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„Forum” wciąż jest  
z Wami i ma się dobrze
Dla tych z naszych Czytelników, którzy pytali nas, czy gazeta „Forum” zniknie po referendum, 
mamy bardzo dobrą wiadomość, której potwierdzeniem jest to wydania, które właśnie 
trzymacie w rękach – nie, nie zniknie!

To tylko ci z włodarzy miasta, którym nie na rękę są informacje upubliczniane przez naszą 
gazetę, próbowali wprowadzić do obiegu publicznego przekonanie, że wydawanie „Forum” było 
podporządkowane akcji referendalnej. Tyle, że to zwykła nieprawda i ściema.

Nasza gazeta w formie drukowanej ukazuje się już prawie od roku, portal internetowy 
został zarejestrowany jeszcze w 2019 roku, gdy nikomu o referendum się nie śniło. Naszym zaś 
celem nie jest walka polityczna, a informowanie społeczności gminy Torzym o sprawach, które 
tutaj się dzieją. 

O sprawach związanych z życiem codziennym, kulturą, sportem, zdrowiem. Także, rzecz 
jasna, o sprawach z samorządowego życia gminy. I tu staliśmy się niewygodni dla obecnej 
gminnej władzy, bo pokazujemy to, co ta władza najchętniej by ukryła. Tu już nawet nie chodzi 
o kwestię oceny pewnych działań samorządowych – ocena zawsze może być różna, zawsze może 
być subiektywna, zawsze można jej zarzucić, że prezentuje jedno konkretne stanowisko. Tu 
jednak także chodzi o ukrywanie spraw, faktów, które co do zasady powinny być jawne.

Informacje, uchwały, zarządzenia burmistrza, które ustawowo, bezzwłocznie powinny być 
zamieszane w Biuletynie Informacji Publicznej, które powinny znaleźć się na oficjalnej stronie 
gminy, w Torzymiu trzeba wręcz wydzierać urzędnikom z – za przeproszeniem – gardła. Brak 
transmisji z sesji Rady Miejskiej, brak publikacji protokołów, kompletów jawnych dokumentów, 
odmowa udzielenia odpowiedzi nawet w trybie żądania udostępniania informacji publicznej 
– to się po prostu w głowie nie mieści. Podobnie jak to, że o kimś, kto próbuje dochodzić czegoś 
oczywistego, można usłyszeć, że „ma gębę napchaną demokracją”.

Ale spokojnie – „Forum” zdobyło szacunek i zaufanie wielu czytelników właśnie dlatego, że 
na łamach nie wahamy się poruszać tematów zamiatanych w Gminie pod dywan. I nadal takie 
tematy będziemy poruszać. To możemy naszym Czytelnikom obiecać.

Redakcja

Wydawca: Stowarzyszenie Lokalne 
Forum Biznesu

Adres: ul. Strażacka 26 lok. A, 
Gądków Wielki, 66-235 Torzym; 
e-mail: redakcja@lokalneforum.pl

Redaktor naczelny: 
Marcin Kalita
Druk:
Drukarnia Waldemar Grzebyta
ul. Kossaka 108
64-920 Piła

Lokalny Portal Informacyjny 
Forum

Wychodzi raz w miesiącu.
Numer 08/2020
Nakład: 2750 egz.

W niedzielę 4 października wyborcy 
w gminie Torzym mogli pójść do urn, by 
odpowiedzieć na pytanie, czy Ryszard Sta-
nulewicz ma nadal piastować swój urząd, 
czy powinien go zdać na trzy lata przed 
końcem kadencji.  

Wynik referendum nie był zasko-
czeniem. Do urn poszło ostatecznie 946 
mieszkańców uprawnionych do głoso-
wania, z których aż 95 % powiedziało 
stanowcze „NIE” Stanulewiczowi. Wynik 
referendum nie okazał się jednak wiążący, 
bowiem zabrakło wymaganej frekwencji. 
Do ważności decyzji referendum potrzeb-
ne było nie mniej niż 3/5 biorących udział 
w ostatnich wyborach samorządowych 
(wtedy do urn poszło 2687 osób).  

Jakie wnioski z referendum?
 Mieszkańcy gminy Torzym są coraz 
bardziej świadomymi uczestnikami 
życia społecznego. To pokazało nie tylko 
samo referendum, ale także i kampa-
nia, która je poprzedziła. Już w trakcie 
zbierania podpisów na listach poparcia 
referendum inicjatorzy zostali zaskoczeni 
tym, jak wiele ludzi – wbrew obiegowej 
opinii – interesuje się życiem gminy, jak 
często rozmawia o tym, co w gminie 
się dzieje i jak krytycznie odnosi się 
do poczynań obecnej władzy. Ludzie, 
nawet jeśli publicznie tego nie ujawniają, 
w rozmowach w wąskim gronie potrafią 
prezentować swoje poglądy i wygłaszać 
swoje potrzeby – często odmienne od 
tego, co słychać w ugrzecznionym prze-
kazie na sesjach Rady Miejskiej. Widać 
i słychać to było wyraźnie na spotkaniach 
w samym Torzymiu, ale także bardzo 

mocno w Boczowie, Bobrówku, Walewi-
cach czy Drzewcach Kolonii – nawet na 
spotkaniach z udziałem samego burmi-
strza. 

 Tej opozycji nie da się już zlekce-
ważyć. Burmistrz wielokrotnie kwestię 
referendum usiłował sprowadzić do 
rozgrywki między sobą (na marginesie 
– lubi o sobie mówić w liczbie mnogiej, 
ale nie zmienia to faktu, że stanowisko 
piastuje konkretna osoba) a wąską grupą 
posądzaną przez niego o obronę wła-
snych interesów. Choć na zdrowy rozum 
w obronie własnych interesów nie ma nic 
złego, a przeciwnie – to jak najbardziej 
zdroworozsądkowy odruch. Po wynikach 
referendum tak sprawy stawiać już się 
nie da. Patrząc na liczbę głosów przeciw 
burmistrzowi – ta grupa to już poważ-
nej wielkości siła społeczna wyrażająca 
dosadnie swój sprzeciw wobec obecnej 
polityce. Listy poparcia pod referendum 
podpisało grubo ponad 700 osób, choć 
podpisy te zbierano tylko przez dwa week-
endy. Przeciwko burmistrzowi zagłoso-
wało ostatecznie blisko 900 osób, choć 
mówimy o śródkadencyjnym referendum. 
Referenda w Polsce z reguły oznaczają 
niską frekwencję. To, że w gminie Torzym 
udało się mimo wszystko zmobilizować 
te 900 osób, stanowi poważne ostrzeże-

nie dla burmistrza, bowiem oznacza, że 
podczas następnych wyborów tych osób 
głosujących przeciw niemu może być 
kilkaset więcej, co wynika z samej logiki 
społecznej. A to oznaczałoby wyborczą 
porażkę.

  Nie da się rządzić tylko strachem. Co-
raz więcej osób z coraz większa świado-
mością społeczną oznacza coraz większe 
kłopoty dla władzy. Bo ludzie zaczynają 
stawiać żądania, mówić głośno o błędach, 
niespełnionych obietnicach i zaniecha-
niu. Przed referendum obóz burmistrza 
zrobił doprawdy wiele, by zniechęcić ludzi 
do zagłosowania. Wytworzona została 
atmosfera: kto idzie, ten przeciw nam. 
A mimo to liczba głosów „PRZECIW” 
była imponująca. Ludzie się odważyli, nie 
bali pokazać otwarcie, co myślą o polityce 
prowadzonej w gminie. Także wyrażając 
swoje zdanie na łamach gazety, w sondach 
ulicznych, przed kamerami TVN24. Pod-
czas wyborów samorządowych już nikogo 
zastraszyć się nie da. Tam oddanie głosu 
jest prawdziwie anonimowe.  

Bez zmiany, ale z sukcesem
Referendum nie przyniosło zmiany 
burmistrza, ale niewątpliwie akcja ta 
przyniosła efekt w postaci poruszenia 
lokalnej społeczności. Wiele osób zaczęło 
się zastanawiać, dlaczego w tej gminie 
jest tak źle i dlaczego nie może być lepiej. 
Nie tylko zastanawiać, ale głośno o tym 
mówić. Wiele do myślenia dają porów-
nania z gminami sąsiednimi, gdzie dzieje 
się o wiele więcej pozytywnych rzeczy. 
Gdzie powstają parki, obwodnice, dworce, 
boiska, chodniki, place zabaw. Nie dlatego, 
że te gminy są bogatsze, tylko dlatego, że 
rządzą nimi ludzie, którzy wolą chwalić się 
tym, że w ich gminach jest coraz ładniej, 
czyściej i jest w nich coraz więcej inwesty-
cji niż chwalić się tym, że się nie przegrało 
referendum.

Tuż po referendum na antenie Radia 
Zachód Burmistrz Stanulewicz zapowie-
dział chęć dialogu z tymi, którzy wystąpili 
przeciwko niemu, także z grupą inicjatyw-
ną. Padło hasło o „rozmowie przy stole”. 
Z tego, co wiemy, hasło na razie postało 
tylko retorycznym zwrotem ładnie 
brzmiącym na antenie. Tylko, że dalej 
samymi retorycznymi woltami zdaje się, 
że rządzić już się po prostu nie da.

W gminie Torzym jednak  
nie wszystko po staremu
Blisko 900 wyborców 
w gminie Torzym wyrazi-
ło swoje niezadowolenie 
z polityki prowadzenia 
spraw samorządowych 
przez obecnie urzędują-
cego burmistrza Ryszarda 
Stanulewicza. Referendum, 
które odbyło się 4 paź-
dziernika, to wielka żółta 
kartka pokazana szefowi 
gminy i jego decyzjom.

»  CZY MOŻLIWE JEST NOWE REFERENDUM?
Wiele osób po zakończonym referendum pytało nas, czy możliwe jest zorganizowanie 
następnego, gdyby okazało się, że w gminie nie zachodzą żadne pozytywne zmiany? 

Odpowiadamy: tak, jest możliwe. Nie ma żadnej prze-
szkody natury prawnej, aby podczas jednej kadencji 
samorządowej przeprowadzać więcej niż jedno refe-
rendum o skrócenie kadencji burmistrza. 
Czyli inaczej – referendum w sprawie odwołania 
burmistrza można przeprowadzać wielokrotnie. Nie 
wcześniej niż 10 miesięcy po rozpoczęciu kadencji i nie 
później niż 8 miesięcy przed upływem kadencji (przy-
pominamy, że według nowych przepisów kadencja 
samorządowa trwa 5 lat). 
Oczywiście, za każdym razem muszą być spełnione te 
same warunki, które zostały spełnione przy pierwszym 
referendum:
 potrzebna jest grupa inicjatywna (minimum 5 
mieszkańców gminy, którym przysługuje prawo do 
wybierania do rady gminy) lub organizacja społeczna 
posiadająca osobowość prawną działająca na teryto-
rium gminy; wniosek o odwołanie burmistrza może 
zostać także złożony przez Radę Gminy;

 to wystarczy do oficjalnego powiadomienia burmi-
strza o zamiarze przeprowadzenia referendum;
 po złożeniu takiego powiadomienia trzeba zebrać 
w ciągu 60 dni wystarczającą liczbę podpisów do 
poparcia inicjatywy referendum, czyli minimum 10 
procent podpisów osób uprawnionych do głosowania 
(w przypadku gminy Torzym niespełna 600);
 jeżeli podpisy zostaną zebrane (tak jak to było 
w czerwcu) i nie zostaną popełnione błędy formalne, 
komisarz wyborczy decyduje o przeprowadzeniu 
referendum. 
Jedyne ograniczenie czasowe – nowe referendum 
może zostać zorganizowane najwcześniej po upływie 
10 miesięcy od poprzedniego. 
Czyli w przypadku gminy Torzym – referendum odbyło 
się 4 października, to znaczy, że nowe można organi-
zować już w sierpniu 2021 roku. A w każdym razie – od 
strony formalnej – nic nie stoi na przeszkodzie, by je 
zorganizować.

