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TRZYLATKA Z BOCZOWA CZEKA NA POMOC W WALCE Z CHOROBĄ

RAZEM DLA IGI

Ogromny odzew w gminie Torzym, 
Sulęcinie, Słubicach, Krośnie Odrzańskim 
i całym regionie wzbudziła akcja pomocy 

3-letniej Idze Czekalskiej, która walczy 
z paskudną chorobą SMA. Najrozmaitsze 
akcje, festyny, zbiórki, nieustanna aukcja 

na rzecz Igi na Facebooku – aż trudno 
zliczyć, ile osób i organizacji włączyło się 

w tę charytatywną akcję. » 2-3 ©
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Wielkie  
śmieciowe  
zamieszanie
W momencie zamykania tego 
numeru gazety wciąż nie było wia-
domo, kto będzie wywoził śmieci z 
gminy Torzym przez najbliższy rok. 
Umowa z LS Plus wygasła z końcem 
czerwca, ale nowy wykonawca póki 
co nie był wyłoniony. Wokół przetar-
gu narosło kilka niejasności.

Śmieci na razie wciąż wywozi LS 
Plus, ale po wygaśnięciu umowy to 
jedynie rozwiązanie doraźne. LS Plus 
wystartowało oczywiście w nowym 
przetargu, jednak tym razem okazało 
się, że jest też i inna firma, która podyk-
towała o wiele niższą cenę.

LS Plus w swoją ofertę wpisało 947 
419,20 złotych, gdy PHU Komunalnik 
sp. z o.o. z Wrocławia –  762 672,24 
złote. Pozornie wygląda to atrakcyjnie, 
jednakże nie zawsze jest tak, że najniż-
sza oferta jest najkorzystniejsza, a ofer-
ta Komunalnika – można powiedzieć 
– jest wręcz szokująco niska. Dodajmy, 
że Gmina Torzym na to zadanie prze-
znaczyła 950 400 złotych, więc i oferta 
LS Plus w tej kwocie się mieściła. 

Koperty ofertowe otwierała ko-
misja przetargowa w składzie: Robert 
Borkowski – przewodniczący, Anna 
Twardowska i Ryszard Stanulewicz – 
członkowie. 

Co ciekawe, PHU Komunalnik 
ostatnio nie miał dobrej prasy. Echem 
odbiła się awantura w Bydgoszczy, 
gdzie władze miasta naliczyły spółce 4 
miliony złotych kary i zmieniły wyko-
nawcę przed zakończeniem obowiązy-
wania umowy.   

– W związku z powzięciem 
informacji o możliwym popełnieniu 
przestępstwa przez PHU Komunalnik, 
mogącym polegać na ewidencjono-
waniu odpadów z terenu innej gminy 
jako odpady pochodzące z Bydgoszczy, 
zastępca prezydenta Michał Sztybel 
skierował zawiadomienie o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa do Prokura-
tury Okręgowej w Bydgoszczy – poin-
formował Urząd Miasta Bydgoszczy. 

A przetarg w gminie Torzym pozo-
staje nierozstrzygnięty, bowiem LS Plus 
wniosło do Krajowej Izby Odwoławczej 
odwołanie „od niezgodnych z przepi-
sami Prawa zamówień publicznych 
czynności/zaniechań Gminy Torzym” – 
jak czytamy w stosownym piśmie.

LS Plus zarzuca Gminie Torzym, 
że wybór oferty Komunalnika jako 
najkorzystniejszej był przedwczesny i 
wadliwy i w czterech punktach wylicza 
bardzo konkretnie zastrzeżenia co do 
procesu oceny ofert zarzucając, że w nie 
dochowano wystarczającej staranności 
i naruszono zasadę równej konkurencji.

Zobaczymy, jak ta sprawa się po-
toczy, ale – jak widać – sprawa śmieci 
nieustannie w Gminie robi wielki 
bałagan.

red
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Burmistrz Torzymia Ryszard Stanulewicz 
został skazany w pierwszej instancji 
przez sąd rejonowy w Sulęcinie za 
zniesławienie Stowarzyszenia Lokalne 
Forum Biznesu, wydawcy gazety 
„Forum”, na grzywnę łącznej wysokości 
5 tys. złotych. Do tego musi zapłacić 
5 tys. złotych nawiązki na rzecz 
Stowarzyszenia oraz pokryć koszty 
sądowe. Wyrok nie jest prawomocny. 

Burmistrz Torzymia Ryszard Stanulewicz 
został jeszcze w zeszłym roku oskarżony przez 
Stowarzyszenie Lokalne Forum Biznesu o po-
pełnienie przestępstw z dwóch paragrafów 
Kodeksu Karnego:
  art. 212 par. 1 – chodzi o zniesławienie pole-

gające na pomawianiu o takie postępowanie 
lub właściwości, które mogą poniżyć w opi-
nii publicznej lub narazić na utratę zaufania 
potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu 
lub rodzaju działalności;
  art. 212 par. 2 – jeżeli sprawca dopuszcza się 

czynu określonego w par. 1 za pomocą środ-
ków masowego komunikowania, podlega 

grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do roku.

Stało się to po tym, jak burmistrz Stanule-
wicz kilkakrotnie, w różnych wypowiedziach 
publicznych w karkołomnych wywodach 
sugerował, że zarówno działalność samego 
Stowarzyszenia, jak i gazeta są finansowane 
z powszechnie nieakceptowalnych źródeł.

Sformułowania takie padały m.in. podczas 
sesji Rady Miejskiej w Torzymiu na początku 
maja 2020 roku (transmitowanej na YouTube) 
oraz podczas spotkania z mieszkańcami Drze-
wiec Kolonii w czerwcu zeszłego roku. 

Ponieważ bezpodstawne, powtarzające się 
obraźliwe ataki burmistrza nie miały żadnego 
uzasadnienia, a w sposób ewidentny mogły na-
razić na utratę zaufania do działalności Stowa-
rzyszenia i gazety, a także poniżać je w oczach 
społeczności członkowie Lokalnego Forum 
Biznesu zdecydowali się wnieść akt oskarżenia 
przeciwko Ryszardowi Stanulewiczowi. 

Sąd rejonowy w Sulęcinie po kilku roz-
prawach, podczas których wysłuchano stron 
i przesłuchiwano świadków obu zdarzeń, 
uznał oba zarzuty wniesione przeciwko Stanu-
lewiczowi za zasadne, a Ryszarda Stanulewicza 
uznał winnym zarzucanych mu czynów.

W ustnym uzasadnieniu prowadząca roz-
prawę sędzina Sądu Rejonowego podkreśliła, że 
pomówienie było jednoznaczne, a sam Ryszard 
Stanulewicz wykorzystał sprawowaną funkcję 
burmistrza do pomówienia Stowarzyszenia.

Burmistrz Stanulewicz wyrokiem sądu 
musi zapłacić 5 tys. złotych grzywny, 5 tys. 
nawiązki na rzecz Stowarzyszenia, a także 
ponieść koszty sądowe (ponad 3 tys. złotych).

Wyrok decyzją sądu jest jawny i ma zostać 
podany do publicznej wiadomości – między 
innymi przez wywieszenie w siedzibie Gminy. 
Wyrok nie jest prawomocny.

red

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI ZDECYDOWAŁ

Burmistrz winny zniesławienia

Przypomnijmy pokrótce, choć my-
ślimy, że większość z mieszkańców 
gminy Torzym zna tę historię już 
doskonale.

Paskudna choroba
SMA to paskudna choroba. Z powodu 
wady genetycznej u człowieka ob-
umierają neurony w rdzeniu kręgo-
wym, które odpowiadają za skurcze 
i rozkurcze mięśni. Brak impulsów 
nerwowych prowadzi do ogólnego, 
silnego osłabienia i postępującego 
zaniku mięśni szkieletowych, a w 
ostateczności – do częściowego albo 
całkowitego paraliżu. 

Iga cierpi na najgorszą wersję SMA 
– typu 1, pojawiającą się u niemowląt 
i bardzo małych dzieci. Jeśli szybko się 
jej nie rozpozna i nie rozpocznie się 
leczenia farmakologicznego, dziecko 
nie tylko zatrzymuje się w rozwoju 
fizycznym, ale traci już nabyte zdolno-
ści zależne od funkcjonowania mięśni 
łącznie z oddychaniem i przełyka-
niem, co nieubłaganie prowadzi do 
niewydolności oddechowej i, mówiąc 
wprost, do śmierci.

aby ją zastosować u Igi, trzeba zebrać, 
bagatela, aż 10 milionów złotych! I to 
szybko, bo terapia może być przepro-
wadzona jedynie do tego momentu, gdy 
dziecko osiągnie wagę 13,5 kg.

Wspólna akcja
Rodzice Igi podjęli dzielną walkę o dobro 
swojej córki i na szczęście nie są w niej 
osamotnieni. Mnóstwo osób dobrych 
serc włączyło się w działalność charyta-
tywną, która ma przynieść Idze pomoc. 

Od ponad dwóch miesięcy organi-
zowane są festyny i liczne akcje pomo-
cowe, z których dochód przeznaczany 
jest dla Igi. 

Policjanci z Sulęcina, strażacy 
z Boczowa i z wielu innych miejsco-
wości regionu, wędkarze z Torzymia, 
Kopalnia Węgla Brunatnego z Sie-
niawy, młodzi piłkarze UKS Torzym, 
którzy zorganizowali radosny Piknik 
Charytatywny z udziałem zespołów 
z regionu, Stowarzyszenie Templum 
i miłośnicy militariów, Nadleśnictwo 
Torzym, Krewni i Znajomi Króli-
ka, całe mnóstwo osób prywatnych, 
które udzielają się podczas imprez albo 
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TRZYLATKA Z BOCZOWA CZEKA NA POMOC W WALCE Z CHOROBĄ

Razem dla Igi
Ogromny odzew w gminie Torzym, 
Sulęcinie, Słubicach, Krośnie Odrzańskim 
i całym regionie wzbudziła akcja pomocy 
3-letniej Idze Czekalskiej, która walczy 
z paskudną chorobą SMA. Najrozmaitsze 
akcje, festyny, zbiórki, nieustanna aukcja 
na rzecz Igi na Facebooku – aż trudno 
zliczyć, ile osób i organizacji włączyło się 
w tę charytatywną akcję. Jednak, mimo 
że akcja pomocy jest tak szeroka, na razie 
udało się zgromadzić niespełna 4 procent 
potrzebnych środków. Czas zaś ucieka. 

