będę 
mógł zbierać, czy przyjmą mnie do 
WOŚP? – to było pytanie, które naj-
bardziej Antek przeżywał w niedzielny 
wieczór po całym dniu zbierania. Ale 
przecież wiadomo, że przyjmą. Już za-
powiedział to Andrzej Kuchnio, który 
wręczył mu z wielkimi podziękowania-
mi kubek 29. finału WOŚP. W ponie-
działkowy poranek to właśnie w tym 
kubku mama musiała podać Antkowi 
mleko. Nie mogło być inaczej.

W związku z całą akcją, z tym, 
co przeżył i co zapamiętał 8-latek 
ma jeszcze jedno marzenie. Chciał-
by osobiście poznać Jurka Owsiaka. 
I pewnie, gdy tylko miną obostrzenia 
związane z pandemią i będzie już 
można swobodnie się spotykać, to 
marzenie się spełni.

MK
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  WSPIERAMY MIESZKAŃCÓW

»  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: 8-14 marca.

•  Pod Platanem, Wiejska 4/6,  
 95 7552987. Pon.-pt. 8.00-20.00.  
Dyżur nocny i świąteczny: 15-21 marca.

•  Piokar, Dudka 8,  
 95 7559245. Pon.-pt. 8.00-19.00.  
Dyżur nocny i świąteczny: 22-28 marca.

•  Lub-Farm, Kościuszki 3a,  
 95 7559258. Pon.-pt. 8.00-19.00;  
sob. 8.00-15.00.  
Dyżur nocny i świąteczny:  
29 marca – 4 kwietnia.

•  Dobre Zdrowie, Witosa 1,  
 515479044. Pon.-pt. 8.00-20.00;  
sob. 8.00-14.00.  
Dyżur nocny i świąteczny: 5-11 kwietnia.

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

•  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 (10 marca 
– 10 kwietnia)

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:  
12, 19, 26 marca i 2, 9 kwietnia
odpady segregowane:  
22 marca i 6 kwietnia
biomasa (brązowy worek):  
22 marca i 6 kwietnia

REJON I 
Kownaty, Prześlice, Bobrówko, Wystok, Lu-
bów, Tarnawa Rzepińska, Bielice, Boczów: 
odpady komunalne: 15, 29 marca 
odpady segregowane: 6 kwietnia 
biomasa (brązowy worek): 6 kwietnia

REJON II 
Grabów, Walewice, Koryta, Debrznica, 
Drzewce Kolonia, Drzewce, Kolonia Osiny, 
Pniów: 
odpady komunalne: 16, 30 marca
odpady segregowane: 7 kwietnia 
biomasa (brązowy worek): 7 kwietnia 

REJON III 
Gądków Wielki, Gądków Mały, Bargów, 
Mierczany, Lubin, Garbicz: 
odpady komunalne: 17, 31 marca
odpady segregowane: 8 kwietnia 
biomasa (brązowy worek): 8 kwietnia 

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:  
18 marca i 1 kwietnia 
odpady segregowane: 9 kwietnia
biomasa (brązowy worek): 1 kwietnia 

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:  
19 marca i 2 kwietnia
odpady segregowane: 10 kwietnia 
biomasa (brązowy worek): 2 kwietnia

LS PLUS (odbiór odpadów)  
 95 7557722,   69 8623729
numer kontaktowy do Urzędu Miejskiego 
w Torzymiu:  68 3416221,  
 68 3413012

PSZOK MIEŚCI SIĘ W CZG-12,  
DŁUGOSZYN 80.
Gdy pozbycie się domowych odpadów 
segregowanych jest konieczne poza 
wyznaczonymi terminami odbioru, 
mieszkańcy mogą je oddawać bezpłatnie 
do PSZOK.

NOWA STAWKA OPŁAT za 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

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

Z informacji radnej wynika, że szczepie-
nia w gminie Torzym rozpoczęły się 26 
stycznia, a na razie tygodniowo w gabinecie 
doktora Widery szczepionych jest około 30 
pacjentów. Tyle bowiem dawek szczepionek 
jest przeznaczonych na nasz rejon. I nie-
stety, ze słów radnej wynika, że na razie  
o większej liczbie nie ma mowy. 

Do szczepień na koniec lutego zapisa-
nych było około 400 chętnych, a w grupie 
80+ znaczna część szczepionych przyjęła 
już drugą dawkę. 

W przypadku, jeśli jakieś miejsce 
w kolejce zostaje zwolnione (z różnych 
powodów są osoby, które nie przystępują 
do szczepień), przesuwana jest osoba z listy 
rezerwowej. 

Przypominamy, że istnieje możliwość 
dowozu do punktu szczepień (czyli do gabi-
netu doktora Widery – bo to jedyny punkt 
szczepień w gminie) w przypadku osób, 
które nie mają możliwości samodzielnie się 
tam dostać. 

INFORMACJE
Od 16 grudnia ruszyła bezpłatna, całodo-
bowa infolinia dla obywateli, którzy chcą 
dowiedzieć się więcej na temat szczepień 
przeciwko COVID-19. Uzyskanie informa-
cji o tematach związanych ze szczepieniami 
przeciw COVID-19 możliwie jest w języku 
polskim, angielskim, ukraińskim oraz 
rosyjskim.

Bezpłatny, całodobowy numer: 989. 
Dla dzwoniących z zagranicy i operato-
rów nie obsługujących numerów specjal-
nych: +48 22 62 62 989.

Informacje otrzymają Państwo także 
w NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego Le-
sław Widera – Torzym, ul. Wojska Polskie-
go 52, pod numerem telefonu 68 341 36 20. 

Osoby starsze i niepełnosprawne, mają-
ce kłopoty z dotarciem do punktu szczepień 
mogą zgłaszać się na numery telefonów: 68 
3413050, 68 3413012 (telefony czynne od 
poniedziałku do piątku od godz. 7.15 do 
15.15).

Szczepienia bez zakłóceń 
Szczepienia antyCOVID w gminie Torzym są 
przeprowadzane według planu – poinformowała  
radna Maria Ratuszniak.

W województwie lubuskim punktów szczepień łącznie jest 162.
W gminie Torzym jest tylko jeden punkt szczepień, natomiast poniżej lista z całego powiatu 
sulęcińskiego:

  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „HIPOKRATES” – Sulęcin, ul. Wiejska 6,
  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDYK” – Sulęcin, ul. Dudka 13,
  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego SANVITA  

– Lubniewice, ul. Osadników Wojskowych 13,
  NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego Lesław Widera – Torzym, ul. Wojska Polskiego 52,
  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROWIE” s.c – Krzeszyce, ul. Gorzowska 5,
  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „NASZE ZDROWIE” – Słońsk, ul. Puszkina 22.

»  PUNKTY SZCZEPIEŃ