Szczerze mówiąc – to się po prostu 
w głowie nie mieści. Jak można w tak 
bezczelny (tak – bezczelny!) sposób za-
mieść pod dywan podstawową zasadę 
funkcjonowania władzy samorządowej: 
jawność i transparentność. Wyjaśnijmy 
kwestię podstawową: władza samorzą-
dowa pochodzi z wyboru i zajmuje się 
sprawami publicznymi za publiczne 
pieniądze. Stąd właśnie w kulturze 
demokracji wziął się zapis o jej bez-
względnie jawnym działaniu. Potwier-
dzony zresztą w Konstytucji RP.

Być może nie wszyscy z naszych 
Czytelników to wiedzą, bo zdaje się, że 
nikomu władnemu w gminie Torzym 
nie zależy na uświadamianiu tego fak-
tu, ale wszystkie sesje Rady Miejskiej 
i wszystkie (WSZYSTKIE – podkreśl-
my) posiedzenia komisji Rady Miej-
skiej co do zasady są jawne i publicznie 
dostępne dla każdego zainteresowa-
nego mieszkańca. Każdy z mieszkań-
ców ma możliwość wstępu na obrady 
i bezpośredniego ich śledzenia.

Oczywiście w dobie walki z pan-
demią koronawirusa wszystkich nas 
obowiązują zalecane lub nakazane 
obostrzenia, ale tym bardziej istotne 
jest umożliwienie oglądania transmisji 
obrad zarówno sesji Rady Miejskiej, jak 
i komisji. W gminie Torzym postano-
wiono inaczej. Spotykamy się online, 
a ludzie...  A po co w ogóle ludzie 
mają o tym wiedzieć i wiedzieć o tym, 
o czym tam rozmawiamy. 

Trzeba to powiedzieć wprost – to nie 
tylko złamanie zasad demokracji, to nie 
tylko złamanie zasad podstawowej kul-
tury społecznej, ale to złamanie ustawy. 

Ustawa o samorządzie gminnym 
stwierdza bowiem (art. 20., ust. 1b):

„Obrady rady gminy są transmi-
towane i utrwalane za pomocą urzą-
dzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 
Nagrania obrad są udostępniane 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
i na stronie internetowej gminy oraz 
w inny sposób zwyczajowo przyjęty”. 

SĄ TRANSMITOWANE! Ale 
nie są. Są udostępniane! Ale nie są. 
Na stronie internetowej gminy? Cóż, 
wchodzimy na torzym.pl – w zakład-
ce „Transmisje sesji Rady Miejskiej” 
ostatnia z... 30 maja 2019 roku. Jest też 
okienko z boku strony. Tu jest nowsza. 
Najnowsza faktycznie transmitowana 

z 23 lipca tego roku. Ta akurat była 
wyjątkowa. Śledziły ją kamery nasze-
go portalu, śledziły kamery telewizji 
Słubice24. Nie dało się ukryć. 

Wchodzimy na Biuletyn Informacji 
Publicznej – tu co do zasady powinny 
być publikowane wszystkie dokumenty 
generowane przez organy samorządu, 
no i jak wspomniano w ustawie udo-
stępniane nagrania. Jest tylko link do 
YouTube’a. Ostatnia transmisja to wła-
śnie ta z 23 lipca. Mimo że od tamtego 
czasu odbyły się jeszcze dwie sesje:
 22 września
 28 października.

Obie w trybie zdalnym, co nie 
zmienia faktu, że powinny być trans-
mitowane, jak to dzieje się w przypad-
ku setek innych sesji z setek innych 
gmin. Nikt nie ma z tym problemu, 
tylko gmina Torzym ma. 

Protokoły z sesji? Zapomnijcie. Nie 
znajdziecie ich ani na BIP, ani na stronie 
gminy. Mimo że – znów powołajmy się 
na ustawę, tym razem ustawę o dostępie 
do informacji publicznej (art. 7):

Udostępnianie informacji pu-
blicznych następuje w drodze:
1)  ogłaszania informacji publicz-

nych, w tym dokumentów urzę-
dowych, w Biuletynie Informacji 
Publicznej, o którym mowa w art. 
8 urzędowy publikator teleinfor-
matyczny;

2)  udostępniania, o którym mowa 
w art. 10 udostępnienie informacji 
na wniosek i art. 11 tryb udostęp-
niania informacji publicznej; 

3)  wstępu na posiedzenia organów, 
o których mowa w art. 3 uprawnienia 
wynikające z prawa do informacji pu-
blicznej ust. 1 pkt 3, i udostępniania 
materiałów, w tym audiowizualnych 
i teleinformatycznych, dokumentują-
cych te posiedzenia;

4)  udostępniania w centralnym repo-
zytorium.
Te zapisy mówią same za siebie, 

komentować ich nie trzeba. 
Na koniec jednak zamiast krytyki 

deklaracja z naszej strony – jeśli dla 
samorządu gminy Torzym jest to 
problemem nie do przeskoczenia, 
redakcja gazety „Forum” podejmuje 
się archiwizowania posiedzeń Rady 
Miejskiej i jej komisji. Aby nie było 
wątpliwości – pro publico bono.

Dwie ostatnie sesje Rady Miejskiej zostały przeprowadzone 
w trybie zdalnym i obie były niedostępne w transmisji 
wideo. Co więcej, protokołów z nich próżno szukać 
w przestrzeni publicznej. To ewidentne pogwałcenie ustawy 
o samorządzie gminnym i przepisów dotyczących jawności 
funkcjonowania burmistrza i całej rady. 

Żądamy jawności 
działań samorządu!

Woda dla Tarnawy
Na początku listopada wreszcie 
ogłoszono wyłonienie wykonawcy 
budowy sieci wodociągowej i ka-
nalizacji dla Tarnawy Rzepińskiej. 
Według oceniających najkorzyst-
niejszą ofertę w odpowiedzi na 
zamówienie publiczne złożyła firma 
Niewiadomski Sp. z o.o. z Między-
rzecza.  
Na sfinansowanie tego zamówienia 
gmina zamierzała przeznaczyć 3 576 
069 złotych (1 773 426 to dofinanso-
wanie z Programu Obszarów Wiej-
skich), zaś wyłoniona firma określiła 
cenę brutto na 2 567 201,52 złotych. 
Była to najniższa oferta ze wszyst-
kich złożonych. Termin wykonania 
prac – 30 września 2021. 

Juwenia  
na 10. miejscu
Seniorzy Juwenii Boczów zakoń-
czyli rozgrywki w swojej grupie 
piłkarskiej klasy A, czyli w grupie 
Gorzów Wlkp. II (Słubice)  na 10. 
miejscu, wyprzedzając jedynie trzy 
drużyny. 
Piłkarze z Boczowa w 12 spotka-
niach zdobyli 11 punktów, wygry-
wając trzy mecze, dwa remisując 
i siedem przegrywając. Bilans 
bramek: 21–27. 
Z pewnością więcej można się było 
spodziewać przede wszystkim 
po grze boczowian na własnym 
boisku, gdzie z sześciu meczów 
wygrali tylko jeden. Juwenia ma 
przewagę zaledwie jednego punk-
tu nad Zniczem Trzemeszno i Iskrą 
Głuchowo, za to aż cztery straty 
do wyprzedzającego ją Chrobrego 
Drzeńsko. Z pewnością najcenniej-
szym wynikiem był remis na zakoń-
czenie rundy z niepokonanym SKP 
Słubice. Wznowienie rozgrywek 
A klasy – w marcu przyszłego roku.
Toroma Torzym w okręgówce w mo-
mencie zamykania tego numeru 
„Forum” jeszcze czekała na swój 
ostatni w 2020 roku mecz ligowy.

Dla osób starszych
Przypominamy, że w związku 
z sytuacją epidemiczną w kraju 
specjalną pomocą zostały objęte 
osoby starsze i schorowane, które 
nie mogą samodzielnie na przykład 
robić zakupów i maja utrudniony 
kontakt ze swoimi bliskimi. 
W gminie Torzym takiej pomocy, po-
legającej głownie na dostarczaniu 
zakupów, artykułów spożywczych, 
środków higieny osobistej, udziela 
także Ośrodek Pomocy Społecznej. 
Zgłoszenia (telefony podajemy za 
oficjalną stroną gminy – torzym.
pl) można kierować pod numery 
68 3413050 lub 68 3416236 lub 
e-mailem: ops@torzym.pl.

Pomóż policji  
walczyć z piractwem
Lubuscy policjanci ruchu drogowe-
go analizują zapisy kamer samo-
chodowych, które trafiają na adres 
stopagresjidrogowej@go.policja.
gov.pl. To mrożące krew w żyłach 
sceny, które obnażają brak zdrowe-
go rozsądku oraz pełną ignorancję 
już nie tylko do przepisów prawa, 
ale i do życia swojego oraz innych 
uczestników ruchu drogowego. Nie 
ma akceptacji dla takich zachowań. 
Dzięki tym na-graniom, drogowi 
piraci już dalej nie pojadą! (...) Cieszy 
również fakt, że mamy sojuszników 
wśród innych kierowców, którzy nie 
są obojętni na drogowy bandytyzm 
i coraz więcej zapisów z samocho-
dowych kamer przesyła na naszą 
mailową skrzynkę. 

Za: sulencin.lubuska.policja.gov.pl

»  KRÓTKO
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Tlenek węgla (CO), potocznie zwany 
czadem, jest bezbarwnym, bezwonnym, 
silnie trującym gazem, nieco lżejszym od 
powietrza. Powstaje w wyniku niepełnego 
spalania (przy niedostatecznym dopływie 
tlenu) substancji organicznych i nie-
organicznych m.in.: drewna, oleju, gazu, 
benzyny, nafty, propanu, węgla, ropy. 

Zabójca bez czujnika  
niewykrywalny
Jednym zdaniem – mamy z nim do 
czynienia w zasadzie wszędzie i wszy-
scy, problem w tym, by jego stężenie 
nie przekroczyło dopuszczalnych 
norm. Albo inaczej – byśmy wiedzieli, 
kiedy jego stężenie przekracza dopusz-
czalne normy. Wtedy bowiem staje się 
śmiertelnie niebezpieczny.

Potencjalne źródła czadu w po-
mieszczeniach mieszkalnych to: 
◆ kominki, 
◆ gazowe podgrzewacze wody, 
◆ piece węglowe, 
◆ piece gazowe lub olejowe
◆ kuchnie gazowe. 

Zagrożeniem jest nie tylko brak do-
pływu powietrza, ale też nieprawidłowy 
odpływ spalin. W związku z tym groźne 
są zapchane lub nieszczelne przewody 
kominowe oraz uszkodzone połączenia 
między kominami i piecami. 

Zwykle tlenek węgla – o ile ktoś 
nie dysponuje odpowiednim czuj-
nikiem czadu – pozostaje niewy-
krywalny, dopóki nie dojdzie do 
uszkodzenia narządów czy śmierci. 
Ciężkie zatrucie CO może spowodo-
wać zaburzenia wielonarządowe, często 
wymagające przyjęcia do oddziału 
intensywnej opieki medycznej. 