Szansa w terapii genowej
SMA można leczyć w Polsce lekiem 
refundowanym, który spowalnia 
rozwój choroby. Zastrzyk podawany 
jest w kręgosłup, do rdzenia kręgowego 
– w przypadku Igi na początku to było 
raz na dwa tygodnie, teraz raz na cztery 
miesiące. I tak już do końca życia, o ile 
kręgosłup małego dziecka te zastrzyki 
z taką intensywnością wytrzyma. Zaosz-
czędzić cierpienia można dzięki terapii 
genowej w Stanach Zjednoczonych, ale 
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Wejdź na siepomaga.pl,  
znajdź „IGA CZEKALSKA”, 
WSPOMÓŻ IGĘ!

Delikatesy Centrum zmieniają 
się nieustannie dbając o kom-
fort swoich klientów. Od 

teraz w każdą niedzielę sklep otwarty 
będzie w godzinach od 9 rano do 20 
wieczorem. Wszystko po to, by każdy 
także w tym szczególnym dniu tygo-
dnia – mógł zrobić zakupy w najbar-
dziej dogodnej dla siebie chwili.
Wiadomo, niedziela to zawsze dzień 
wyjątkowy. Poświęcony z reguły rodzi-
nie, przeznaczony na beztroski wy-
poczynek. Jednak, jak dobrze wiemy, 
także w niedzielę bywa, że potrzebu-
jemy dokupić potrzebne rzeczy, a dla 
niektórych to jedyny moment, kiedy 
o zakupach można pomyśleć na spokoj-
nie.
Delikatesy Centrum wydłużają godzi-
ny funkcjonowania, by konieczność 
zakupów nie kolidowała z zaplanowa-
nymi, niedzielnymi obowiązkami lub 
przyjemnościami. Od godziny 9 do 
20 spokojnie można znaleźć czas na 
wizytę w sklepie.

Pyszne włoskie lody
Tak, jak zapowiadaliśmy, jedną 
z atrakcji od niedawna są lody włoskie 
kręcone na miejscu w Delikatesach 
Centrum. Można je zamawiać w dwóch 
smakach – śmietankowym i czekola-
dowym, a do tego możliwe są różne 

kombinacje ze smakowitymi polewami. 
Takich, prawdziwych lodów w innych 
miejscach gminy Torzym ze świecą 
szukać, więc podpowiadamy – przynaj-
mniej skosztujcie, bo warto.

Delikatesy Centrum  
dla młodych piłkarzy
Sklep przy Wojska Polskiego 67 co 
rusz zaskakuje nas różnymi cieka-
wymi akcjami. Można powiedzieć, że 
to stało się znakiem rozpoznawczym 
tej placówki. Była akcja wielkanocna 
z rysunkami dzieci, było powitanie 

DELIKATESY CENTRUM, WOJSKA POLSKIEGO 67

W niedzielę dłuz.ej na zakupy!

ARTYKUŁ PARTNERSKI

lata, były konkursy z fajnymi nagro-
dami, nie zabrakło i pięknego festynu 
dla Igi. 
Teraz następnym pomysłem Delikate-
sów Centrum na wspieranie lokalnej 
społeczności jest współpraca z mło-
dymi piłkarzami UKS Torzym. Roz-
mowy trwają, ale jest duża szansa, 
że w nowym sezonie klub z Torzymia 
zyska solidnego sponsora. Na pewno 
więcej napiszemy o tym w następnym 
numerze.

red

Nakrętki też dla Igi
Sposobów na pomoc Idze Czekalskiej jest wiele. Jednym z nich i na pewno najprostszym 
jest... zbieranie plastikowych nakrętek. Tak, tak – nakrętki można wrzucać do metalowego 
pojemnika w postaci wielkiego czerwonego serca ustawionego niedawno przez Stowa-
rzyszenie Lokalne Forum Biznesu na terenie placu zabaw SM Torzym.
Jeśli ktoś jeszcze nie zetknął się z inicjatywą zbierania nakrętek – wyjaśniamy, jak to działa. 
To specyficzny sposób pomocy, który stał się bardzo popularny ostatnimi czasy w naszym 
kraju. Zebrane nakrętki są wyjmowane z pojemnika i przekazywane najczęściej funda-
cjom czy organizacjom, które zbierają pieniądze na konkretny cel. 
Dochód z nakrętek wrzucanych do torzymskiego serca zostanie przeznaczony właśnie na 
pomoc Idze Czekalskiej. 

ale później jak już ludzie otaczają i ta 
pomoc przyszła, to człowiek też inaczej 
do tego podchodzi – przyznała mama 
Igi na antenie TVP Gorzów, która to 
telewizja nakręciła reportaż podczas 
Pikniku Charytatywnego zorganizowa-
nego przez UKS Torzym.

mk

licytują na facebookowym profilu IGA 
I JEJ WALKA Z SMA – doprawdy nie 
ma jak wszystkich tu wymienić, bo 
łatwo kogoś pominąć. A zresztą nie ma 
takiej potrzeby. Najważniejsze jest to, że 
pomoc Idze stała się wspólną akcją całej 
lokalnej społeczności.  

– Wierzymy, trzeba wierzyć. Wia-
domo, że na początku jest załamanie, 

Początkowo przejście do jeziora między pose-
sjami naprzeciwko pałacu „Magnat” znajdowa-
ło się w nieco innym miejscu. Podobno nawet 
– tak usłyszeliśmy od podpytywanych miesz-
kańców wioski – miało status drogi przeciwpo-
żarowej, w czym nic dziwnego, bo przecież to 
była droga nad jezioro. 

No, ale droga, którą niektórzy z mieszkań-
ców Garbicza chodzili nad jezioro, zaczęła 
zawadzać jednemu z właścicieli pobliskich po-
sesji. Podobno zbyt wiele osób kręciło się przy 
płocie zerkając ciekawskimi spojrzeniami na to, 
co dzieje się właśnie za płotem. 

Od czego w takich sytuacjach przychylność 
we władzach gmiy? Ano się przydaje, jak widać. 
Nie ma nic złego w tym, jeśli władze gminy 
idą na rękę mieszkańcom gminy, ale niefajnie, 
jeśli dzieje się to kosztem innych mieszkańców, 
a na dodatek większość jest w tym wypadku 
poszkodowana. 

W Garbiczu efekt całej sprawy jest taki, 
że droga nad jezioro na wysokości „Magnata” 
była, teraz jej nie ma. A w zasadzie – w teorii 
– przejście jest, tylko że nikt z niego skorzystać 
nie może, bo zagrodzone. 

Jeszcze ciekawsze, że sam burmistrz Stanu-
lewicz w piśmie z września 2018 roku nakazał 

właścicielowi usunięcie ogrodzenia uniemożli-
wiającego przejście. Termin? Do dnia... 15 paź-
dziernika 2019 roku! Tak, tak – to nie pomyłka. 
2019 roku. 

Do dziś ta decyzja burmistrza nie została 
wyegzekwowana, choć mnóstwo innych jest eg-
zekwowanych z wielkim animuszem włączając 
to nasyłanie urzędników i odpowiedzialnych 
służb.

Do sprawy działki 147/3 w Garbiczu za-
mienionej na 354/2 i drogi, która wyparowała, 
wrócimy w następnym numerze.

red 

NASZA ZAPOWIEDŹ  
– PRZECZYTACIE W NASTĘPNYM NUMERZE

Gdzie zniknęła  
droga w Garbiczu?
Zdjęcie poniżej nie jest, wbrew pozorom, zdjęciem przypadkowych krzaków. 
Gdzieś tutaj, w gęstwinie i... za płotem powinno znajdować się przejście 
wiodące nad jezioro będące własnością gminy. Dlaczego gmina nie chce 
wyegzekwować od właściciela płotu jego zdemontowania i umożliwienia 
mieszkańcom przejścia do jeziora? Bardzo dobre pytanie.
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Podpowiadamy – akurat teraz jest 
doskonały moment na montaż foto-
woltaiki. Jest bowiem wiele możliwości 
na to, by nie tylko ułatwić sobie życie 
korzystając z własnego prądu na do-
tychczas obowiązujących zasadach (od 
początku roku planowane są zmiany), 
ale jeszcze przy okazji zaoszczędzić 
niezły pieniądz na samym montażu. 
A to przecież oznacza szybszy zwrot 
całej inwestycji. 

Prąd w górę – szybszy zwrot na-
kładów na fotowoltaikę 
Przypomnijmy – instalacja paneli 
fotowoltaicznych dzięki korzystaniu 
w gospodarstwie, domu czy mieszka-
niu z własnego prądu zwraca się śred-
nio już po dziewięciu, a czasami nawet 
już po ośmiu latach użytkowania. 
Przy wciąż rosnących cenach prądu (a 
i zapowiedziach następnych podwy-
żek) ten okres może skrócić się nawet 
do 7 lat – w zależności od konkretnej 
instalacji i poczynionej inwestycji.

Co ważne, ponieważ panele 
fotowoltaiczne posiadają gwarancję 
sprawności nawet na 30 lat, a nasz 
partner – firma Columbus – daje 
dodatkowe zabezpieczenie na 15 lat 
działania całej instalacji, śmiało można 
powiedzieć, że po zwrocie kosztów 
inwestycji przez następnych siedem czy 

nawet osiem lat z energii elektrycznej 
i paneli można korzystać w zasadzie 
za darmo! O rachunkach za energię 
można zaś zapomnieć już pierwszego 
dnia po instalacji.

3000 złotych dotacji
Do tego przewidziano kilka progra-
mów, dzięki którym można się starać 
o dofinansowanie fotowoltaiki. 

Jednym z najbardziej popularnych 
jest program „Mój Prąd”, którego 
trzecia już edycja ruszyła od początku 
lipca. W ramach tego programu można 
dostać aż trzy tysiące dofinansowania 
na montaż fotowoltaiki (maksymal-
nie do 50% kosztów kwalifikowanych 
mikroinstalacji wchodzącej w skład 
przedsięwzięcia). 

O dofinansowanie mogą starać się 
osoby, które zdecydowały się na zakup 
i montaż mikroinstalacji fotowoltaicz-
nych – o zainstalowanej mocy elek-
trycznej od 2 kW do 10 kW, służących 
na potrzeby istniejących budynków 
mieszkalnych (uwaga – nie dotyczy to 
projektów polegające na zwiększeniu 
mocy już istniejącej instalacji fotowol-
taicznej).

Warto się pospieszyć
Kto zatem może skorzystać z progra-
mu? Osoby fizyczne wytwarzające 

energię elektryczną na własne potrze-
by, które mają zawartą umowę kom-
pleksową regulującą kwestie związane 
z wprowadzeniem do sieci energii 
elektrycznej wytworzonej w mikroin-
stalacji. 

Łączna kwota przeznaczona na 
bezzwrotne dotacje to 534 000 000 zł. 
I tu bardzo ważna kwestia – napraw-
dę warto się pospieszyć. Po pierwsze 
wnioski będą przyjmowane jedynie do 
końca roku, a po drugie ich przyjmo-
wanie zostanie wstrzymane z chwilą 
przekroczenia puli przewidzianej na 
datacje.

Co prawda ogólna kwota robi wra-
żenie, ale też faktem jest, że program 
cieszy się ogromnym zainteresowa-
niem. Przez zaledwie dwa pierwsze 
tygodnie funkcjonowania projektu 
wpłynęło ponad 47 tys. wniosków, 
więc można przypuszczać, że budżet 
wyczerpie się dużo szybciej niż plano-
wano.

Faktem jest, że kwotę dofinanso-
wania zmniejszono względem po-
przedniej edycji, więc jeśli ktoś zwlekał 
z inwestycją w fotowoltaikę, teraz może 
nieco żałować. To jednak nauczka, by 
nie czekać już dłużej.

Marcin Kalita

Z „FORUM” 
– dodatkowy rabat:  

5 procent!
Z gazetą „FORUM” 5% rabatu na montaż 

fotowoltaiki przez firmę Columbus – to efekt 
starań wydawcy „Forum”, czyli Stowarzyszenia 

Lokalne Forum Biznesu. Dzięki serii rozmów 
Stowarzyszenie LFB wynegocjowało 

z „Columbusem” zastosowanie specjalnego 
bonu na montaż fotowoltailki właśnie dla 

mieszkańców gminy Torzym.  

Mieszkasz w gminie Torzym i chcesz dostać 
5% rabatu? 

Zgłoś chęć montażu paneli za 
pośrednictwem maila: 

michal.brodzinski@columbusenergy.pl  
lub zadzwoń do przedstawiciela firmy 

Columbus: 725 300 536. 

Hasło rabatu: FORUM TORZYM

Inne formy  
dofinansowania 
fotowoltaiki
 Program „Czyste Powietrze”
Rządowy program bezzwrotnych dotacji, mający na celu 
przede wszystkim zmniejszenie ilości zanieczyszczeń 
emitowanych do atmosfery przez gospodarstwa domowe 
z powodu przestarzałych pieców. W ramach tego progra-
mu, oprócz możliwości wymiany starego pieca na nowe 
źródło ogrzewania domu, można również wykorzystać 
przyznane środki na zamontowanie instalacji fotowol-
taicznej. W rządowym założeniu program ma trwać do 
2029 roku. Program skierowany jest do właścicieli lub 
współwłaścicieli domów jednorodzinnych oraz wy-
dzielonych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą 
wieczystą. Program nie obejmuje przedsięwzięć podej-
mowanych w nowo budowanych budynkach. 

 Ulga termomodernizacyjna
Ulga pozwala na odliczenie od dochodu wydatków 
poniesionych na zmniejszenie zużycia energii cieplnej 
w gospodarstwie domowym, w tym kosztów zakupu 
i montażu instalacji fotowoltaicznej. Łączna kwota 
odliczenia w ramach ulgi nie może przekroczyć 53 tys. 
zł. Jeżeli inwestor nie zdoła odliczyć pełnej kwoty ulgi 
w nadchodzącym roku podatkowym, może pozostałą 
kwotę rozliczać w kolejnych zeznaniach podatkowych 
– ma na to 6 lat. 

 Dofinansowanie dla rolników
Dofinansowanie na fotowoltaikę dla rolników jest moż-
liwe w formie ulgi inwestycyjnej. Właścicielom gospo-
darstw rolnych, którzy zainwestowali w instalacje foto-
woltaiczne korzystając z własnych środków finansowych, 
przysługuje ulga w wysokości 25% kosztów inwestycji. 
Jest ona odliczana od podatku rolnego, a rolnik może ją 
odliczyć w ciągu 15 lat. 

 „Energia Plus” dla przedsiębiorców
Dofinansowanie to udzielane jest w formie dotacji lub 
pożyczki. Warto zwrócić uwagę, że ta propozycja skie-
rowana jest raczej do średnich i dużych przedsiębiorstw, 
ponieważ minimalna kwota wsparcia z tego programu 
wynosi 500 tys. zł. Właściciele firm mogą składać wnio-
ski o dotacje do 17 grudnia 2021 roku lub do wyczerpa-
nia środków. 

Na Mickiewicza w Torzymiu zainstalowano pierwszy system firmy Columbus we współpracy z naszą 
gazetą. To oczywista korzyść dla inwestora, który otrzymał dodatkowe 5% rabatu. Jak podkreślała 
ekipa montująca panele – układ na dachu tego domu jest idealny. Dzięki montażowi paneli po jed-
nej i drugiej stronie dachu, energia słoneczna jest wykorzystana optymalnie przez cały dzień.  

JAK ZAKŁADAĆ FOTOWOLTAIKĘ – TO WŁAŚNIE TERAZ!

Kilka tysięcy złotych  
może zostać w kieszeni
Od początku lipca ruszyła trzecia edycja rządowego programu „Mój Prąd”. 
W ramach tej dotacji można dostać trzy tysiące złotych na instalację 
fotowoltaiczną. Naprawdę warto się pospieszyć z inwestycją i złożeniem 
wniosku, bo zainteresowanie programem jest ogromne. Przy okazji 
przypominamy także, że kolejny upust można zyskać dzięki wspólnej akcji 
firmy Columbus i naszej gazety. Na hasło „Forum Torzym” możecie otrzymać 
dodatkowe 5 procent rabatu!



Niestety, Torzym wygląda słabo także na tle liderów 
powiatu sulęcińskiego. Tutaj zdecydowanie przo-
duje Sulęcin (ponad 48 procent w pełni zaszczepio-
nych) przed Lubniewicami (41 procent). Porówny-
walny z Torzymiem procent zaszczepionych mają 
Krzeszyce, natomiast najsłabiej wypada Słońsk. 

Sulęcin – jeden z liderów
Wspomniany Sulęcin to zresztą fenomen na 
tle całego województwa lubuskiego. Lepszym 
procentem zaszczepionych od siedziby naszego 
powiatu mogą się w regionie pochwalić jedynie 
Zielona Góra i Świdnica.

Przypominamy – ważne jest, aby preparat 
przeciwko Covid-19 otrzymało jak najwięcej 
osób w jak najkrótszym czasie. Leży to w inte-
resie nas wszystkich – szczepionka daje realne 
szanse na wyjście z pandemii. Dziś szczepić się 
mogą już wszyscy chętni, nie ma w tym już żad-
nych ograniczeń. 
Szansa na normalność
Z bardzo dużym prawdopodobieństwem – się-
gającym nawet 95% – szczepienie uchroni przed 
zakażeniem COVID-19, a im więcej będzie 
zaszczepionych osób, tym szybciej osiągniemy 
odporność populacyjną. 
Im też więcej z nas zostanie zaszczepionych, 
tym większą mamy szansę na powrót do nor-
malności, a to oznacza: 
  odejście od maseczek
  swobodne spotkania z rodziną i przyjaciółmi, 
  powrót dzieci do szkół i rozwój ich kompeten-

cji społecznych, 
  dalszy rozwój gospodarki, 
  ochronę miejsc pracy oraz szansę na nowe 

zatrudnienia, 
  swobodny dostęp do basenów, siłowni, kin 

i teatrów, 
  wakacje bez ograniczeń, 
  poprawę jakości życia nas wszystkich. 

W gminie Torzym funkcjonują dwa punkty 
szczepień – w przychodni doktora Lesława Wi-
dery (tel. kontaktowy 504013428) i w Ośrodku 
Terapii Grunwald (68 322 84 79). 

EDUKACJA PROZDROWOTNA

Szczepienia – szansa na normalność
Niespełna 38 procent mieszkańców gminy Torzym zaszczepiło się dotąd w pełni przeciwko COVID 19  
(dane z połowy ostatniego tygodnia lipca). To bardzo mało. Przodujące pod tym względem gminy w Polsce  
mają już blisko 65 procent w pełni zaszczepionych. 

Jak się przygotować do szczepień?

  Wyśpij się przed szczepieniem – sen korzystnie wpływa na działanie układu odpornościowego. 

  Ogranicz alkohol – na kilka dni przed szczepieniem, ale też i po przyjęciu preparatu zmniejsz 
ilości, a najlepiej w ogóle nie spożywaj alkoholu. 

  Bądź aktywny fizycznie przed szczepieniem – ćwiczenia poprawiają sprawność organizmu. 

  Nie musisz być na czczo przed przyjęciem szczepionki – w dniu szczepienia spożyj normalnie 
wszystkie posiłki. 

  Nie odstawiaj na własną rękę leków, które regularnie przyjmujesz – skonsultuj to z lekarzem. 

  Sumiennie wypełnij kwestionariusz przed szczepieniem – przed przyjęciem preparatu zosta-
niesz poproszony o wypełnienie ankiety medycznej. Nie zatajaj żadnej informacji! 

  Odczekaj po szczepieniu w punkcie szczepień min. 15 minut – to dla twojego bezpieczeństwa. 

  Nie obawiaj się NOP – to skrót od niepożądanych odczynów poszczepiennych. Najczęściej 
mają one łagodny przebieg, a występują rzadko. Może się zdarzyć, że po przyjęciu szczepionki 
będziesz miał np. zaczerwienienie w miejscu wkłucia lub niewielką gorączkę. Te objawy powin-
ny ustąpić w ciągu 1 – 3 dni. W przypadku większego dyskomfortu możesz wziąć po szczepie-
niu lek przeciwgorączkowy.

Jak 
zareje-
strować 
się na 
szczepie-
nie?
Każda osoba, która 
ma e-skierowanie 
może zapisać się 
na szczepienie. Jest 
kilka sposobów, aby 
to zrobić:

* zadzwoń na infoli-
nię 989, 

* zarejestruj się 
online przez e-Reje-
strację, 

* wyślij SMS o treści 
SzczepimySie na 
numer 880 333 333, 

* zapisz się bezpo-
średnio w punkcie 
szczepień (najlepiej 
telefonicznie), 

* skorzystaj z punktu 
drive-thru (można 
zaszczepić się bez 
wychodzenia z auta)

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności  
– Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 

ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030
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Rodzina  
ze wsparciem
Rodzina to – według regulacji prawnych i administracyj-
nych – najważniejsza i podstawowa komórka społeczna. 
Obecny system daje wiele możliwości dofinansowania 
dla rodziców i opiekunów prawnych, co ma służyć 
wsparciu osób wychowujących dzieci. Do świadczeń 
prorodzinnych zaliczamy pomoc finansową i rzeczową.