Objawy? Czasem jak grypa!
Objawy zatrucia tlenkiem węgla są 
niespecyficzne i ich nasilenie może 
być od łagodnych, takich jak ból 
głowy, brak energii, aż do ciężkich, 
takich jak śpiączka, depresja odde-
chowa, zaburzenia czynności serca, 
a nawet śmierć. Często zdarza się, że 
objawy podtrucia czadem są mylone 
z objawami... grypy.

Tlenek węgla jest śmiertelną tru-
cizną dla organizmu człowieka oraz 
każdego innego, który używa hemo-
globiny do transportu tlenu. Do-
staje się do organizmu przez układ 

»  TRUCIZNA, KTÓRA SIĘ KUMULUJE
Tlenek węgla jest trucizną kumulującą się w organizmie! Przeby-
wanie przez krótki czas w pomieszczeniach o wysokim stężeniu 
CO jak i zarówno przez dłuższy czas w pomieszczeniach o niskim 
stężeniu CO, może wywołać nieodwracalne zmiany w organizmie. 

»  OBJAWY ZATRUCIA  
TLENKIEM WĘGLA

W zależności od stężenia tlenku węgla 
w powietrzu, czasu narażenia i właściwości 
organizmu objawy zatrucia dzieli się na: lek-
kie, średnie i ciężkie. Bardzo ważne jest, aby 
wszyscy domownicy zapoznali się z nimi 
oraz umieli rozpoznać objawy towarzyszące 
poszczególnym stopniom zatrucia. 
 Lekkie zatrucie
Lekki ból głowy, mdłości, wymioty, osła-
bienie – często określane jako "grypo-po-
dobne objawy". 
 Średnie zatrucie
Nasilający się ból głowy, senność, zabu-
rzenia świadomości i równowagi, przy-
spieszenie i zaburzenia rytmu serca. 
 Ciężkie zatrucie
Utrata przytomności, konwulsje, zaburzenia 
kardiologiczne i oddechowe. Nieodwracalne 
zmiany, których następstwem jest śmierć. 

Zamówienia można składać pod tel. 572 912 572  
lub na adres e-mail: biuro@cfms.pl

Specjalne zniżki dla mieszkańców gminy Torzym 
Upust 10% w stosunku do ceny regularnej

PLUS – na życzenie – dowóz GRATIS

Gwarancja niezawodności – NAWET DO 10 LAT!!!

MARKOWE, NAJLEPSZE NA RYNKU  
CZUJNIKI TLENKU WĘGLA I DYMU

572 912 572
e-mail: biuro@cfms.pl

BEZPIECZEŃSTWO TO NAJLEPSZY PREZENT DLA TWOICH  NAJBLIŻSZYCH

Czujnik  
tlenku węgla 
seria 5 5CO 

Czujnik  
tlenku węgla 
seria 5  
z wyświetlaczem LCD  
5DCO 

Czujnik  
tlenku węgla  
seria 7 7CO

Czujnik  
tlenku węgla  
i dymu  
10SCO 

7470
ZŁ

8300
ZŁ

8730
ZŁ

9700
ZŁ

8595
ZŁ

9550
ZŁ

12870
ZŁ

14300
ZŁ
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 STĘŻENIE CO W POWIETRZU  CZAS OBJAWY ZATRUCIA 
   NARAŻENIA*  
 PPM % mg/m3**   

 35 0,0035 40 8 godz. maksymalna ilość CO dopuszczona  
      przez WHO*** przy przebywaniu 
      w pomieszczeniu przez 8 godz.

 200 0,02 230 2-3 godz. lekki ból głowy, zmęczenie, nudności,  
      zawroty głowy

 400 0,04 460 1-2 godz. ww. symptomy narastają, silny ból  
      głowy, zagrożenie utraty życia  
      po upływie 3 godzinach.

 800 0,08 920 45 min. silne nudności, zawroty głowy, wymioty,  
      trwała śpiączka po 2 godz.,  
      śmierć w ciągu 2-3 godz.

 1600 0,16 1840 20 min. silny ból głowy, zawroty głowy,  
      nudności i wymioty, trwała śpiączka  
      w ciągu 10-20 min;  
      śmierć w ciągu 1 godziny.

 3200 0,32 3680 5-10 min. objawy j.w.,  
      śmierć w ciągu 25-30 minut. 

 6400 0,64 73600 1-2 min. objawy jw.,  
      śmierć w ciągu 10-15 minut.

 12800 1,28 14720 < 1 min. utrata przytomności po 2-3 wdechach;  
      śmierć po 3 minutach

* Czas narażenia – czas przebywania w pomieszczeniu o określonym stężeniu CO.
** przy temp. 200C i ciśnieniu atmosferycznym 1,013bar.
*** WHO -Światowa Organizacja Zdrowia. 

OBJAWY ZATRUCIA TLENKIEM WĘGLA  
W ZALEŻNOŚCI OD STĘŻENIA I CZASU NARAŻENIA* 

Pamiętajmy: czad to cichy    zabójca

Mistrz olimpijski 
z Soczi w łyżwiarstwie 
szybkim Zbigniew 
Bródka wraz z Nor-
bertem Jackowiczem 
z firmy Aisko gościli 
niedawno w gminie 
Torzym na zapro-
szenie Stowarzysze-
nia Lokalne Forum 
Biznesu. Złoty medal-
ista opowiadał o swo-
jej karierze spor-
towej, zawodowej 
pracy starażaka 
(pracuje na pełny 
etat w PSP), a także 
o zagrożeniach 
pożarowych, jakie 
kryją się w naszym 
najbliższym otoc-
zeniu.

Sezon grzewczy w pełni, a to oznacza czas, gdy niestety rośnie zagrożenie zatruciem tlenkiem węgla, potocznie zwanym 
czadem. Ten „cichy zabójca”, jak go się określa – bowiem najczęściej zabija w domu, we własnym łóżku, rokrocznie 
w Polsce jest winny śmierci kilkudziesięciu osób i tysiącom interwencji straży pożarnej oraz służb medycznych. Trudno 
określić, ile osób podupada na zdrowiu właśnie w wyniku podtrucia czadem nie zdając sobie nawet z tego sprawy. 

oddechowy, a następnie jest wchła-
niany do krwiobiegu. W układzie 
oddechowym człowieka wiąże się 
z hemoglobiną ok. 300 razy szyb-
ciej niż tlen, blokując tym samym 
dopływ tlenu do organizmu. 

Zagrożenie we własnym domu
„Mężczyzna zasypia z tlącym się 
w dłoni niedopałkiem papierosa, 
który spada na tapczan lub fotel, ale 
nie spowoduje żadnego spektaku-
larnego pożaru. Strażacy po przy-
jeździe na miejsce widzą wewnątrz 
trochę dymu, kawałek wypalonej 
wersalki, a człowiek nie żyje. Mamy 
taki przykład sprzed dwóch lat, 
gdy trzy osoby na Dolnym Ślą-
sku poniosły śmierć. Dwie z nich 
w wieku ok. 70 lat, jedna ok. 50 lat. 
Wszystkie te osoby zmarły w swoich 
łóżkach, dogrzewając się tzw. kozą, 
gdzie w szczelnym pomieszczeniu 
wypaliło się powietrze, a w przewo-
dzie spalinowym w kominie nastą-
piła tzw. cofka spalin” – opowiadał 
w wywiadzie dla Polskiej Agencji 
Prasowej rzecznik komendanta 
głównego Państwowej Straży Pożar-
nej Krzysztof Batorski. 

Dodawał, że ofiary czadu są 
najczęściej znajdowane we wła-
snym domu. W takich wypadkach 
charakterystyczne jest, że kobiety 
często ponoszą śmierć w wannie, 
bo w łazience nie było wentylacji, 
a na dodatek niesprawny był piecyk 

podgrzewający wodę. Mężczyźni 
zaś giną we własnym łóżku albo na 
fotelu z papierosem w dłoni.

To drastyczne przykłady, ale 
uświadamiające, jak niebezpiecz-
ny jest tlenek węgla i jak bardzo 
warto zadbać o swoje bezpieczeń-
stwo – zagrożenie w tym wypadku 
przychodzi w tym miejscu, gdzie się 
tego najmniej spodziewamy, czyli we 
własnym domu.

Mistrz olimpijski w Torzymiu
W Torzymiu niedawno gościł mistrz 
olimpijski w łyżwiarstwie szyb-
kim Zbigniew Bródka, zawodowy 
strażak, który bardzo angażuje się 
w kampanię uświadamiania, jak 
należy dbać o zdrowie i bezpieczeń-
stwo przeciwpożarowe.  

– Takie proste urządzenie, jak 
czujnik tlenku węgla, jaki możemy 
zamontować w domu, podnosi nam 
niebywale bezpieczeństwo. Pamiętaj-
my, że tlenek węgla jest dla człowie-
ka niewyczuwalny. Jest bezwonny, 
bezzapachowy. Gdy jest przekroczo-
na bezpieczna granica, zaczynają się 
jakieś objawy – zawroty głowy, złe 

samopoczucie, a nie mamy świado-
mości, jak duże jest to zagrożenie 
i że to zagrożenie może prowadzić 
do śmierci – tłumaczy Bródka.

Zbigniew Bródka we wrześniu 
spotkał się z mieszkańcami Boczo-
wa, Torzymia i Gądkowa Wielkiego, 
opowiadając o swojej karierze spor-
towej, ale także zwracając właśnie 
uwagę na to, jak ważne są kwestie 
bezpieczeństwa we własnym domu. 
– Ten niewielki przedmiot odpo-
wiednio zamontowany może urato-
wać nam życie. Niby wszyscy wiemy, 
że coś takiego jest, niby wiemy, do 
czego służy, a nie zawsze pamiętamy, 
by się zaopatrzyć i używać – pod-
kreślał.

Będzie bezpieczniej
O czujkach tlenku węgla, a także 
gazu i dymu opowiadał także Nor-
bert Jackowicz z firmy Aisko, która 

zajmuje się dystrybucją sprzętu 
przeciwpożarowego i bierze udział 
w wielu akcjach mających na celu 
poprawę bezpieczeństwa w domu.  

– Oferowane przez nas czujniki 
są najwyższej światowej klasy, a ich 
montaż i użytkowanie banalnie pro-
ste. Co ważne, producent gwarantuje 
niezawodność działania czujki przez 
7, a w niektórych przypadkach na-
wet przez 10 lat! – zaznaczał. 

Firma Aisko i Stowarzyszenie 
Lokalne Forum Biznesu podpisały 
umowę o współpracy, której skut-
kiem będzie między innymi łatwiej-
szy dostęp mieszkańców gminy 
Torzym do urządzeń związanych 
z bezpieczeństwem przeciwpożaro-
wym, takim jak miedzy innymi czuj-
niki tlenku węgla, dymu czy gazu.

MK»  SKRYTY ZABÓJCA
Tlenek węgla jest bardzo niebezpieczny 
nie tylko ze względu na silne i skryte dzia-
łanie toksyczne, ale również, dlatego że 
tylko w przypadku posiadania odpowied-
nich urządzeń, czujników tlenku węgla, 
możemy jednoznacznie ocenić czy nie 
pozostajemy pod jego wpływem. 
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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: prewencyjna, kryminalna, docho-
dzeniowo-śledcza, ruchu drogowego czy 
techniki kryminalistycznej. Aplikować 
można również do pracy w laborato rium 
kryminalistycznym, na przewodników 
psów, na profilaktykę i do biura prasowego 
– a to tylko niektóre z wielu możliwości. 

Dokumenty do służby w Policji są przyjmo-
wane od kandydatów:
  w komendach miejskich i powiatowych 

Policji woj. lubuskiego;
  w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Go-

rzowie Wlkp. ulica Kwiatowa 10 codziennie 
w godzinach 07.30-21.30.