W naszym poradniku kontynuacja przeglądu tego, czego od pań-
stwa mogą oczekiwać rodzice. Po szczegółowe informacje – z uwagi 
na obszerność tematyki – musimy odesłać do Internetu. Najlepiej 
skorzystać ze strony Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, 
porad można szukać także na stronach OPS-ów. Wskazujemy też 
podstawy prawne poszczególnych świadczeń.

Fundusz alimentacyjny
•  Prawo do świadczenia ustala się na okres świadczeniowy tj. od dnia 

1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzo-
wego.

•  Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyj-
nego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 
sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą 
elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.

•  Realizowane jest wsparcie materialne dla osób uprawnionych do 
alimentów, które ich nie otrzymują z uwagi na bezskuteczność 
egzekucji.

•  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości 
bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł 
miesięcznie. Warunki przyznania dopłaty do czynszu powięk-
szającej dodatek mieszkaniowy szczegółowo określają przepisy 
odpowiedniej ustawy. 
Uwaga: dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do 
czynszu przysługuje wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu 
mieszkalnego (nie jest przyznawany osobom zamieszkującym 
własne mieszkanie).

•  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na wa-
runkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów.

•  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli 
dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 
kwoty 900 zł miesięcznie.

•  Przy ustalaniu uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyj-
nego brane są pod uwagę dochody członków rodziny osiągnięte 
w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy 
oraz zmiany w sytuacji dochodowej stanowiące utratę lub uzyska-
nie dochodu w rozumieniu ustawy o pomocy osobom uprawnio-
nym do alimentów. Mechanizm „złotówka za złotówkę”.

Posiłek w domu i szkole”
•  Wnioski składa się przez cały rok
•  Program "Posiłek w szkole i w domu" skierowany jest zarówno do 

dzieci, uczniów, jak i osób starszych.
•  Uchwała nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. 

w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu 
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023.

Pomoc taka trafi do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełnia-
jących warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy 
społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150 proc. kryterium 
dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Rodzicielskie świadczenie  
uzupełniające Mama 4+

•  Uzyskanie prawa do świadczenia nie będzie związane z wcze-
śniejszym opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne, jest 
świadczeniem finansowanym z budżetu państwa, które jedynie 
uzupełniająco lub zastępczo jest powiązane z ryzykiem starości. 
Nie jest równoznaczne z emeryturą. Prawo do świadczenia po-
wstaje od pierwszego dnia miesiąca, w którym wydano decyzję, 
nie wcześniej niż od dnia osiągnięcia wieku emerytalnego.

•  Program „Mama 4+” jest rodzicielskim świadczeniem uzupełnia-
jącym.

•  Jest przeznaczone dla osób, które żeby wychować co najmniej 
czworo dzieci nie mogły podjąć pracy zarobkowej lub z niej 

NASZ PORADNIK

15 czerwca tego roku Rada Ministrów 
przyjęła rozporządzenie w sprawie szcze-
gółowych warunków realizacji rządowe-
go programu „Dobry Start”.

Zgodnie z nimi od 1 lipca realizacją 
programu począwszy od ustalenia prawa 
do świadczenia z tytułu rozpoczęcia roku 
szkolnego 2021/2022 będzie realizo-
wał  Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Siłą rzeczy od 1 lipca Ośrodek Po-
mocy Społecznej nie jest już podmiotem 
właściwym do składania i rozpatrywania 
wniosków do świadczenia „Dobry Start”.

Wnioski drogą online można składać 
(tak jak w latach ubiegłych od 1 lipca do 
30 listopada) przez: 

* portal informacyjno-usługowy 
Emp@tia na stronie https://empatia.
mpips.gov.pl/

* bankowość elektroniczną
* lub portal PUE ZUS.
Co ważne, złożenie wniosku w lipcu 

lub sierpniu gwarantuje wypłatę świad-
czenia nie później niż do 30 września. 

Gdy wniosek zostanie złożony 
w kolejnych miesiącach (we wrześniu, 
październiku lub listopadzie), to wspar-
cie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od 
złożenia wniosku.

Świadczenie „Dobry start” nie 
przysługuje na dzieci uczęszczające do 
przedszkola oraz dzieci realizujące rocz-
ne przygotowanie przedszkolne w tzw. 
zerówce (w przedszkolu lub szkole). 
Program „Dobry Start” nie obejmuje 
również studentów.

INFORMACJE SPOŁECZNE

Program „Dobry Start” 
na nowych zasadach
Program „Dobry Start” inaczej zwany 300+ to dofinansowanie skierowane 
dla rodzin z dziećmi uczącymi się (z wyłączeniem edukacji przedszkolnej 
i studentów). Świadczenie to jest dostępne niezależne od dochodu. 

Garbicz Festival nie od dziś aktywnie wspo-
maga społeczność wioski w jej aktywno-
ściach. Dofinansowanie, dzięki któremu 
postawiono płot okalający plac zabaw, to 
kolejne środki przekazane od organizatorów 
imprezy na rzecz lokalnej społeczności, bo 
wcześniej – jesienią 2018 roku – sfinansowa-
ny został zakup wyposażenia, czyli zabawek: 
huśtawek, zjeżdżalni i plastikowego motorka 
na sprężynie. 

W zeszłym roku na potrzeby sołectwa 
przekazano kolejne fundusze, dzięki którym 
stało się możliwe sfinansowanie ogrodzenia 
placu zabaw. 

Teraz teren obok remizy został otoczony 
płotem – będzie bezpieczniej, schludniej 
i czyściej, bo na plac będą wchodziły już tylko 
maluchy ze swoim rodzicami. A poza tym nie 
ma teraz zagrożenia, że dzieci bawiące się na 
placu mogą przez nieuwagę wybiec na ulicę. 
Ogrodzenie skutecznie zabezpiecza przed 
takimi wypadkami. 

„Kochani! Mam jedną z lepszych wia-
domości. Plac zabaw mamy ogrodzony. To 

POMOC OD GARBICZ FESTIVAL 

Jest bezpieczniej na placu zabaw
Porządne, mocne i bezpieczne ogrodzenie stanęło wokół placu zabaw w Garbiczu. To efekt współ-
pracy sołectwa z Garbicz Festival, która to spółka przekazała na ten cel 5 tysięcy złotych.

wszystko dla bezpieczeństwa naszych dzieci. 
Dziękujemy Garbicz Festival za fundusze na 
materiał. Bez Was nie byłoby takiej inwe-
stycji. Dziękujemy za poświęcony swój czas 
Wam Panowie i ogrodzenie placu: Robert, 
Grzegorz, Krystian, Marcin – Wasza pomoc 
jest nieoceniona” – taki ładny wpis możemy 

przeczytać na FB sołectwa.
Garbicz Festival zapowiada, że to jeszcze 

nie jest ostatnie słowo w kwestii pomocy 
sołectwu i że także w przyszłości współpra-
cował będzie z mieszkańcami wioski. 

m
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zrezygnowały, a dziś żyją na granicy ubóstwa, nie mając prawa do 
świadczeń nawet na minimalnym poziomie. Rodzicielskie świad-
czenie uzupełniające zapewni podstawowe środki do życia.

•  Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu 
uzupełniającym 
1) w przypadku, gdy osoba zainteresowana pobiera już świad-
czenie niższe od najniższej emerytury, świadczenie rodzicielskie 
będzie uzupełniać pobierane świadczenie do kwoty najniższej 
emerytury (od 1 marca 2019 roku 1100 złotych). 

Natomiast, w przypadku osoby nie mającej prawa do żadnego 
świadczenia, wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniające-
go odpowiadać będzie tej kwocie.

Pomoc żywnościowa
•  Wnioski składa się przez cały rok
•  Cel programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym 

najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy 
żywnościowej w formie paczek lub posiłków.

•  Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) 
jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to 
the Most Deprived – FEAD). Program został opracowany zgodnie 
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Fun-
duszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

•  Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trud-
nej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający: 
– 1 402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli 
dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego 
uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 701 zł). 
– 1 056 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprze-
kraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do 
korzystania z pomocy społecznej (tj. 528 zł).

Stypendia i zasiłki szkolne
•  Termin składania wniosków reguluje uchwała lokalna: do 15 

września 2021 roku.
•  Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się 

w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich docho-
dów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie 
tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub 
długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wy-
pełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub 
narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło 
zdarzenie losowe.

•  Wysokość stypendium wypłacanego uczniowi wynosi od  99,20 
zł do 248,00 zł miesięcznie i może być wypłacone od jednego do 
dziesięciu miesięcy w danym roku szkolnym. Dochód upraw-
niający do ubiegania się w stypendium szkolne wynosił 514 zł/
netto na osobę w rodzinie. Wysokość ww. kwoty  wyliczana jest 
na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wskazana jest w art. 
90d ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
i nie ulega zmianie w 2017 r.

•  Szczegółowe rozwiązania prawne dotyczące realizacji pomo-
cy dla uczniów na terenie danej gminy muszą znajdować się 
w gminnym regulaminie pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym.

NASZ PORADNIK

Polecamy śledzenie gminnych zamówień publicznych 
zarówno potencjalnym inwestorom, jak i wszystkim tym, 
którzy chcą mieć wiedzę o tym, jak wydawane są publiczne 
pieniądze. 

W zakładce „postępowania” można znaleźć te, które są 
aktualnie w toku, postępowania po terminie składania oraz 
postępowania anulowane.

Na dzień zamknięcia tego numeru gazety na platformie 
zakupowej znajdowały się trzy postępowania. 

Dwa po terminie składania:
   Wybór Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do realizacji 

w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn. „Rozbudo-
wa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Torzymiu wraz 
z budową sieci kanalizacji sanitarnej.” 

   Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gmi-
ny Torzym od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
oraz od właścicieli nieruchomości, na których znajdują 

W połowie maja na BIP gminy Torzym pojawiła się informacja o dostępności 
wszystkich zamówień publicznych w serwisie platformazakupowa.pl. 

Pod koniec czerwca został ogłoszony publiczny przetarg ustny 
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących właśność 
gminy Torzym. 

Zachodnie Centrum Konsultingowe Euro-
Invest sp. z o.o. z Gorzowa Wlkp. zostało 
wybrane do pełnienia funkcji Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego do realizacji jednego 
z najważniejszych zadań ostatnich kilku lat, czyli 
budowy oczyszczalni ścieków w Torzymiu.

INFORMACJE LOKALNE

Platforma zakupowa

   INFORMACJE LOKALNE

się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzy-
stywanych w celach rekreacyjno– wypoczynkowych, na 
których powstają odpady. 

Jedno w trakcie:
   Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia 

dzieci do szkół na terenie Miasta i Gminy Torzym w roku 
szkolnym 2021/2022.

Co ciekawe, można też zapisać się w tym miejscu do 
konkretnych grup wykonawców gminy Torzym. Według 
informacji ze strony: „dzięki przynależności do danej grupy 
firma zostanie automatycznie powiadomiona drogą mailową 
o toczącym się postępowaniu przetargowym zgodnym z jej 
profilem działalności”.

Dokładny link do platformy zakupowej gminy Torzym: 
platformazakupowa.pl/pn/torzym.

AKCJA SPOŁECZNA

Straż Pożarna ostrzega  
przed oszustami
W związku ze zdarzeniem, które miało miejsce na terenie jednego 
z powiatów woj. łódzkiego, Państwowa Straż Pożarna informuje, 
że strażacy nie prowadzą kontroli w domach i mieszkaniach  
prywatnych.
Niedawno doszło do zdarzenia, podczas którego osoby prze-
brane w mundur próbowały dostać się do mieszkania chorego 
mężczyzny, informując go, że przyszli na kontrolę przeciwpożaro-
wą. Na szczęście w tym wypadku mężczyzna nie wpuścił ich do 
mieszkania. 
Przestępcy działając metodą tzw. „na wnuczka”, „na policjanta” 
a teraz również „na strażaka” oszukują głównie osoby starsze. Wy-
łudzają pieniądze i kosztowności, które często stanowią dorobek 
całego życia. 
Pamiętajmy więc o naszych rodzicach i dziadkach. Przekażmy im, 
że strażacy nie prowadzą kontroli prywatnych mieszkań. Zadbaj-
my o to, by informować ich o tym, że zdarzają się osoby, które 
podając się za powszechnie poważane służby tak naprawdę chcą 
ich oszukać i wyłudzić od nich oszczędności.

Przetarg  
na nieruchomości

Nadzór inwestorski  
nad oczyszczalnią

Przetargi odbędą się w dniu 20 sierpnia 2021 roku od godz. 10.00 
w budynku Urzędu Miejskiego w Torzymiu (w sali posiedzeń). 
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, jeżeli 
wpłacą wadium do dnia 16 sierpnia 2021 roku.

Wśród wystawionych do przetargu znalazły się nieruchomości 
z Torzymia, Tarnawy Rzepińskiej, Pniowa, Bargowa, Drzewiec, 
Gądkowa Wielkiego, Garbicza, Boczowa, Bielic i Debrznicy.

Na liście można znaleźć między innymi budynek starego 
kina w Torzymiu (cena – 210 tys.), cały pas działek przy ulicy 
Łąkowej, budynek byłego przedszkola w Gądkowie Wielkim 
(wraz z budynkiem gospodarczym, cena 150 tys.) czy budynek 
mieszkalny w Pniowie przy byłej cegielni do remontu kapital-
nego (cena 35 tys.).  Pełna lista nieruchomości oraz niezbędne 
informacje na BIP gminy Torzym. 

Wyłonienie Inspektora Nadzoru Inwestor-
skiego było w tym wypadku obowiązkowe ze 
względu na wysoki poziom komplikacji robót 
budowlanych.  

Inspektor ma za zadania m.in. reprezentować 
inwestora na budowie, sprawować kontrolę na jej 
realizacją, sprawdzać jakość robót, potwierdzić 
ich wykonanie lub usunięcie wad. 

Gmina na to zadanie przeznaczyła 282,9 tys. 
złotych, cena zaś podyktowana przez Euro-Invest 
to 204 795 złotych.
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Po co w ogóle są spisy? W spisach 
powszechnych ludności i mieszkań, 
realizowanych co 10 lat, zbierane 
są informacje o miejscu zamieszka-
nia (nie zameldowania), informacje 
o wieku danej osoby czy jej statusie 
na rynku pracy. Te podstawowe in-
formacje na temat ludności stanowią 
dla Głównego Urzędu Statystycznego 
jedne z najważniejszych danych.

Spisujemy się wszyscy
Spisy powszechne to czas, kiedy pań-
stwo, zadając obywatelom kilka pytań, 

stara się zdiagnozować: „ilu nas jest”, 
„kim jesteśmy” i „jak żyjemy”. Spisy 
powszechne obejmują całą populację 
ludności i mieszkań (w przypadku 
narodowego spisu powszechnego 
ludności i mieszkań) lub gospodarstw 
rolnych (w przypadku powszechnego 
spisu rolnego). Oznacza to, że dane 
uzyskiwane w wyniku spisu powszech-
nego pochodzą od wszystkich oby-
wateli. Co istotne, w przypadku wielu 
cech demograficzno-społecznych, jak 
np. wyznanie, narodowość czy stopień 
niepełnosprawności, spisy powszech-

ne są dla państwa jedynym źródłem 
danych. 

Dane te wykorzystywane są przez 
wiele najważniejszych w funkcjonowa-
niu państwa podmiotów, administrację 
samorządową czy biznes, które na wy-
nikach spisów opierają swoje decyzje 
i strategiczne plany rozwojowe.

Ważny obowiązek
Bez spisów, a raczej bez statystycznych 
danych, które podczas nich są zbierane, 
a potem analizowane, nie dałoby się za-
planować, ani prowadzić wielu działań 
instytucji niezbędnych do normalnego 
życia nas wszystkich.  

Budżety, dotacje, plany zagospoda-
rowania przestrzennego, plany oświa-
towe, programy NFZ, dotacje unijne, 
plany związane z infrastrukturą drogo-
wą i mnóstwo innych spraw, z których 
często nie zdajemy sobie sprawy, 
a które dotykają nas codziennie, byłoby 
praktycznie niemożliwych do zaplano-
wania bez danych spisowych. 

Dlatego to niesamowicie ważne, by 
do spisu przystąpić i oczywiście podać 
w nim (pod groźbą kary) prawdziwe 
dane, które poza czysta analizą staty-
styczną nie będą nikomu dostępne. 

Nikt, poza działalnością czysto 
spisową i statystyczną, łącznie z rządo-
wymi agendami nie ma prawa wiedzieć 
i nie będzie wiedział, że przykładowy 
Kowalski ma M-4, a przykładowy 
Nowak zakończył edukację na szkole 
podstawowej. 

Dlatego spisu nie ma się co bać, 
trzeba ten obowiązek dopełnić. 

red

NARODOWY SPIS POWSZECHNY – PORADNIK DLA OBYWATELA

Nie zwlekaj – spisz się jak najszybciej
Przypominamy, że trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Przypominamy też – co bardzo istotne 
– udział w spisie i wypełnienie ankiety są obowiązkowe! Spis trwa od 1 kwietnia tego roku do 30 września i nie warto 
zwlekać z jego przeprowadzeniem. W ostatnich dniach spisu zarówno serwery, jak i rachmistrze mogą być przeciążeni 
pracą i może się okazać, że wtedy dopełnienie obowiązku w jakikolwiek sposób będzie mocno kłopotliwe. 

Kiedy można się spisać?
Narodowy Spis powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. jest przeprowa-
dzany od 1 kwietnia 2021 roku do 30 września 2021 roku.

Jak można się spisać?
Obowiązkową formą jest samospis internetowy. Metoda uzupełniająca 
to spis przez telefon, na infolinii spisowej lub wywiad z rachmistrzem.

Rachmistrz będzie dzwonił z numeru telefonu 22 828 88 88 lub 22 279 
99 99. Rachmistrzowi nie możesz odmówić realizacji spisu.

Rachmistrzowie spisowi przeprowadzają wywiady bezpośrednie oraz wy-
wiady telefoniczne.  Kontaktu ze strony rachmistrza mogą spodziewać się 
osoby, które dotychczas nie spisały się samodzielnie przez Internet lub te-
lefon na infolinii spisowej. Przypominamy, że zgodnie z art. 17a ust. 1-3 
ustawy  o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 
r., nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktu-
jącemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem. Oznacza to, że czas 
na samospis mamy do momentu, gdy skontaktuje się z nami rachmistrz. 

Jeśli masz wątpliwości
Uruchomiona została infolinia spisową: 22 279 99 99 (opłata zgodna z ta-
ryfą operatora). Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach 
8:00-18:00. 
Pełny zakres informacji o Narodowym Spisie Powszechnym na stronie 
spis.gov.pl.

INFORMACJA LOKALNE
Zostań rachmistrzem
Dnia 21.07.2021r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 
ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie 
powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. 
poz.1775, z późn.zm.) – zwany dalej NSP 2021. 

Gminny Komisarz Spisowy w Torzymiu ogłasza 
otwarty i konkurencyjny, uzupełniający nabór kan-
dydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących 
czynności w ramach prac spisowych związanych 
z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021. 

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie 
od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września 2021 r., we-
dług stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00. 

Termin składania ofert: 4.8.2021r. godz.14.00

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien speł-
niać następujące warunki:
  mieć ukończone 18 lat,
  cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za 

umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 
skarbowe,
  więcej informacji na temat spisu można uzyskać na 

stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w Gmin-
nym Biurze Spisowym w Torzymiu – nr tel. 68 34 
16 212, e-mail: z-caburmistrza@torzym.pl 
  formularz zgłoszeniowy na rachmistrza można 

znaleźć na stronie torzym.pl.
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Wszystko zaczęło się ponad trzy lata 
temu, zanim urodziłam pierwszą córkę. 
To mój mąż pierwszy zwrócił uwagę na 
szkodliwość jednorazówek dla dzieci. 
Zaczęliśmy o tym rozmyślać i czytać, 
okazało się że nie trzeba wybierać tej (jak 
mi się wtedy wydawało) oczywistej opcji. 
Grupy o pieluchowaniu wielorazowym 
na Facebooku to ogromne społeczności, 
wspierające rodziców w tej drodze. Czyta-
łam, oglądałam piękne zdjęcia i całkowicie 
przepadłam.

Ozdobione haftem
Wyprawkę dla pierwszej córki częściowo 
kupiłam, a częściowo uszyłam sama. Gdy 
mała miała kilka miesięcy i nadszedł czas, 
by przejść na większy rozmiar pieluszek, 
już wszystkie wyszły spod mojej igły. 