Przyjmowanie dokumentów będzie się od-
bywać 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 Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. 
E-mail: dobor.kwp@go.policja.gov.pl
Tel. 47 791 1260, 47 791 1261, 47 791 1262.

Tu jest całkiem inna infrastruktura. Cały Luksemburg jest bardzo 
ciekawie położony, widoki są przepiękne. Góry, jeziora, także 
sztuczne, a nasza wioska położona jest do tego niedaleko rzeki 
Mozeli. Do tego winnice, zamki. Wydaje mi się, że to jest taka 
perełka w Europie. W Luksemburgu w zasadzie są same... wioski. 
Jak ktoś mówi „jadę do miasta”, to znaczy, że jedzie do stolicy. 
Choć to nie jedyne miasto w Luksemburgu. Mieszkam tu prawie 
już 30 lat. Zaprzyjaźniłem się z wieloma ludźmi. O, właśnie dziś, 
gdy pan zadzwonił, rano trzeba było z czymś tam pomóc sąsiad-
ce, to skrzyknęliśmy się w szóstkę, wypiliśmy kawę, zrobiliśmy 
co trzeba i na odchodnym jeszcze ode mnie po polskim piwie 
sąsiedzi dostali.

Siłą rzeczy przez tyle lat musiał pan wtopić się w ten krajo-
braz.
Dla Luksemburczyków zawsze będę Polakiem, oni nawet tak mó-
wią:  gdzie? A u Polaka! Albo: w Manternach, tam, gdzie ten Po-
lak mieszka. Nigdy się tego nie wypierałem, normalnie mówię po 
polsku nie kalecząc naszego języka, do Polski często przyjeżdżam, 
prowadzę interesy, często do Polski przywożę swoich znajomych 
z Luksemburga. Właśnie w kwietniu miałem do Torzymia zabrać 
mera mojej miejscowości, to starszy, 70-letni pan. Niestety, koro-
nawirus to storpedował, ale mam nadzieję, że jeszcze to się uda. 
Tu jest wiele osób, które interesują się historią, II wojna światową 
i tym, co stało się po niej.

Luksemburg słynie z rewitalizacji terenów i obiektów. Takich 
jak słynne osiedle na terenach po hucie Belval. Torzymowi... 
też by się przydało.
Tak – Belval to coś niesamowitego. Mój znajomy ma tam restau-
rację. Na terenie tej starej huty wybudowano osiedle ze wspaniała 
infrastrukturą głównie z myślą o ludziach młodego pokolenia. 
A w Torzymiu? Brakuje przede wszystkim obwodnicy, bo przy 
obwodnicy powstają zazwyczaj duże inwestycje, które mogą 
utrzymywać całą gminę. Zbudowano Majaland, który był świet-
nym pomysłem, tylko kompletnie niewykorzystanym. Skończyło 
się na tym jakbyśmy postawili kiosk z gazetami w szczerym polu 
i czekali aż ludzie sami przyjdą do nas. Nie przyjdą sami, musi 
coś gdzieś dookoła powstać. Nikt nie pójdzie kupić gazetę do 
przykładowego kiosku Ruchu, który stoi gdzieś na polu, bo to się 
mija z celem. Jakby była taka obwodnica Torzymia, wydaje mi 

się, że inwestorzy pchaliby się drzwiami i oknami, rynek pracy 
inaczej by wyglądał, więcej podmiotów płaciłoby podatki, coś by 
się ciągle działo. Ci, którzy jadą autostradą, mieliby więcej miejsc, 
sposobności, by tu zjechać, choćby napić się kawy, coś kupić.

Jak postrzega pan Torzym po tylu latach za granicą?
Jestem sentymentalnym człowiekiem i wspominam Torzym 
zawsze z moich młodych lat. Dość wcześnie wyjechałem do 
szkoły do Poznania, ale co tydzień przyjeżdżałem. Moi rodzice 
stąd pochodzą. Ojciec niestety już nie żyje, ale często ten dawny 
Torzym wspominamy z mamą. Ot. choćby torzymskie kino Me-
dyk, które mój ojciec założył, a potem w nim pracował. To były 
fajne czasy, oni potrafili tam wtedy zorganizować najgłośniejsze 
filmy! Całe wioski przyjeżdżały autokarami. Jak grali „Wejście 
smoka” trzeba było krzesła dostawiać! Potem to wszystko zaczęło 
się rozsypywać.

Był czas, że kina miały trudniej, ale w wielu małych miejsco-
wościach przetrwały, jak w Rzepinie czy Ośnie.
Oczywiście, teraz ludzie znów chętnie wracają do takich miejsc, 
oczywiście pomijając pandemię. Można w nich organizować 
jakieś ciekawe spotkania, komercyjne wydarzenia, imprezy. Żal 
tego wszystkiego, bo ja pochodzę z tej miejscowości. W czasach 
mojego ojca jakoś nikomu nie przeszkadzało, że trzeba po drodze 
pokonać ileś tam trudności. Razem z panem Marianem Zdo-
nem, który był kierownikiem, załatwili wszystko od a do zet. To 
szczegół, ale pamiętam jak tato na bazie swojego motoru zrobił 
specjalny wózek na filmy. W tamtych czasach to były wielkie 
taśmy w metalowych skrzyniach. Trochę ważyły, a bywało, że 
trzeba je było ściągać z Zielonej Góry, jak chciało się wyświetlić 
jakiś głośniejszy tytuł.

Wiele osób pamiętających Torzym sprzed 30, 40 lat wspomi-
na go z sentymentem.
Bo te wspomnienia pokazują, jak wielki potencjał się tu kryje. 
Także ten związany z lasami i jeziorami. Wychowałem się nad sa-
mym jeziorem, na Kolonii Leśnej. Całe życie jako młody chłopak 
nie musiałem wyjeżdżać na kolonie, bo to kolonie do mnie przy-
jeżdżały. Wczasy, kempingi, nie tylko z Polski, także z Czechosło-
wacji, NRD. Grałem na gitarze i zawsze jakieś tam wejście sobie 
wykombinowałem. Jezioro pod nosem, rowery wodne, ratownik, 

muzyka, kiosk, były lody na patyku i lizaki „kojaki”. Cały dzień 
był gwar. śmiech, wesołość. Teraz to jezioro jest smutne. 

Został dziurawy pomost.
To jest trochę żenujące. Torzym stał się miejscem tranzytowym, 
tylko że na tym tranzycie nie zarabia.

Czy mimo wszystko może być jakieś pozytywne przesłanie 
dla młodych?
Wydaje mi się, że będąc kreatywnym i pracowitym człowiekiem 
nawet w naszych okolicach można zrobić jakąś karierę i zaro-
bić na godne życie. To już nie są takie czasy, gdy trzeba było 
wszystko zostawiać i ruszać w świat. Granice są otwarte, świat się 
zmniejszył. Wydaje mi się, że jest w tej gminie wielu ambitnych 
ludzi, którzy chcieliby ją zmienić, którzy chcieliby działać dla 
społeczeństwa. Wielu z nich znam osobiście i myślę, że jeszcze 
nastanie dla nich dobry czas. Kiedyś miałem pomysł, żeby w jakiś 
sposób połączyć te nasze dwie gminy: luksemburską i polską. Nie 
porzucam tego pomysłu, może jeszcze z niego coś kiedyś dobrego 
wyniknie. 

Słyszałem wiele o tym, że jest pan człowiekiem, którego 
energia rozpiera. Zresztą pewnie, gdyby nie to, nie mieszkał-
by pan w Luksemburgu i nie robił tego, co robi.
Oprócz pracy bardzo lubię ruch. Jedną z moich pasji są moto-
cykle. Z kolegami z Polski, którzy dzielą moją pasję, stworzyłem 
grupę motocyklową. Nazwaliśmy ją Projekt Szwajcaria. Kiedyś 
miałem pomysł, by z Luksemburga większą grupą przyjechać 
do Torzymia rowerem i nie wykluczam, że jeszcze mi sie to uda 
zorganizować. Teraz trochę zaczynam biegać, jeżeli ten lockdown 
się skończy, mam nadzieję w kwietniu zaliczę trekking na Mount 
Everest. W zasadzie pod Mount Everest, na wysokość niecałych 
6 tysięcy metrów. Jak to zrobię, obiecuję relację! Na sam szczyt to 
w tym momencie nierealne, bo za długo trwa. Około dwóch mie-
sięcy, a ja nie mogę sobie teraz pozwolić na taką przerwę w pracy. 
Za wiele spraw muszę osobiście dopilnować. A w przyszłości 
mam też plan na Kilimandżaro – tam to już chciałbym dotrzeć 
na sam szczyt. Tak, lubię aktywne życie i na tyle, ile mogę, jeżdżę 
na narty, nurkuję. Latałem nurkować między innymi na Filipiny, 
do Egiptu. Wydaje mi się, że warto korzystać z życia, a nie tylko 
siedzieć w jednym miejscu. Trzeba zobaczyć świat, by móc go 
samemu ocenić. To jest najważniejsze.

Rozmawiał Marcin Kalita

Zacznijmy od tego, co dziś wszystkich nas najbardziej doty-
ka. Oczywiście pandemia. Jak Luksemburg sobie z nią radzi?
PIOTR MAZURKIEWICZ: W kraju nie ma w tej chwili 
praktycznie żadnego lockdownu. Wszystko jest pootwierane, 
wszystko funkcjonuje normalnie. Jedyne ograniczenie, jakie 
wprowadzono, to godzina policyjna od 23 do 6 rano. Nie wolno 
wychodzić z domu, ale nie spotkałem się jeszcze z żadną opinią, 
by ktoś miał z tym jakiś problem. Tu panuje atmosfera udzielania 
sobie nawzajem pomocy a nie przeszkadzania, to dotyczy też 
policji. Ludzie starają się zachowywać społeczny dystans, chodzić 
w maskach, także w pomieszczeniach.

A służba zdrowia? Przypuszczam, że to zupełnie inny świat.
Powiem z własnego doświadczenia – moja mama choruje na raka 
od ponad roku. Ostatnią chemię w Polsce miała w lipcu, a skie-
rowanie do onkologa dostała dopiero na grudzień. Wkurzyłem 
się na to, zabrałem mamę do siebie, ubezpieczyłem i... w zaledwie 
tydzień, dwa wszyscy lekarze byli załatwieni, wszystko zadziało 
się bez żadnego najmniejszego problemu. Służba zdrowia nor-
malnie pracuje, jedynym problemem jest to, że nie można wejść 
do szpitala.

W Polsce niestety mamy strach, niepewność i kłopoty z nie-
wydolnym systemem służby zdrowia. I nie dotyczy to tylko 
COVID.
Moja mama pracowała w służbie zdrowia przez 35 lat i nagle 
wszyscy zostawiają ją na boku, bo już jest w takim wieku, że się 
praktycznie nie nadaje do leczenia... To przykre. A potem patrzę 
na to, co dzieje się w takim kraju jak Luksemburg i okazuje się, że 
wszystko może działać, chociaż jesteśmy niby krajem podwyż-
szonego ryzyka. Ale też dlatego tutaj wszyscy robią testy, wszyscy. 
Jest to świetnie zorganizowane i darmowe. Mamy specjalne karty 
czipowe, podjeżdża się samochodem, testuje i najczęściej w ten 
sam dzień dostajemy wiadomość na telefon czy jest negatywny, 
czy pozytywny. Luksemburg ma około 600 tysięcy mieszkańców, 
ale codziennie do pracy przyjeżdża 200 tysięcy ludzi z zagrani-
cy. Oni oczywiście też się tu testują, bo też mają prawo do tego. 
Dlatego mamy stosunkowo wysoki odsetek wykrywalności, ale 
z drugiej strony bardzo niski odsetek zgonów. Trzeba dodać, że 
jest bardzo duża pomoc od państwa, także dla firm.