Miałam hafciarkę, więc kilka z nich 
postanowiłam ozdobić haftem. Pokaza-
łam je na grupie facebookowej... Moje 
otulacze spodobały się tak bardzo, że 
zaczęły spływać pierwsze zamówienia. 
Trwa to już prawie dwa lata, a ja jestem 
wdzięczna za możliwość tworzenia tak 
ładnych i zdrowych pieluszek dla naj-
słodszych klientów pod słońcem, małych 
dzieci. 

Punkt numer jeden: zdrowie!
Pewnie w Waszej głowie rodzi się pytanie: 
po co to robić? Przecież mamy prostszą 
opcję – kupić jednorazówki, ubrać, a po 
jakimś czasie wyrzucić i mieć spokój. 
Tylko czy prostsza opcja oznacza że jest 
lepsza?

Jest wiele argumentów przemawia-
jących za pieluszkami wielorazowymi: 
zdrowie dziecka (ten był dla nas kluczo-

wy), ekologia (nie produkujemy ogrom-
nych ilości śmieci), duże koszty zakupu 
jednorazówek. 

Rozwinę ten najważniejszy dla mnie 
osobiście, czyli aspekt zdrowotny. Pieluchy 
jednorazowe mają zastrzeżony skład, ich 
producenci bywa, że nie przyznają się, 
czego używają przy produkcji. Zasłaniają 
się tajemnicą handlową, ale łatwo się 
domyślić że być może, gdyby rodzice 
wiedzieli, co przylega do skóry ich dzieci, 
nie zdecydowaliby się na zakup jednora-
zówek. 

Według niektórych źródeł starających 
się dociekać, z czego zrobione są pieluszki 
jednorazowe, może nasunąć się podejrze-
nie, że mogą to być między innymi:
  polietylen uzyskiwany z ropy naftowej 

(ok. szklanki na pieluszkę!!), 
  mieszanka chemicznie przetworzonej, 

bielonej chlorem miazgi drzewnej 
z poliakrylanem sodu (bardzo chłonna 
substancja chemiczna zamieniająca 
wilgoć w żel),
  powszechne jest również dodawanie 

bardzo uczulających sztucznych sub-
stancji zapachowych oraz barwników do 
tworzenia kolorowych aplikacji.

Wrażliwa skóra
Skóra ludzka posiada zdolność absorpcji 
substancji z otoczenia, więc pieluszki jed-
norazowe nie są obojętne dla organizmu 
maluszka. Coraz większej grupie rodzi-
ców bliska jest opinia, że mogą zaburzać 
gospodarkę hormonalną, a w skrajnych 
przypadkach nawet być czynnikiem 
rakotwórczym. 

Nie brak głosów, że podwyższona 
temperatura w pieluszce również nie po-
zostaje bez konsekwencji – może powo-

dować problemy z płodnością u chłopców 
(przegrzanie jąder) lub zrastanie warg 
sromowych u dziewczynek. 

Problemy skórne i alergie przy pielu-
chowaniu jednorazowym nie są niczym 
niezwykłym, za to przy wielorazowym 
wyjątkiem. W tym wypadku nie ma 
potrzeby stosowania kremów do pielęgna-
cji skóry okołopieluszkowej, bo jest ona 
piękna, zdrowa, bez odparzeń.

Czy pieluchowanie wielorazowe jest 
trudne?
Nie jest trudne, jest naprawdę proste. 
Istnieje wiele różnych systemów, spośród 
których można wybrać najwygodniej-
szy dla siebie oraz maluszka. Mówiąc 
najprościej – do otulacza należy włożyć 
wkład chłonny, który wymaga prania po 
zabrudzeniu. 

Pranie ze środkiem odkażającym 
w 40 stopniach w pralce w zupełności 
wystarcza. Nie ma potrzeby wygotowywać 
tetry jak robiły to nasze babcie. Pierze-
my, suszymy i możemy ponownie ubrać 
pieluszkę swojemu maluszkowi. 

Pieluszki wielorazowe – zdrowie i estetyka
W Polsce oraz na świecie coraz popularniejsze staje się 
wielorazowe pieluchowanie dzieci. Trend rośnie, bo wiele 
osób jest coraz bardziej przekonanych o szkodliwości 
pieluch jednorazowych, tak zwanych „pampersów”. 
A ciekawe, czy wiecie, że to właśnie w Torzymiu powstają 
jedne z najładniejszych otulaczy wełnianych na rynku?

OGŁOSZENIE • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

W naszej ofercie posiadamy otulacze 
wełniane do pieluchowania wielorazo-
wego oraz wkłady chłonne. Dążymy do 
poszerzania oferty o kolejne wielorazowe 
produkty. Jeżeli ktoś jest zainteresowany 
tematem pieluchowania zapraszam do 
kontaktu, z chęcią pomogę.

Więcej informacji na temat pie-
luchowania wielorazowego można 
znaleźć w Internecie, między innymi na 
grupach FB „Pieluchy wielorazowe oraz 
NHN”, „Pieluchowanie wielorazowe bez 
tajemnic”. 

Marzena Graczyk-Wadas
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KLASA OKRĘGOWA, gr. Gorzów Wlkp.
 data godzina mecz wynik

 14.8. 18:00 Kosmos 78 Rudnica – TOROMA Torzym ... : ...

 21.8.  TOROMA Torzym – Warta Słońsk ... : ...

 28.8. 16:00 Zieloni Lubiechnia W. – TOROMA Torzym ... : ...

 4.9.  TOROMA Torzym – Piast Karnin ... : ...

 11.9.  GKS Bledzew – TOROMA Torzym ... : ...

 18.9.  TOROMA Torzym – Stal Sulęcin ... : ...

 25.9.  Polonia Lipki W. – TOROMA Torzym ... : ...

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

 9.10.  GKS Pszczew – TOROMA Torzym ... : ...

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

 23.10. 14:00 Róża Różanki – TOROMA Torzym ... : ...

 30.10.  TOROMA Torzym – Warta II Gorzów Wlkp. ... : ...

 6.11. 14:00 Radowiak Drezdenko – TOROMA Torzym ... : ...

 13.11.  TOROMA Torzym – Spartak Deszczno ... : ...

 20.11.  Pogoń Skwierzyna – TOROMA Torzym ... : ...

Uwaga. Terminy meczów mogą ulec zmianie. Prosimy sprawdzać je na bieżąco na FB Toromy.

 

KLASA A, gr. Gorzów Wlkp. II (Słubice)
 data godzina mecz wynik

 21.8.  JUWENIA Boczów – Pogoń Krzeszyce ... : ...

 28.8.  JUWENIA Boczów pauzuje ... : ...

 4.9.  JUWENIA Boczów – Mościenko Sienno ... : ...

 11.9.  FC Kursko – JUWENIA Boczów ... : ...

 18.9.  JUWENIA Boczów – Iskra Głuchowo ... : ...

 25.9.  JUWENIA Boczów – Znicz Trzemeszno ... : ...

 2.10.  SKP Słubice – JUWENIA Boczów ... : ...

 9.10.  JUWENIA Boczów – Chrobry Drzeńsko ... : ...

 16.10.  Zorza Kowalów – JUWENIA Boczów ... : ...

 23.10.  JUWENIA Boczów – KS Lubniewiczanka ... : ...

 30.10.  Leśnik Lemierzyce – JUWENIA Boczów ... : ...

 6.11.  JUWENIA Boczów – Odra Górzyca ... : ...

 13.11  Zew Dąbroszyn – JUWENIA Boczów ... : ...

Uwaga. Terminy meczów mogą ulec zmianie. Prosimy sprawdzać je na bieżąco na FB Juwenii.

Już w połowie sierpnia zaczyna się 
nowy sezon (2021/22) w ligach 
regionalnych. Oba zespoły z naszego 
regionu zagrają na tym samym 
poziomie rozgrywkowym, w którym 
występowały w poprzednim sezonie. 
Toroma Torzym w klasie okręgowej, 
a Juwenia Boczów w klasie A.

PIŁKARSKIE EMOCJE

Nowy sezon Toromy i Juwenii

Nabór przez FB
To często się nie zdarza, ale... Toroma – z powodu 
kłopotów kadrowych – ogłosiła nabór na swoim 
profilu facebookowym! 
„16 ostatnich spotkań pokazało przede wszystkim, 
że kadra drużyny seniorów jest zwyczajnie za wąska. 
Kontuzje, zawieszenia, sprawy zawodowe sprawia-
ły, że momentami bywało ciężko. Dlatego nabór 
to jedyna droga, żeby wzmocnić kadrę” – możemy 
przeczytać. 
Jeśli ktoś chętny, by spróbować sił na poziomie okrę-
gówki – zapraszamy na FB Toromy. 

Przypomnijmy, że sezon 2020/21, mimo różnych kłopo-
tów „po drodze” oba zespoły kończyły na bezpiecznych 
pozycjach. 

Toroma zajęła ostatecznie 12. miejsce w okręgówce 
(na 17 zespołów) zdobywając w 32 meczach 35 punktów 
(bramki: 60–114; 10 zwycięstw, 5 remisów, 17 porażek). 

Juwenia była 9. w swojej grupie klasy A z 33 punktami 
w 24 meczach (bramki: 53–53, 10 zwycięstw, 3 remisy, 11 
porażek). Piłkarze z Boczowa mogą żałować czerwcowej 
końcówki sezonu, bo po świetnym wiosennym starcie zda-
wało się, że powalczą nawet o górną „szóstkę” w tabeli. Tak 
się jednak nie stało. 

Nowy sezon Toroma rozpocznie 14 sierpnia meczem 
z beniminkiem ligi Kosmosem 78 Rudnica. Co ciekawe, 
na skutek spadku z IV ligi Stali Sulęcin w tym sezonie 
doczekamy się dwóch meczów derbowych z ekipą z miasta 
siedziby powiatu. Pierwsze derby 18 września w Torzymiu.

Juwenia pierwszy raz w sezonie 2021/22 zagra 21 sierp-
nia, a rywalem będzie Pogoń Krzeszyce. 

Uwaga. Wszystkie terminy podajemy za Lubuskim 
Związkiem Piłki Nożnej – ale w momencie oddawania ga-
zety do druku nieznane były jeszcze godziny wielu meczów, 
a możliwe, że w przypadku niektórych spotkań mogą jesz-
cze nastąpić korekty terminów. W następnych numerach 
będziemy zamieszczać uaktualnienia.