Co pana tak wywiało do tego Luksemburga?
Miałem 18 lat i uczyłem się zawodu tapicera, a że dość byłem 
bystry, zacząłem trochę sam „kreślić” meble. Dzięki ojcu 
dostałem się do studia tapicerskiego, gdzie właśnie w Luk-
semburgu robiono prototypy dla niemieckich firm. Po roku 
dostałem już legalną pracę, no i tak zostałem tutaj. Przez 10 lat 
pracowałem na czyjś rachunek, a potem sam przejąłem zakład 
wykupując go.

Czym się zajmujecie?
Tapicerką, renowacją starych mebli, ale też dekoracjami wnętrz, 
które robimy naprawdę na najwyższym poziomie, z drogich 
materiałów. Do tego tapety, zasłony. Cały czas firma się rozwijała. 
Kupiłem kilka budynków, zrobiłem sobie mieszkanie i swoją pra-
cownię. W tej chwili pracuje u nas 6 osób. Niby nie tak dużo, ale 
na dziś to wystarczy. Mamy swoją renomę, zdarza się, że klienci 
po trzy miesiące czekają na zrealizowanie zamówienia. 

A następny krok rozwoju?
Mam też inne plany, nawet już w trakcie realizacji. Oprócz bu-
dynków kupiłem też silos, część starego, holenderskiego młyna. 
Doszukaliśmy się historycznych wzmianek, starych szkiców 
i notatek o nim i proszę sobie wyobrazić, że ta jego historia sięga 
XIV wieku! Ma niesamowitą, drewnianą strukturę, niesamowite 
łączenia elementów. Chcę – oczywiście przy jej zachowaniu – wy-
budować niewielki apartamentowiec na sześć, siedem mieszkań 
w połączeniu z małą restauracją. To będzie ciekawy projekt 
dofinansowany przez ministerstwo kultury. To zresztą charakte-
rystyczne dla naszej wioski Manternach – to mała mieścina około 
400 mieszkańców, ale sporo w niej przedsiębiorców. Jeden z sąsia-
dów buduje stolarnię na podobieństwo słynnej... opery w Sydney. 
Ot, taka ciekawostka. Cały czas u nas coś się dzieje. 

400 osób to mniej niż w Boczowie czy Gądkowie, ale tu tylu 
przedsiębiorców nie ma.

PIOTR MAZURKIEWICZ – TORZYMIANIN W LUKSEMBURGU

Trzeba mieć oczy otwarte na świat
O rozmowę dla tego wydania gazety „Forum” poprosiliśmy PIOTRA MAZURKIEWICZA. Człowieka wielu talentów, przedsiębiorcę, który blisko 
30 lat temu wyjechał z Torzymia do... Luksemburga, by tam mieszkać, żyć, prowadzić swoją firmę, co czyni z sukcesami. Luksemburg to jeden 
z najbogatszych krajów Europy, ale też jeden z najbardziej wymagających, jeśli chodzi o przybyszów. Rodowity torzymianin świetnie sobie 
z tymi wymaganiami poradził i może być przykładem na to, jak dzięki zapałowi do pracy radzić sobie w wielkim świecie. 

ZDALNA SZKOŁA OKIEM UCZENNICY

Kilka plusów i kilka... minusów

Z mojego doświadczenia wynika, że 
większości uczniów powinno być łatwiej, 
ponieważ nie trzeba wstawać wcześnie 
rano, a wystarczy nawet 20 minut przed 
rozpoczęciem lekcji. Myślę, że każdy, kto 
potrzebował dojeżdżać do szkoły autobu-
sem, musiał wstawać wcześnie. Teraz nie 
musi już pokonywać trasy do szkoły au-
tobusem lub na piechotę. Można też zjeść 
śniadanie na lekcji, przed komputerem. 
Nie trzeba się przebierać, tylko można sie-
dzieć w piżamie. Nawet, jeśli ktoś jest na 
kwarantannie, bo miał styczność z osobą 
zakażoną COVID-19, może uczestniczyć 
w lekcjach (chociaż zależy jak na to spoj-
rzeć – dla niektórych to minusy).

Niestety, większość z nas ma proble-
my z łączem internetowym. To poważny 
problem i dla ucznia, i dla nauczyciela. 
Ten pierwszy przez utratę połączenia nie 
będzie na lekcji, a potem może być nie-
przygotowany chociażby na sprawdzian, 
ten drugi zaś nie będzie miał pewności, 
czy uczeń został wylogowany, czy sam wy-
szedł, żeby nie być na tej lekcji. W takiej 
sytuacji wstawić mu nieobecność czy nie, 
bo przecież był na części lekcji? 

Podaję teraz przykład z mojego 
doświadczenia: nauczycielka prosi mnie 
o odpowiedź na pytanie, włączam więc 
mikrofon i już mam odpowiedzieć, gdy 
nagle widzę, że utracono połączenie 
z siecią. Zanim się znów zalogowałam 
minęło z pięć minut, a pani wybrała już 
inną osobę. Na lekcjach zdalnych często 
kogoś „wyrzuca”. To dość irytujące, gdy 
np. czekałeś, żeby pani cię wybrała, bo 
musisz nadrobić pałę z aktywności, ale 
ciągle zrywa połączenie i koniec końców 
nie masz jak odpowiedzieć.

Częstym problemem jest głośne ro-
dzeństwo (zazwyczaj młodsze). Koleżanka 
lub kolega włączają mikrofon, aby się 
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SŁUŻBA i PASJA. WSTĄP DO POLICJI 

Dzień dobry, jestem Hela. Chodzę do szóstej klasy szkoły podstawowej w Torzymiu. Z powodu 
pandemii koronawirusa uczymy się zdalnie. Dla wszystkich jest to trudna sytuacja, ponieważ nasze 
życie zmieniło się o 180 stopni. Piszę to, bo wiele osób chce się dowiedzieć, jak wyglądają zajęcia przez 
Internet, jakie są plusy i minusy takich lekcji, jak przebiegają sprawdziany, W-F i inne lekcje on-line.

wypowiedzieć, a wtedy przerywa im mały 
brat lub siostra.

Wymieniłam tutaj plusy i minusy 
nauczania przez Internet, ale możemy 
przejść do tematu: jak przebiegają spraw-
dziany?

Prace klasowe są tak samo trudne, 
lecz większość uczniów korzysta jed-
nak z sytuacji, że nauczyciel nie może 
zobaczyć, co ktoś robi i czy na przykład 
ściąga z Internetu lub z książek. Zazwyczaj 
to wygląda tak: łączymy się na lekcji, pani 
mówi, że piszemy test. Gdy ktoś skończy, 
odsyła nauczycielowi, a na lekcji on-line 
informuje, że skończył i odesłał, zaś pani 
zazwyczaj pozwala się rozłączyć. Za jakiś 
czas w dzienniku elektronicznym poja-
wiają się oceny. Ewentualnie po wysta-
wieniu jedynki można spytać, czy będzie  
poprawa.

Zajęcia WF robione są dość dobrze, 
ponieważ gdy jest czas na wychowanie 
fizyczne, nie łączymy się na e-lekcji (to 
by było bez sensu), a jedynie wuefista lub 

wuefistka wysyłają nam zadania. Czasami 
są to filmiki, a czasami rozpiska ćwiczeń. 
Naszym obowiązkiem jest odpisanie na-
uczycielowi przywitaniem „dzień dobry”, 
ponieważ na tej podstawie osoba ucząca 
nas będzie mogła nam zaliczyć frekwencję 
i zaznaczyć, czy wykonaliśmy zadanie. 
Inaczej nie można byłoby wystawić nam 
aktywności i oceny na koniec roku.

To chyba wszystko, co miałam wam 
do powiedzenia o zdalnym nauczaniu. 
Myślę, że pomogłam zrozumieć, że brak 
Internetu to nie błahostka, a przeciwnie 
– problem. A także że sprawdziany są 
potrzebne, bo  sprawdzają naszą wiedzę 
i, choć większość uczniów ściąga, to nie 
znaczy, że pozostali nie piszą ich popraw-
nie, bez łamania zasad. Chyba pomogłam 
wam zrozumieć, że zdalne nauczanie nie 
jest łatwe. Dziękuję, jeśli poświęciliście 
swoją uwagę moim spostrzeżeniom. Pa!

Helena Nowaczyk

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 wy-

rokiem sądu za przestępstwo lub przestęp-
stwo 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, pod-
ległych szczególnej dyscyplinie służbowej, 
której gotów jest się podporządkować;
  dający rękojmię zachowania tajemnicy sto-

sownie do wymogów określonych w prze-
pisach o ochronie informacji niejawnych. 

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

Tak wygląda stary silos, o którym mówi pan Piotr, i projekt jego przebu-
dowy.
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To nie jest tylko problem gminy 
Torzym – to jasne. Na dobrą sprawę 
nie jest to tylko problem tzw. Ziem 
Odzyskanych. Kilka lat temu głośno 
było o cmentarzu prawosławnym, czy 
też jego resztkach,  na warszawskiej 
Woli, którego teren ograniczono tak 
bardzo, że nad zasypanymi grobami 
położono tory tramwajowe, a pod 
ziemią między nimi poprowadzono 
kanalizację. Zdarza się, że tereny po 
dawnych cmentarzach próbują przej-
mować deweloperzy, by budować tam 
osiedla mieszkaniowe. W stosun-

Zapomniane miejsca pamięci  i historii
Zapomniane, 
porozbijane nagrobki, 
porośnięte mchem 
resztki płyt, na których 
często trudno już 
odczytać jakiekolwiek 
litery plus bujna 
roślinność pochłaniająca 
ostatnie ślady po miejscu 
pamięci – tak wygląda 
większość cmentarzy 
poniemieckich (także 
pożydowskich) 
na terenie Ziem 
Zachodnich. Także 
w naszej gminie. Przykre 
to, bo szacunek (lub 
jego brak) dla pamięci 
o historii miejsca i ludzi 
świadczy o stopniu 
dojrzałości lokalnej 
społeczności. 

Polski wygłoszona na wspomnianej 
konferencji. 

No właśnie – w naszym kręgu 
kulturowym przyjęło się, że miejsca 
poświęcone pamięci naszych zmar-
łych to miejsca szczególne. Skompli-
kowana historia kraju spowodowała, 
że o „ich”, „obcych” zmarłych tej 
troski już często brakuje, stąd właśnie 
biorą się ruiny cmentarzy pozarasta-
ne zielskiem.

Ślady w gminie Torzym  
Nie jest ich mało i w gminie Torzym. 
Nie tak dawno na naszych łamach 
pokazywaliśmy szczątki cmentarza 
żydowskiego w Torzymiu. Przykro 
i wstyd, że ten teren jest tak zanie-
dbany, choć trzeba wspomnieć, że 
nie tak dawno próbę przypomnienia 
o tym miejscu podjęli uczniowie 
torzymskiego gimnazjum.

Na żydowski cmentarz w Torzy-
miu nie trafi w zasadzie nikt, kto po 
prostu tego miejsca jeszcze nie zna. 
Tak doskonale jest ono już dziś ukry-
te przez krzaki, drzewa i trawy. 

Nieco podobnie jest z poniemiec-
kim cmentarzem tuż za Bobrówkiem. 
O dziwo – ten akurat cmentarz, choć 

ukrył się przed ludzką pamięcią, nie 
ukrył się przed mapami Google’a, na 
których wciąż widnieje i z których 
zapewne nie zniknie. 

Jeśli jednak ktoś lokalizacji nie 
zna, na cmentarz nie trafi. Z drogi 
widać jedynie kawałek muru, dopie-
ro, gdy wejdzie się na niewielki pagó-
rek, wśród zieleni można rozróżnić 
rozpadające się nagrobki. Ci, którzy 
wiedzą i pamiętają, od czasu do 
czasu postawią tu i ówdzie świeczkę. 
Do tego zachęcamy, zdecydowanie 
odradzamy natomiast próbę szuka-
nia cmentarza w porze ograniczonej 
widoczności. Część grobowców jest 
bowiem rozkopanych i odkrytych, 
a dziury nie są niczym niezabezpie-
czone.

Nieco inaczej wygląda teren 
cmentarny na przykład w Wale-
wicach, gdzie jest on ogrodzony 
i widoczny, a wiele nagrobków na 
nim wciąż sprawia wrażenie w miarę 
porządnych. Może to skutek tego, że 
na tym cmentarzu stoją także groby 
już powojennych mieszkańców i siłą 
rzeczy to miejsce jest częściej uczęsz-
czane. Podobnie jak ten w Bobrówku 
musiał być kiedyś imponującym 

architektonicznie miejscem pełnym 
symboliki.

To oczywiście tylko niektóre 
przykłady. Poniemieckie cmenta-
rze lub nagrobki na tych ziemiach 
nie są czymś niezwykłym z oczy-
wistych względów, że wymienić 
choćby Drzewce czy Gądków Wielki. 
W większości miejscowości jakiś ślad 
minionych wieków został zachowany. 

Warto o te wszystkie miejsca 
zadbać, jak to czynią choćby w nie-
dalekiej Podłej Górze (miejscowość 
między Krosnem Odrzańskim 
a Świebodzinem), gdzie zapaleńcy 
prowadzą regularną renowację na-
grobków, czyszczą je, sprzątają. Moż-
na o tym poczytać na ich Facebooku 
(Podła Góra-Steinbach). 

Oczywiście, ten tekst i te zdję-
cia, które tutaj zamieszczamy, nie 
wyczerpują w żadnym razie tematu. 
Traktujemy to raczej jako wstęp do 
jakiejś dłuższej historii, do zwrócenia 
uwagi na problem. Do sprawy zapo-
mnianych cmentarzy w naszej gminie 
będziemy wracać. Liczymy tez na 
głosy od naszych czytelników.

MK 

kowo niedalekim od nas Maszewie 
w województwie zachodniopomor-
skim teren cmentarza został sprzeda-
ny pod sklep. Takie przykłady można 
mnożyć.

Ustawa z... 1933 roku
– Tereny cmentarzy sprzedawane są 
na działki rekreacyjne i inwestycyjne. 
Stare, zabytkowe pomniki są usuwa-
ne, aby zrobić miejsce dla nowych 
pochówków, nieczynne cmentarze są 
we władaniu różnych właścicieli, nie 
zawsze dbających o ochronę pamięci 

zmarłych – zwracał niegdyś na ten 
problem uwagę Rzecznik Praw Oby-
watelskich Adam Bodnar.

Dużym problemem bywa w ogóle 
status prawny starych, zapomnianych 
cmentarzy. Trudno czasami dociec, 
kiedy cmentarz staje się „byłym” 
cmentarzem i co z nim wtedy robić. 

Podczas konferencji nauko-
wej zorganizowanej kilka lat temu 
właśnie z inicjatywy Rzecznika Praw 
Obywatelskich wspomniano, że na 
Mazowszu na przykład zinwentary-
zowano 184 takie cmentarze i okaza-
ło się, że tylko jeden (!) z nich został 
formalnie zamknięty. 

Szokujący jest fakt, że obowiązu-
jąca wciąż w Polsce ustawa o cmen-
tarzach wojennych pochodzi z... 
1933 roku! Ustawa o cmentarzach 
komunalnych jest „ciut” nowsza, już 
powojenna – z 1959 roku. Trudno 
w takiej sytuacji czasami dyskutować 
o statusie prawnym i o rozwiązaniach 
we współczesnych czasach.   

Likwidacja cmentarzy  
to brak szacunku
„Należy zadbać o zachowanie 
cmentarzy, nagrobków zabytkowych 
i historycznych innych wyznań czy 
narodowości, by były świadectwami 
chrześcijańskiego szacunku dla każ-
dego człowieka, tolerancji i brater-
stwa. Ich zachowanie może budo-
wać porozumienie międzyludzkie 
i międzynarodowe oraz inspirować 
ochronę polskich cmentarzy poza 
granicami kraju. Wszelkie poczyna-
nia zmierzające do likwidacji tych 
obiektów należy uznać za sprzecz-
ne ze sprawiedliwością i duchem 
chrześcijańskim. Rozbieranie 
starych, zabytkowych grobowców, 
wykorzystywanie ich elementów 
oraz detali jak: płyty, krzyże, tablice 
itp. do budowy nowych jest niedo-
puszczalne i nieetyczne” – to opinia, 
ale też prośba Komisji Episkopatu 
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Kupuj, zamawiaj u sąsiada!
Przypominamy o naszej akcji internetowej i gazetowej. 
Chcemy publikować kontakty do lokalnych przedsiębiorców 
prowadzących działalność usługową na naszym terenie. To 
inicjatywa nie tylko na trudne czasy, choć dziś przydaje się 
ona szczególnie – zarówno sprzedającym, świadczącym 
usługi, jak i tym, którzy z tych ofert korzystają. 

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

Być może to dzięki naszemu zamówieniu ktoś uratuje 
miejsce pracy! To sprawa dotycząca każdego z nas. Bo firmy 
(sklepy, bary, restauracje, ludzie świadczący usługi, małe 
zakłady produkcyjne każdej branży), które funkcjonują w na-
szej najbliższej okolicy, po pierwsze wpływają na dynamikę, 
poziom dobrobytu całego regionu i stanowią swego rodzaju 
motor napędowy dla bardzo ważnej części gospodarki 
– podkreślamy to za każdym razem i będziemy podkreślać 
jeszcze po wielokroć.

Po drugie – dzięki nim taniej kupujemy, taniej zamawiamy 
usługi. W szczególnym czasie tego trudnego doświadczenia 
epidemii dzięki tym właśnie firmom wiele spraw możemy 
załatwić „pod domem”, bez konieczności szukania, jeżdżenia, 
dalszych podróży albo większych kosztów transportu. 
Naszą bazę firm stworzyliśmy w czasie pierwszego ataku ko-
ronawirusa, ale jest ona jak najbardziej aktualna i teraz, gdy 
znów wiele miejsc jest pozamykanych, gdy nie ma swobod-
nego dostępu do wielu usług.
Nasz e-mail: redakcja@lokalneforum.pl
Poniżej lista firm, które zostały zgłoszone na naszym FB, albo 
które podpowiedzieli nam nasi znajomi. Jeśli macie uwagi 
– dajcie znać. Może ktoś chce być dopisany do tej listy, może 
ktoś chce zmienić dane – nie ma problemu.

JEDZENIE 
•  Motel PETRO, Torzym – smaczne obiadowe na zamó-

wienie. W menu m.in. żurek, flaki, schabowy, karkówka, 
dorsz, pierogi, surówki. Zamówienia tel. 683 413 091. 
Patrz też strona 2.

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

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

•  Państwo Depta, Gądków Wielki – swojskie jajka od 
szczęśliwych kurek, kontakt najlepiej przez FB (Rafal 
Natalia Depta).

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

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

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

•  Sklep Spożywczo-przemysłowy Magdalena Kacz-
marek, ul. Saperska, Torzym – słodycze, napoje, ale 
nie tylko. Można tam zaopatrzyć się także w artykuły 
biurowe, szkolne, papiernicze, zabawki, art. chemii 
gospodarczej, art. drogerii męskiej i damskiej, a także 
w wiele innych potrzebnych rzeczy.

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

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

WSPIERAJMY LOKALNY BIZNES
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Niebawem zniknie jeden 
z najbardziej charakterystycznych 
punktów w krajobrazie Torzymia. 
Stalowy komin u zbiegu ulic 
Wojska Polskiego i Podgórnej. 
A mieszkańcy Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Torzymiu raczej 
tęsknić za nim, a przynajmniej 
za tym, co z niego wylatywało, 
nie będą. To bowiem znak, 
że spółdzielnia przeszła na 
ekologiczne ogrzewanie gazowe, 
a sadza nie będzie już brudzić 
okien, wywieszonych na zewnątrz 
rzeczy i samochodów.

Jeden komin w Torzymiu mniej – to 
najważniejsza wiadomość. I to jaki komin! 
Na pewno mocno kopcący. Gdy rozma-
wia się z lokatorami spółdzielni, opinia 
niemal wszystkich jest oczywista: „Wresz-
cie westchniemy pełnym oddechem i z 
ulgą”.

Doświadczony dostawca
Ogrzewanie węglowe swego czasu było 
oczywistością i jasne jest, że SM Torzym 
lata temu wybrała system stosowany 
w tysiącach innych miejsc w Polsce. Ale 
też czasy się zmieniają. Dziś ważna jest 
walka ze smogiem, ekologia, no i to, by 
dało się otworzyć okno bez obawy przed 
czarną sadzą na podłodze. W Torzymiu 
„kopciuchów” wciąż nie brakuje. Gdy 
w chłodniejsze dni przystanie się choć na 
moment na światłach na skrzyżowaniu 
Wojska Polskiego z Warszawską, od razu 
ma się chęć nałożyć maskę – nie antycovi-
dową, a przeciwgazową. 

Cieszy więc fakt, że w SM Torzym 
zdecydowano się przestawić z ogrzewa-
nia tradycyjnego na to ekologiczne, czyli 
gazowe. Stało się to we współpracy z firmą 
EWE – dostawcą gazu ziemnego z ponad 
20-letnim doświadczeniem, który dostar-
cza gaz zarówno dla odbiorców indywidu-
alnych, jak i przemysłowych. 

Wybór dostawcy i wszystkie prace 
z jego udziałem przebiegły bardzo szybko. 
21 maja była zgoda na podpisanie stosow-
nej umowy, a już 30 października przeka-
zano do użytkowania nową kotłownię.

Po 5 latach – na własność
Jak podkreśla prezes Spółdzielni Miesz-
kaniowej w Torzymiu Stanisław Sawicki, 
firma EWE (przedstawiła najkorzystniej-
szą ofertę z trzech zaproponowanych) 
zapewniła kompleksową pomoc przy 
całym projekcie począwszy od prac 
projektowych poprzez prace budowlane 

wewnątrz starej kotłowni węglowej po 
oczywiście kwestie techniczne związane 
z samym przyłączeniem do sieci.

– Umowa zawarta jest na okres spłaty 
inwestycji przez 5 lat, a po tym okresie za 
symboliczną złotówkę spółdzielnia zosta-
nie właścicielem nowoczesnej kotłowni 
gazowej. Zarówno raty spłaty inwestycji, 
jak i cena ciepła przez ten okres są jasno 
określone w podpisanej umowie. Ważne 
jest dla nas to, że cena ciepła, jaką płacimy, 
czy będziemy płacić w najbliższych pięciu 
latach, jest powiązana z rynkową ceną 
gazu, a nie jest sztywno ustalona. Istotny 
był również sposób sfinansowania, który 
pozwolił rozłożyć w okresie 5 lat spłatę 
wartości kotłowni z funduszu remonto-
wego bez zaciągania kredytu bankowego. 
Bazowa wartość kotłowni na dzień pierw-
szego uruchomienia wynosi 514 200,00 
złotych – wyjaśnia prezes Stanisław 
Sawicki.