MK

REKLAMA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Utrudnienia  
na węźle Torzym
Od 19 lipca trwa remont na-
wierzchni na węźle autostrado-
wym Torzym. W związku z pra-
cami organizowane są objazdy. 
Kierowcy powinni stosować się 
do znaków tymczasowej organi-
zacji ruchu. Remont potrwa kilka 
tygodni, nie ma jednak konkretnej 
daty jego zakończenia.

Spółka Autostrada Wielkopolska 
II S.A. przystąpiła do modernizacji 
nawierzchni na węźle autostradowym 
Torzym. Wymieniona zostanie tu war-
stwa ścieralna nawierzchni. 

Prace są podzielone na kilka eta-
pów. Pierwszy dotyczył modernizacji 
łącznicy zjazdowej z A2 w kierunku 
drogi wojewódzkiej nr 138 dla kierow-
ców jadących od strony Poznania. 

W etapie II zaplanowano wyłącze-
nie dla ruchu łącznica zjazdowa z A2 
w kierunku drogi wojewódzkiej 138 
dla kierowców jadących ze Świecka. 
Wytyczony objazd będzie prowadził 
przez węzeł Rzepin, drogę krajową nr 
92 i dalej do węzła Torzym DW 138.

Trzeci etap modernizacji obej-
mie naprawę i czasowe wyłączenie 
z użytkowania łącznicy wjazdowej na 
A2 z drogi wojewódzkiej nr 138 dla 
kierowców podróżujących do Świecka. 
Wytyczony objazd poprowadzi drogą 
wojewódzką 138 do Torzymia, następ-
nie drogą krajową nr 92 do węzła Rze-
pin, na którym kierowcy będą mogli 
włączyć się do ruchu na A2.

Czwarty etap obejmie modernizację 
łącznicy wjazdowej na A2 z drogi woje-
wódzkiej nr 138 w kierunku na Poznań. 
Objazd zostanie poprowadzony drogą 
wojewódzką nr 138, następnie drogą 
krajową nr 92, następnie drogą gminną 
do węzła Świebodzin Północ (S3) i dalej 
drogą ekspresową S3 do węzła Jorda-
nowo, na którym kierowcy udający 
się w kierunku Poznania będą mogli 
włączyć się do ruchu na A2.
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Krzyżówka z przymrużeniem oka
Ponumerowane litery 
(1-42) dadzą hasło – myśl 
Theodore Roosevelta. 
Poziomo: 
 1   tułów w dyplomacji
 4   Wirgiliusz był nim na 123 procent
 7   potocznie: wspinaczka 

wysokogórska
 9   nieudacznik, specjalista od porażek
 12   chińskie miasto lub gra karciana
 14   kompetentna grupa, np. na 

egzaminie
 15   miasto w Saksonii, bliskie 

Żelaznemu Kanclerzowi
 17   rozumny przy homo
 18   despota, tyran 
 20   grzyb w zbożu z halucynacjami
 22   panoszący się ważniak
 24   pilnowanie 
 25   bajerant, blagier
 27   „wyspa jak wulkan gorąca”
 28   leje się z nieba przy 30 st. C
 29   trzon, sworzeń
 30   skutek nieszczelności
 31   bęben dobosza
 32   rasa kudłatych psów pasterskich
 33   cięta i wredna
 35   legendarny założyciel Krakowa
 37   dziki pies z Australii
 38   miara złota
 40   uzależniony od ognia
 44   słynny meteoryt wielkopolski  
 47   tajemnice
 49   zwis jaskiniowy
 50   Starsi Panowie Dwaj 
 51   pionowość, np. w górach
 52   więcej niż zwykłe przyjęcie
 55   wyjazdowe wakacje (szczególnie za 

sanacji)
 56   z największą rozpiętością skrzydeł

 57   osłona felgi
 58   dziennikarska z dziobem

Pionowo:
 1   „głowa pusta” u Brzechwy
 2   część bijatyki na ringu
 3   rytualny napój z Wed
 4   wietrzna choroba
 5   Yb na tablicy
 6   artysta, który owinął Reichstag folią
 7   działo
 8   nocna pracownicza
 10   zna się na uprawach
 11   ostatni sakrament
 13   szpital uniwersytecki
 14   Wojciech od Panoramy Racławickiej
 16   parzystokopytna górska
 19   konieczny przed „że”
 21   gdy gniazdko kopie 
 22   rycie na Mierzei Wiślanej
 23   delikatny ochroniarz
 24   biblijny pogromca z procą
 26   miara papieru toaletowego
 32   szczur piżmowy
 34   zrobi szafę
 36   miejsce na rzekę
 39   wieś w gm. Torzym
 41   popularny autobus
 42   w ezoteryce: niefizyczny wymiar 

energetyczny
 43   stan z Austin
 45   obrzynek, kawałek
 46   do przeczekania w okopie
 47   chrząszcz kołatkowaty, ale też 

dzięcioł
 48   puste miejsce w skale
 53   słoń pod namiotem
 54   proszek w zasypce

Hasło z poprzedniej krzyżówki: 
Jeśli kilka piw nie pozwoli zobaczyć 
sytuacji w innym świetle, to dokona 
tego kilka następnych

Kulinarne zachciAnki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA
Farsz: poszatkowaną cebulę podsmażyć 
na średniej mocy palnika do 5 minut, 
tylko do lekkiego zeszklenia się cebuli. 
Odstawić do ostygnięcia. Zawartość 
patelni dodać do mieszanki mielonego 
SUROWEGO mięsa plus starte na tarce 4 
ząbki czosnku i dodatkowo po czubatej 
łyżeczce: soli i pieprzu. Wymieszać staran-
nie dolewając drobiowy, warzywny lub 
wołowy bulion (ok. 250 ml) o temperatu-
rze pokojowej lub zimny (nie może być 
gorący). Całość wyrobić na gładką masę. 
Farsz mięsny ma być mokry, ale i zawarty 
na tyle, by można było bez problemu 
za pomocą łyżeczki nakładać na ciasto 
pierogowe. 

Ciasto na pierogi: do miski wsyp całą 
mąkę. Wlej 500 ml. gorącej, przegoto-
wanej wody, olej rzepakowy i zamieszaj 
ciasto łyżką, a następnie zacznij je wyra-
biać. Ciasto na pierogi można też śmiało 
wyrabiać w maszynie np. w Thermomik-
sie. Ciasto powinno być miękkie, plastycz-
ne i elastyczne.
Przełożyć naszą kulkę do miski, przykryć 
ściereczką bawełnianą i odstawić na bok, 
na 30 minut. Ciasto po leżakowaniu nie 
będzie się kurczyć podczas wałkowania. 
Nie martw się, jeśli ciasto lekko się klei. 
Po podzieleniu i lekkim oprószeniu mąką 
będzie idealne.

Farsz jest już gotowy, a kula ciasta pie-
rogowego musi odleżeć przynajmniej 
30 minut. Można wtedy zacząć składać 
pierogi. Ciasto podziel na 6 części. Pięć 
kawałków odłóż na bok i przykryj baweł-

Idealne ciasto na pierogi i pyszny mięsny farsz
Tym razem wybrałam mój najlepszy i sprawdzony przepis na 
ciasto pierogowe, które przekazała mi moja mama. Ciasto jest 
idealnie elastyczne i wspaniale się na nim pracuje. Najważniejsze, 
że świetnie nadaje się do wszelkich pierogów z dużą ilością 
farszu. Zapraszam po moje najlepsze pierożki z mięsem.

nianą ściereczką, by ciasto nie obsychało. 
Jeden kawałek ciasta rozwałkuj cienko na 
stolnicy lub na blacie lekko oprószonym 
mąką. Przy pomocy wykrawaczki lub 
kubka o średnicy około 9-10 cm wycinaj 
okrągłe placki pod pierogi. Na środek 
każdego placka nałóż po “dobrej” łyżeczce 
farszu i zlep brzegi. Ja zawsze daje sporo 
farszu bo lubię (kształt pierogów nauczyła 
mnie robić moja babcia uwielbiam je).
Na koniec w dużym garnku zagotować 
trzeba wodę z solą, wrzucić pierogi i go-
tować na mniejszym ogniu około 8 minut 
od wypłynięcia na wierzch. Moje podałam 
z usmażoną cebulką i posypaną świeżą 
pietruszką. Mniam!

SMACZNEGO! 

SKŁADNIKI

Farsz:
 300 g mielonej wołowiny (u mnie 

gulaszowa) 
 700 g mielonej łopatki wieprzowej 

 1szt.dużej cebuli
 4 ząbki czosnku

 250 ml bulionu z rosołu
 Przyprawy: 2 łyżeczki soli i 2 pieprzu 

(każdy doprawia według własnego 
uznania) 

 50 ml oleju do smażenia cebulki bądź 
masło klarowne.

Ciasto na pierogi:
 1 kg mąka pszenna typ 405

 500 ml gorącej przegotowanej wody 
 230 ml oleju rzepakowego (czyli nie-
pełna szklanka – w zależności od mąki).
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  PORADNIK

»  TELEFONY  
ALARMOWE:

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

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

Posterunek w Torzymiu:  
 47 79 328 43
Kierownik Posterunku Policji w Torzymiu  
– asp. szt. Artur Pankowski, dyżury  
w poniedziałki w godz, 10.00-14.00,  
 690 106 861.

Dzielnicowi:
  st. asp. Paweł Markiewicz (teren: Tor-

zym),  519 534 528 lub  47 79 328 
42. E-mail: dzielnicowy.torzym7@
go.policja.gov.pl.
  asp. Daniel Sypuła (pozostałe 

miejscowości gminy)  690 106 671 
lub  47 79 328 42. E-mail: dzielni-
cowy.torzym8@go.policja.gov.pl.

 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: 
02.08 – 08.08.

•  Piokar, Dudka 8,  
 95 7559245. Pon.-pt. 8.00-19.00. 
Dyżur nocny i świąteczny: 09.08 – 15.08

•  Pod Platanem, Wiejska 4/6,  
 95 7552987. Pon.-pt. 8.00-20.00. 
Dyżur nocny i świąteczny: 16.08 – 22.08.

•  Euro-Apteka, Poznańska 4,  
 502652857. Pon.-pt. 9.00-21.00; sob. 
9.00-21.00.  Dyżur nocny i świąteczny: 
23.08 – 29.08.

•  Dobre Zdrowie, Witosa 1,  
 515479044. Pon.-pt. 8.00-20.00; sob. 
8.00-14.00. Dyżur nocny i świąteczny: 
30.08 – 05.09.

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

•  Lub-Farm, Kościuszki 3a,  
 95 7559258. Pon.-pt. 8.00-19.00; sob. 
8.00-15.00. 