Korzyści cała masa
Jakie najważniejsze korzyści odczują 
mieszkańcy z przejścia na ogrzewa-
nie gazowe? – zapytaliśmy prezesa 
Sawickiego.
– Powodów zmiany kotłowni węglo-
wej na gazową było kilka. Oto niektóre 
z nich, moim zdaniem najważniejsze dla 
wszystkich mieszkańców osiedla. Kotłow-
nia gazowa jest kotłownią nowoczesną, 
ekologiczną i bezpieczną. W „starej” 
kotłowni węglowej zużycie pieców na opał 
stały sięgało prawie 90%, ich sprawność 
była więc już na bardzo niskim poziomie, 
a modernizacja niemożliwa ze względu na 
brak takich urządzeń na rynku. Proble-
mem stało się również od 1 lipca tego 
roku zapewnienie bezpieczeństwa dostaw 
miału węglowego dla takich kotłowni jak 
nasza. Drastycznie wzrosły w 2019 roku 
koszty wywozu odpadów ze spalania 
węgla i miału, tzw. „szlaki” i popiołów 
lotnych, a uciążliwy smog unosił się nad 
osiedlem, szczególnie w okresie sezonu 
grzewczego.
Po wielokrotnej analizie wszystkich 
wymienionych problemów Zarząd podjął 
decyzję, której korzyści odczują wszyscy 
mieszkańcy osiedla.

Jak ogrzewanie gazowe wpłynie na 
opłaty ponoszone przez członków 
spółdzielni i czy zmienia się system 
rozliczeń?
System rozliczeń ciepła w naszej spół-
dzielni jest bardzo dokładny, ponieważ 
od 2019 roku wszystkie mieszkania są 
opomiarowane w postaci elektronicznych 
mierników ciepła, a przed tą datą były to 
tzw. „ wyporkowe” mierniki ciepła. Koszty  
ciepła wytworzonego w kotłowni gazowej, 
według przeprowadzonej analizy, nie po-

winny być wyższe od kosztów  w kotłowni 
węglowej, której sprawność była o wiele 
niższa niż kotłowni gazowej.

Co mieszkańcy powinni wiedzieć 
o ewentualnych zmianach technicz-
nych, czy w ogóle ta zmiana ma jakiś 
wpływ na sposób użytkowania patrząc 
od strony mieszkańca?
– Od strony użytkownika, to co już udało 
się zaobserwować naszym mieszkańcom, 
to przede wszystkim bardziej wyrównana 
temperatura ciepła, które trafia do miesz-
kań, brak przerw i spadku temperatury 
w mieszkaniach, odwrotnie niż było to 
w czasie pracy kotłowni węglowej, która 
wymagała przerw technologicznych po 
to choćby, aby oczyścić piec i załadować 
opałem na nowo.
O takich faktach szybko się zapomina, 
kiedy ciepło wytworzone w nowoczesnej 
kotłowni gazowej płynie bez przerw, w za-
leżności tylko od wysokości temperatury 
powietrza na dworze.

Co stanie się z charakterystycznym ko-
minem? Czy jest jakiś pomysł na jego 
wykorzystanie, czy po prostu zostanie 
zdemontowany?
– Komin zostanie zdemontowany.  W Sta-
rostwie w Sulęcinie został złożony projekt 
rozbiórki  komina i po otrzymaniu decyzji 
starosty sulęcińskiego oraz oszacowaniu 
kosztów rozbiórki przystąpimy do prac.

Samego komina... trochę szkoda
Akurat ta ostatnia odpowiedź – nie ma co 
ukrywać – trochę nas zasmuciła. Likwi-
dacja kopcącego i szkodzącego mieszkań-
com komina to jedna kwestia, jak najbar-
dziej pożyteczna. Jednak demontaż samej, 
nieczynnej już konstrukcji to trochę inna 
historia. Wydaje się, że można byłoby 
znaleźć kilka ciekawych pomysłów na jej 
wykorzystanie. Rewitalizacja obiektów 
przemysłowych, także tych niewielkich 
czy nawet najmniejszych czasami daje 
zaskakujące i bardzo interesujące efekty.

Najważniejsze jednak, że mieszkańcy 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Torzymiu 
właśnie zaczęli pierwszy sezon grzewczy 
pod znakiem ekologii. Jak sami mówią, 
nawet gdyby miało być odrobinę drożej 
niż dotychczas, i tak warto, bo zyski, jeśli 
chodzi o zdrowie, czyste parapety, okna 
i samochody są nie do przecenienia. 

A swoją drogą opłaty za ogrzewanie 
gazowe to jedne z nielicznych, które 
wbrew powszechnym tendencjom dro-
żyzny potrafią się obniżać. Firma EWE 
nie tak dawno, bo w czerwcu tego roku 
obniżyła ceny gazu ziemnego średnio o 17 
procent.

MK  

Rewitalizacja (dosłownie: ożywienie, przywró-
cenie do życia) jest procesem wyprowadzania ze 
stanu kryzysowego zdegradowanych obszarów. 

ZNIKA JEDEN Z NAJBARDZIEJ ZNANYCH KOMINÓW TORZYMIA

Spółdzielnia postawiła na ekologię

Nowym, nabierającym coraz większej 
popularności nurtem rewitalizacji jest 
rewitalizacja społeczna, czyli moderniza-
cja infrastruktury zgodnie z potrzebami 
mieszkańców. Tu najważniejsza jest 
zasada: nic dla ludzi bez ludzi. 

Urząd Marszałkowski Województwa 
Lubuskiego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego przewidział 
ogromną pulę pieniędzy na działania 
w zakresie rewitalizacji społecznej. Dzia-
łanie to cieszy się bardzo dużym zainte-
resowaniem, a gminy z chęcią korzystają 
z milionowych dotacji. Przykładów jest 
mnóstwo i nie trzeba ich szukać daleko, 
bowiem z pozyskiwaniem środków na 
rewitalizację świetnie radzą sobie nasi 
sąsiedzi. 

GMINA SULĘCIN
Tu pokuszono się o uzyskanie wsparcia na 
rewitalizację przestrzeni miejskiej tj. parku 
miejskiego. współfinansowanego ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. 

Uzyskane dofinansowanie na ten cel 
to 2 872 026,87 zł. Inwestycja dotyczyła 
rewitalizacji obszaru Parku Miejskiego 
w Sulęcinie, w tym nadanie nowych 
funkcji zaniedbanym terenom zielonym, 
i obejmowała następujące elementy: 
budowę skate-parku, budowę boiska 
wielofunkcyjnego, budowę „kontenera 
kultury”, budowę fontanny, budowę 
ścieżki edukacyjnej, budowę placu zabaw, 
budowę elementów małej architektury 
i tablice informacyjne. 
Okres realizacji: 2016-2018. 
Stan realizacji: zrealizowano w ramach 
projektu: „Rewitalizacja parku miejskiego 
w Sulęcinie – etap II”, dofinansowanego ze 
środków EFRR, w ramach RPO-Lubuskie 
2020 (RPLB.09.02.01-08-0012/16).

GMINA ŚWIEBODZIN
Trwa rewitalizacja Parku Miejskiego Doli-
na Strugi Świebodzińskiej – tysiące roślin, 
ścieżki rowerowe, spacerowe, plac zabaw, 
siłownia na wonnym powietrzu, elementy 
małej architektury oraz staw. 

Mieszkańcy efektami tego  projektu 
będą mogli się już cieszyć w sierpniu 2021 
roku. Projekt uzyskał dofinansowanie 
ze środków Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 
w ramach Działania 2.5. („Poprawa jako-
ści środowiska miejskiego”). 

Całkowita wartość projektu wynosi: 
21 972 027,68 zł. Dofinansowanie pro-
jektu: 15 774 248,78 zł, co stanowi 85% 
kosztów kwalifikowalnych.

GMINA LUBNIEWICE
Wartość wnioskowanego dofinansowa-
nia 462 460,74 zł. Zarząd województwa 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Lubuskie 2020 przyznał 
dofinansowanie Gminie Lubniewice na 
realizacje projektu „Rewitalizacja Parku 
Miłości – udostępnienie i ochrona zaso-
bów przyrodniczych Lubniewic”. 

Całkowita wartość projektu to 544 
tys. zł. Celem projektu jest poprawa stanu 
przyrody w Parku Miłości. W ramach re-
alizacji projektu wybudowana zostanie in-
frastruktura zielona służąca turystyce oraz 
infrastruktura przyrodnicza, co umożliwi 
czynną ochronę niektórych gatunków 
(szczególnie ptaków oraz owadów). 

W ramach projektu zaplanowano 
poniesienie nakładów przygotowawczych 
(studium wykonalności, dokumentacja 
techniczna, szczegółowa inwentaryzacja 
przyrodnicza), inwestycyjnych (usuwa-
nie gatunków inwazyjnych, rewitalizacja 
i wyposażenie parku), przeprowadzenie 
komplementarnych działań edukacyjno-
-informacyjnych (edukacja przyrodnicza 
w różnych formach, wytyczenie szlaku 
przyrodniczego oraz wykonanie filmu 
edukacyjno-informacyjnego), a także 
kosztów pośrednich związanych z wdra-
żaniem projektu (nadzór i promocja).

GMINA TORZYM
W naszej gminie także słyszano już 

o rewitalizacji. W 2016 roku został przy-
jęty uchwałą Rady Miejskiej w Torzymiu 
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy 
Torzym na lata 2016-2020. W ramach 
niego zaplanowano liczne działania 
mające na celu zniwelowanie istniejących 
problemów, braków i uzupełnienie oferty 
samorządu zgodnie z potrzebami jej 
mieszkańców. Oto, co było w planach: 

  Stworzenie centrum rekreacyjne-
go wraz z plażą przy jeziorze Ilno 
w Torzymiu – w ramach tego działania 

przewidywano zagospodarowanie 
plaży elementami małej architektury 
i utworzenie przy niej parkingu, budo-
wę ścieżki pieszo rowerowej, budowę 
muszli koncertowej, przebudowę 
drogi dojazdowej do jeziora, realiza-
cję projektów mających budowanie 
postaw proekologicznych i budowę 
toalet miejskich. Program zakładał, iż 
działanie to miało nastąpić w latach 
2018-2019 a jego szacowana wartość 
miała wynieść 1 235 000,00 zł.

  Rozbudowa i modernizacja oczysz-
czali ścieków w Torzymiu – działanie 
zaplanowano na lata 2017-2020 a prze-
widywany koszt to 7 355 000,00 zł.

  Boczów na zielono – projekt zakła-
dał wiele działań rewitalizacyjnych 
w obrębie sołectwa Boczów, w tym: 
oczyszczenie terenu w parku, postawie-
nie ławek i budowa altany, zamontowa-
nie nowych urządzeń na placu zabaw, 
zaadaptowanie budynku na potrzeby 
świetlicy wiejskiej, modernizacja i zago-
spodarowanie plaży, termomoderniza-
cja budynku szkoły wraz z montażem 
paneli słonecznych, zagospodarowanie 
terenu między sklepem a przedszko-
lem, montaż tablic informacyjnych 
na pomnikach przyrody. Działanie 
zaplanowano na lata 2017-2018, 
a przewidywany koszt miał wynieść 1 
450 000,00 zł.

  Ratujmy Naszą wieś i zatrzymaj-
my młodych – projekt w zakresie 
sołectwa Gądków Wielki. W ramach 
tego działania zaplanowano moder-
nizację budynku szkoły i przedszkola 
wraz z termomodernizacją, instalację 
systemu miejskiego monitoringu, 
modernizację ośrodka zdrowia wraz 
z termomodernizacją, budowę przy-
stani kajakowej, remont siedziby OSP. 
Remont remizy strażackiej w Lubinie 

i nadanie jej charakteru świetlicy 
wiejskiej wyposażonej w plac zabaw 
i siłownię na wolnym powietrzu. Dzia-
łanie zaplanowano na lata 2019-2020, 
a szacowany koszt to 1 715 000,00 zł.

  Zagospodarowanie na cele społeczno-
-gospodarcze zabytkowego pałacu 
w Garbiczu – projekt prywatny. Gmina 
Torzym miała tu wystąpić jako podmiot 
wspierający.

  Stworzenie Domu Dziennego Pobytu 
w Torzymiu – w zakresie tego działania 
przewidziano budowę świetlicy i jej 
pełne wyposażenie na cele aktywizacji 
seniorów i osób z niepełnosprawnością. 
Budynek ten miałby służyć miesz-
kańcom jako dom dziennego pobytu 
realizujący zadania terapeutyczno-usłu-
gowe. Zadanie zaplanowano na lata 
2017-2018, a przewidywany koszt to 
870 000,00 zł.

  Rewitalizacja starówki w Torzymiu 
– w ramach zadania zaplanowano mo-
dernizację ul. Świebodzińskiej, Wąskiej, 
Stolarskiej, Sulęcińskiej, Warszawskiej, 
Walki Młodych i Placu Wolności. Do 
tego stworzenie symbolu miejsca tj. 
„ławki miłości”, stworzenie mini-pie-
karni jako warsztatu rzemieślniczego, 
utworzenie parku garmażeryjnego 
jako miejsca promującego swojskie 
produkty, nadanie obszarowi funkcji 
handlowo-usługowych poprzez rozwój 
i wspieranie powstania nowych punk-
tów handlowych. Działanie zaplano-
wano w latach 2017-2020, a przewidy-
wany koszt to 1 280 000,00 zł.

Koszt samego dokumentu  
– 33 500 złotych
Wszystkie te działania miały się przyczy-
nić do ograniczenia procesu degradacji 
gminy Torzym, miały także podnieść 
gminę gospodarczo i poprawić obecną 
infrastrukturę otwierając nowe możli-
wości, w tym także te inwestycyjne oraz 
pozyskiwania środków unijnych.  

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy 
Torzym na lata 2016-2020 jest dokumen-
tem sfinansowanym ze źródeł zewnętrz-
nych, czyli dofinansowanym ze środków 
Unii Europejskiej (chodzi o dotacje 
celowe na działania wspierające gminy 
w zakresie przygotowania programów 
rewitalizacji na terenie Województwa 
Lubuskiego ze środków Funduszu Spój-
ności w ramach Programu Operacyjnego 
Pomoc Techniczna 2014-2020). 

Koszt utworzenia dokumentu opiewał 
na kwotę 33 500,00 zł.  Całość dokumentu 
dostępna jest na stronie www.torzym.pl. 

Czas ucieka, gdzie efekty?
Niestety, czas wyznaczony przez zapisy 
dokumentu nieubłaganie mija, a więk-
szość zaplanowanych działań nie ma póki 
co przełożenia na praktykę i rzeczywi-
stość. 

Pozostaje jedynie mieć coraz bardziej 
wątpliwą nadzieję, że założenia programu 
i niemałe pieniądze przeznaczone na jego 
utworzenie nie przepadną, a zaplanowane 
działania zostaną kiedyś jednak zrealizo-
wane. 

Teoretycznie bowiem taki program, 
jaki przytoczyliśmy powyżej, a który jest 
deklaracją publiczną, to forma zobo-
wiązania opartego na analizie potrzeb 
gminnych.

Przygotowała Ewelina Niwald

GMINA TORZYM WCIĄŻ CZEKA NA REALIZACJĘ DEKLARACJI

Rewitalizacja, czyli nowe oblicze zmiany
Wejście do Unii Europejskiej w 2004 roku otworzyło dla naszych samorządów wiele 
możliwości wzrostu gospodarczego. Od tamtej pory Unia Europejska wspiera polskie 
samorządy w zakresie inwestycji w kapitał ludzki, nowe technologie, szeroko rozumianą 
edukację, infrastrukturę: społeczną, edukacyjną, drogową, zdrowotną. Jedną z wiodących idei 
jest rewitalizacja, która w łączy wszystkie te dziedziny. 
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Tak teraz wygląda wnętrze nowoczesnej kotłowni gazowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Torzymiu.

Komin starej kotłowni węglowej zostanie 
zdemontowany.

AUTO MOTO

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

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

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

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

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

DLA DZIECI (i nie tylko)

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

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

PRACE ZIEMNE

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

RÓŻNE

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

UBEZPIECZENIA

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

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

WSPIERAJMY LOKALNY BIZNES
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  ZAPRASZAMY NA NASZE ŁAMY

»  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:  
 477932843 
Kierownik Posterunku Policji w Torzymiu  
– asp. szt. Artur Pankowski, dyżury  
w poniedziałki w godz, 10.00-14.00,  
 690106861.
 
Dzielnicowi: 
•  st. asp. Paweł Markiewicz  

(teren: Torzym),  519534528 lub  
 477932842.  
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
•  Piokar, Dudka 8,  95 7559245.  

Pon.-pt. 8.00-19.00. Dyżur nocny i 
świąteczny: 23-29 listopada.

•  Pod Platanem, Wiejska 4/6,  
 95 7552987. Pon.-pt. 8.00-20.00. 
Dyżur nocny i świąteczny: 30 listopada – 6 
grudnia.

•  Lub-Farm, Kościuszki 3a,  
 95 7559258. Pon.-pt. 8.00-19.00; sob. 
8.00-15.00. Dyżur nocny i świąteczny: 7-13 
grudnia.

•  Dobre Zdrowie, Witosa 1,  
 515479044. Pon.-pt. 8.00-20.00; sob. 
8.00-14.00. Dyżur nocny i świąteczny: 14-
20 grudnia.

•  Euro-Apteka, Poznańska 4,  
 502652857. Pon.-pt. 9.00-21.00; sob. 
9.00-21.00. Dyżur nocny i świąteczny: 21-
27 grudnia.

•  Konwalia, Kościuszki 16,  
 95 7553333. Pon.-pt. 8.00-19.00; sob. 
8.00-15.00. Dyżur nocny i świąteczny: 28 
grudnia – 3 stycznia.

•  Centrum Zdrowia, Pineckiego 1,  
 95 7180297. Pon.-pt. 8.00-19.00; sob. 
8.00-14.00. 

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  
(25 istopada – 31 grudnia):

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: 27 listopada oraz 4, 
11, 18 i 23 grudnia
odpady segregowane: 30 listopada oraz 
14 i 29 grudnia
biomasa (brązowy worek): 30 listopada 
oraz 14 i 29 grudnia

REJON I
Kownaty, Prześlice, Bobrówko, Wystok, Lu-
bów, Tarnawa Rzepińska, Bielice, Boczów:
odpady komunalne: 7 i 21 grudnia
odpady segregowane: 7 grudnia
biomasa (brązowy worek): 7 grudnia

REJON II
Grabów, Walewice, Koryta, Debrznica, 
Drzewce Kolonia, Drzewce, Kolonia Osiny, 
Pniów: 
odpady komunalne: 8 i 22 grudnia
odpady segregowane: 8 grudnia
biomasa (brązowy worek): 8 grudnia

REJON III
Gądków Wielki, Gądków Mały, Bargów, 
Mierczany, Lubin, Garbicz:
odpady komunalne: 9 i 23 grudnia
odpady segregowane: 9 grudnia
biomasa (brązowy worek): 9 grudnia 

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: 10 i 24 grudnia
odpady segregowane: 10 grudnia
biomasa (brązowy worek): 10 grudnia 

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: 27 listopada oraz 
11 i 28 grudnia
odpady segregowane:  11 grudnia
biomasa (brązowy worek): 11 grudnia

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

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

NOWA STAWKA OPŁAT za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi wynosi 
teraz 26 zł od mieszkańca (za odpady 
segregowane).
Ulga dla posiadaczy  
Karty Dużej Rodziny – 30 ZŁ 
Ulga za posiadanie k 
ompostownika – 5 ZŁ.

Napisz do nas! Przyślij nam zdjęcie czy 
też kilka zdjęć. W paru słowach opisz 
historię, która się za tymi fotografiami 
kryje, a my to opublikujemy na naszych 
łamach. Pokażemy także na naszej stronie 
internetowej, puścimy na naszym Face-
booku. 

O jakie wydarzenia chodzi? O wszyst-
kie, które uznacie za ważne, za godne po-
kazania albo po prostu za interesujące czy 
frapujące. To może być coś bardzo poważ-
nego, ale równie dobrze jakieś zdarzenie 
całkowicie humorystyczne, dzięki któremu 
wielu waszym znajomym zaświecą się oczy 
ze śmiechu. 

Teksty do zdjęć nie muszą być długie. 
Wystarczy kilka zdań wyjaśnienia – o co 
chodziło, kto brał udział i, co oczywiście 
bardzo istotne, kiedy to było.

Nie ograniczamy tematyki. Równie 
dobrze może to być:

  rodzinna impreza z ciekawą historią;
  pamiątka ze szkoły, przedszkola;
  wydarzenie z dziejów gminy czy której-

kolwiek miejscowości;
  historia związana ze sportem, rywali-

zacją – zarówno tą zorganizowaną, jak 
i zupełnie amatorską;

  pamiątki związane z hobby, z tym, co was 
pochłania poza życiem zawodowym;

  rodzina, którą chcecie przypomnieć 
znajomym i nieznajomym. 
To tylko przykłady, bo można sobie 

wyobrazić wiele, wiele innych tematów. 
W niczym tej tematyki nie ograniczamy, 
poza jedną kwestią – oczywiście ważne jest, 
by te zdjęcia wiązały się z gminą Torzym 
i jej mieszkańcami.

Na zdjęcia czekamy pod adresem mailo-
wym: redakcja@lokalneforum.pl.

red

Gmina Torzym  
z sentymentem

CZY KTOŚ PAMIĘTA TEN PAŁACYK?
Przy okazji naszego zaproszenia do nadsyłania zdjęć – z 
chęcią zobaczylibyśmy fotografie ilustrujące czasy świetności 
pałacyku w Torzymiu. 

Dziś to są właśnie te ruiny na zdjęciu, które przedstawiamy. Ale przecież 
nie tak dawno temu to było jeszcze miejsce tętniące życiem. Organizowano 
tu (podobno – bo trudno w to uwierzyć patrząc na ruiny) wesela, komunie, 
imprezy. A autokary przywoziły latem dzieci na kolonie nad jeziorem. Zresztą 
z samego pałacyku do jeziora Ilno wiodły szerokie schody nad samą wodę. 

Dziś resztki schodów i resztki murów oplata roślinność, trudno do tych 
ruin (w praktyce zostały już tylko same mury) w ogóle się dostać.

Słowem – jeszcze jedno miejsce, którego wypada żałować.

Czekamy na zdjęcia, czekamy na wspomnienia!

Chcesz się podzielić wspomnieniami z dawnego 
Torzymia? Masz fajne zdjęcia, które przywodzą na 
myśl różne zdarzenia z historii – Twojej rodziny, Twojej 
miejscowości? Rodzinne archiwum pęka w szwach 
i chciałbyś podzielić się fotografią, która jest dla Ciebie 
ważna z innymi czytelnikami?

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