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

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

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

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

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

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

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

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

»  WYWÓZ ŚMIECI
Harmonogram wywozu 
odpadów komunalnych 
w gminie Torzym  
– czerwiec

ZABUDOWA WIELORODZINNA 
Biernackiego, Saperska 2, 4, 6, 8 i 9, Woj-
ska Polskiego 19, 35 i 36, Os. Lecha 14, 16 
i 18, Mickiewicza 9 i 10, Kwiatowa 9:
odpady komunalne: 6, 13, 20, 27 
sierpnia
odpady segregowane: 9, 23 sierpnia
biomasa (brązowy worek): 2, 9, 16, 23, 
30 sierpnia

REJON I
Kownaty, Prześlice, Bobrówko, Wystok, 
Lubów, Tarnawa Rzepińska, Bielice, 
Boczów:
odpady komunalne: 2, 16, 30 sierpnia
odpady segregowane: 2 sierpnia
biomasa (brązowy worek): 9, 23 
sierpnia

REJON II
Grabów, Walewice, Koryta, Debrznica, 
Drzewce Kolonia, Drzewce, Kolonia 
Osiny, Pniów:
odpady komunalne:  3, 17, 31 sierpnia
odpady segregowane: 3 sierpnia
biomasa (brązowy worek): 10, 24 
sierpnia

REJON III
Gądków Wielki, Gądków Mały, Bargów, 
Mierczany, Lubin, Garbicz:
odpady komunalne: 4, 18 sierpnia
odpady segregowane: 4 sierpnia
biomasa (brązowy worek): 11, 25 
sierpnia

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: 5, 19 sierpnia
odpady segregowane: 5 sierpnia 
biomasa (brązowy worek): 12, 26 
sierpnia

REJON V
Wojska Polskiego, Jeziorna, Krótka, 
Witosa, Piastowska, Chrobrego, Biernac-
kiego, Sienkiewicza, Dworcowa, Kole-
jowa, Kolonia Saperska, Saperska, Os. 
Lecha, Łaszewo, Kolonia Poręby, Kolonia 
Sulęcińska:
odpady komunalne: 6, 20 sierpnia
odpady segregowane: 6 sierpnia
biomasa (brązowy worek): 13, 27 
sierpnia

LS PLUS (odbiór odpadów): 
 95 7557722,  69 8623729.
Urząd Miejski w Torzymiu:  
 68 3416221,  68 3413012.
Poza wyznaczonymi terminami odbioru 
domowe odpady segregowane można 
oddawać bezpłatnie do PSZOK w CZG-
12, Długoszyn 80.

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE  
ODPADAMI KOMUNALNYMI  
wynosi teraz 26 zł od mieszkańca (za 
odpady segregowane).
Ulga dla posiadaczy  
Karty Dużej Rodziny – 30 zł 
Ulga za posiadanie  
kompostownika – 5 zł

PISZCIE DO NAS!
Szanowni Czytelnicy! Jeśli macie sprawy, którymi chcecie się 

z nami podzielić, opowiedzieć, wskazać jako dobre tematy do gazety 
– piszcie do nas. Dajcie znać, co Wam się podoba, co Was nurtuje, 

a co przeszkadza w życiu lokalnej społeczności. 
Zapraszamy!

Nasz adres e-mail: kontakt@lokalneforum.pl

DRZEWA OWOCOWE

  W sierpniu kontynuujemy których owoce doj-
rzewają pod koniec sierpnia lub na początku 
września. Podczas cięcia usuwa się lub skraca 
silne przyrosty roczne, zasłaniające dostęp 
światła do owoców w środkowej części korony 
drzewa. Dzięki temu jabłka będą dorodniejsze. 

  Prześwietlające cięcie wiśni i czereśni prze-
prowadzamy natomiast po zbiorach, z reguły 
w drugiej połowie sierpnia. Wycinamy cienkie 
gałązki, które zbytnio zagęszczają korony 
drzew. 

  Po zbiorze owoców wykonujemy również 
cięcie śliwy. W celu rozluźnienia i zmniejszenia 
koron pojedyncze konary wycinamy całkowi-
cie lub skracamy za odpowiednio ukierunko-
wanym odgałęzieniem. 

  Aby zmniejszyć ryzyko infekcji chorobowych, 
rany po cięciach smarujemy preparatem Fu-
naben Plus 03 PA, maścią ogrodniczą lub farbą 
emulsyjną z dodatkiem środka grzybobójcze-
go Topsin M 500 SC.

  Planujesz jesienią sadzenie drzew i krzewów 
owocowych? Warto abyś w sierpniu wysiał 
rośliny na zielony nawóz (np. facelię). Pozwoli 
to wzbogacić glebę w substancje organicz-
ne i poprawi strukturę gleby. Dzięki temu 
przygotowanie gleby pod sad będzie o wiele 
łatwiejsze.

  W połowie miesiąca warto założyć na pnie 
drzew opaski z papieru falistego lub lepowe, 
pozwolą one wyłapać gąsienice owocówki 
śliwkóweczki. We wrześniu opaski zdejmiemy 
i zniszczymy wraz ze szkodnikami. 

OGRÓD WARZYWNY

  Sierpień w ogrodzie warzywnym jest przede 
wszystkim okresem zbioru wielu warzyw, min. 
pomidorów, papryki, bakłażana, ogórka, ka-
baczka czy cukinii, a także fasoli szparagowej, 
brokułów, kalafiora oraz wczesnych odmian 
kapusty i marchwi. 

  Żółknienie liści ziemniaków jest sygnałem, iż 
ziemniaki dojrzały do zbioru. Z ziemi wyjmu-
jemy je widłami lub motyką i pozwalamy im 
dobrze wyschnąć. 

  W tym miesiącu należy zakończyć zbiór ziół, 
takich jak tymianek i szałwia lekarska, gdyż ich 
pędy wymagają czasu na przygotowanie się 
do nadejścia zimy. Po zasuszeniu zioła należy 
przechowywać w dobrze zamkniętych naczy-
niach. Po zakończeniu zbiorów należy usunąć 
z ziemi i spalić pozostałości po ziołach, co 
pozwoli uniknąć chorób i ataków szkodników. 

  W sierpniu możemy uprawiać warzywa poplo-
nowe na zbiór jesienny. Na początku miesiąca 
należy wysiać takie warzywa jak: szpinak, 
sałata masłowa, endywia, koper ogrodowy, 
kapusta pekińska, rzodkiew i rzepa. Nieco póź-
niej, w połowie miesiąca, wysiewamy nasiona 
roszponki i szczawiu. 

  Na początku sierpnia sadzimy również rozsadę 
warzyw uprawianych na zbiór jesienny. 
Z rozsadnika przenosimy na zagony rozsadę 

wczesnych odmian sałaty masłowej i kruchej, 
kalarepy, jarmużu czy też fenkułu. 

  Do około 20-go sierpnia wskazane jest ogło-
wienie stożków wzrostu pędów pomidorów, 
papryki i dyni. W przypadku pomidorów 
ogławiamy tylko odmiany wysokorosnące. 
Zabieg ten polega na wyłamaniu stożka wzro-
stu rośliny nad ostatnim kwitnącym gronem, 
pozostawiając nad nim 2 liście. Usuwamy 
również pędy boczne i dolne liście pomidora. 
Zabiegi te wykonujemy przy pogodzie suchej, 
bezdeszczowej. Ogławianie sprzyja skierowa-
niu siły rośliny na rozwój owoców. 

ROŚLINY OZDOBNE

  W sierpniu możemy rozpocząć przesadzanie 
drzew i krzewów iglastych, które zakończyły 
już fazę wzrostu. Przesadzone rośliny zasilamy 
nawozem dla roślin iglastych. Warto też zasto-
sować szczepionkę mikoryzową do iglaków, 
która ułatwi przyjęcie się roślin w nowym 
miejscu.

  Sierpień i wrzesień to najlepszy okres do roz-
mnażania drzew iglastych poprzez sadzonki. 
Najlepiej będą się ukorzeniać młode jedno-
roczne wierzchołki pędów. 

  Od drugiej połowy sierpnia rozpoczyna się 
okres sadzenia roślin cebulowych kwitnących 
wiosną. Sadzimy min. tulipany, hiacynty i lilie. 
Nieco wcześniej sadzimy rośliny cebulowe, 
takie jak zimowit jesienny i krokusy jesienne, 
które zakwitną już tej jesieni – około 2 miesią-
ce po sadzeniu. 
Aby lawenda dobrze się krzewiła i zachowała 
zwarty pokrój, skracamy do połowy długości 
jej pędy. Takie przycinanie lawendy trzeba 
wykonywać co roku. 

  Należy regularnie przycinać silnie rozwijające 
się rośliny wodne. Dzięki temu utrzymamy 
stałą zawartość tlenu w wodzie i zapewni-
my utrzymanie stawu lub oczka wodnego 
w czystości. 

  Wykonujemy cięcie żywopłotów. Należy je 
jednak formować bardzo ostrożnie. Szczegól-
nie ważne jest przycinanie żywopłotów z ży-
wotników – jeżeli nie będziemy przycinać tych 
roślin od samej młodości, w przyszłości będą 
pozbawione gałęzi w dolnej części. Z iglaków, 
w drugiej połowie sierpnia (po zahamowaniu 
wzrostu) po raz ostatni przycinamy też choiny, 
cyprysiki, cisy, jałowce i modrzewie. W tym 
miesiącu wykonujemy też ostatnie cięcie 
żywopłotów z drzew i krzewów zrzucających 
liście na zimę. 

  Koniec sierpnia jest doskonałym momentem 
na sadzenie piwonii. Również przesadzanie 
tych roślin w tym okresie nie wpływa ujemnie 
na kwitnienie w następnym roku, a rośliny 
zdążą się dobrze zakorzenić w nowym miejscu 
przed nastaniem zimy. Pamiętajmy aby rośliny 
te odmłodzić i zmienić im miejsce po 5-6 la-
tach przebywania na tym samym stanowisku. 

  Należy doglądać astry jesienne. Jeżeli zaatako-
wał je mączniak prawdziwy, należy zastoso-
wać preparaty siarkowe lub fungicydy.

Dla działkowców
Popatrzmy, co doradzają fachowcy z „Poradnika Ogrodniczego”, jeśli chodzi 
o sierpniowe zabiegi we własnym ogródku. Oczywiście  
– podkreślamy, że to tylko wybór. Pełny kalendarz prac ogrodowych jest 
o wiele bogatszy, dlatego polecamy stronę poradnikogrodniczy.pl.


