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Pytania  
w sprawie  
zdrowia
Jakiś czas temu głośną stała się 
sprawa hejterskiego ataku na panią 
rejestratorkę u doktora Widery. To 
na niej, Bogu ducha winnej osobie, 
rozżaleni pacjenci, nie mogący do-
czekać się na pomoc lekarską, wyła-
dowali swą złość – za brak szybkiej 
czy też niedostatecznej pomocy 
lekarskiej. Hejt wylał się w bezpo-
średnich rozmowach (czy bardziej 
awanturach) telefonicznych, wylał 
się także na profilach facebookowych 
– tym mocniejszy, że tam wiele osób 
ma przekonanie o pewnej dozie ano-
nimowości, a nawet, jeśli atakuje ze 
swoich prawdziwych profili, łatwiej 
zapomina o wszelkich hamulcach.

Trzeba nazwać to wprost – to 
było (a i nadal się zdarza) ohyd-
ne i okropne. Pani, która odbiera 
telefony na recepcji od pacjentów, w 
najmniejszym stopniu nie jest winna 
bałaganowi w torzymskiej służbie 
zdrowia.

Jeśli słyszymy, że ośrodek dokto-
ra Widery obsługuje ponad 8 tysięcy 
pacjentów, to oczywistością jest, że 
przy takiej liczbie nie wszyscy mogą 
mieć zapewnioną satysfakcjonującą 
opiekę. To po prostu niemożliwe. I 
pani na recepcji niczego tutaj nie 
zmieni.

Wracamy tu do tematu, który 
już nie raz poruszaliśmy na łamach 
– dlaczego zostały zlikwidowane 
ośrodki w Boczowie i Gądkowie 
Wielkim? Dlaczego władze gminy 
tak łatwo przeszły nad tym do 
porządku dziennego? Dlaczego 
burmistrz pytany o to zdaje się nie 
dostrzegać problemu? Wszak chodzi 
o ludzkie zdrowie, bywa że i życie.

Pytamy i jeszcze będziemy 
pytać, bo sprawy to absolutnie 
priorytetowe.

red

Ta nietuzinkowa impreza mogła po-
dobać się wszystkim, nie tylko fanom 
motoryzacji. W przedostatni weekend 
sierpnia na jednym z pól w Boczowie 
odbyły się nietypowe zawody pod 
hasłem „Wyścig dla Igi – Wrak Race 
Boczów 2021”. 

Patrząc na niektóre auta, pojawiało 
się pytanie, w jaki sposób są one w sta-
nie jeździć. Ale jeździły, ścigały się i to 
z ogromną mocą! 
Wyścig z czasem
– Wyścigi Wrak Race przyciągają 
mnóstwo widzów. Pojawiła się idea, by 
stworzyć coś fajnego z pomocą dla Igi. 

Warunkiem przystąpienia do zawo-
dów było uiszczenie wpisowego, które 
zostało przeznaczone na leczenie Igi. 
Z kolei widzowie mogli dołożyć swoją 
„cegiełkę” poprzez udział w licytacjach 
czy skorzystaniu ze strefy gastrono-
micznej. Organizatorzy nie zapomnieli 
też o najmłodszych. Były gry i zabawy, 
dmuchańce, malowanie twarzy i dopi-
nanie kolorowych warkoczyków. 

Wspaniały odzew
– Nie spodziewaliśmy się, że otrzy-
mamy aż tyle pomocy. Jest to bardzo 
wspierające dla naszej rodziny. Nie 

Ryk silników, drifty, tumany kurzu i auta wyglądające jakbym żywcem wyjęte z filmu Mad 
Max… W wielkim skrócie tak wyglądał kolejny charytatywny event, podczas którego zbierano 
fundusze na pomoc dla Igi Czekalskiej z Boczowa. 

Dzięki zaangażowaniu ludzi dobrego 
serca i pomocy sponsorów, zorgani-
zowaliśmy wyścig właśnie dla niej. Bo 
my ścigamy się z czasem. Nie ścigamy 
się dla siebie, dla zabawy, ale walczymy 
z czasem. Każdy moment jest na wagę 
złota, by pomóc Idze, stąd idea tego 
wyścigu – mówi Robert Kania, jeden 
z organizatorów imprezy. 

W wyścigu wzięły udział pojazdy 
w trzech kategoriach: o pojemności 
do 1,6L i pojemności od 1,6L do max 
+ quatro, a dodatkowo swoją osobną 
kategorię miały też panie chcące spró-
bować sił w takich wyścigach. 

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

Zniżki dla mieszkańców gminy Torzym
Na życzenie – dowóz GRATIS

Gwarancja NAWET DO 10 LAT!!!

NAJLEPSZE NA RYNKU CZUJNIKI CZADU I DYMU

Czujnik  
tlenku węgla 
seria 5 5CO 

Czujnik  
tlenku węgla 
seria 5  
z wyświetlaczem LCD  
5DCO 

Czujnik  
tlenku węgla  
i dymu  
10SCO 
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ZŁ
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ZŁ

9800
ZŁ
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ZŁ
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ZŁ

16000
ZŁ
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ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO SWOJE I  NAJBLIŻSZYCH
SEZON GRZEWCZY JUŻ ZA PASEMNIE ZWLEKAJ!

TRZYLATKA Z BOCZOWA CZEKA NA POMOC W WALCE Z CHOROBĄ

Wraki aut ścigały      się dla Igi
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Sklep Delikatesy Centrum zna-
komicie wpisał się w lokalną 
społeczność gminy Torzym. 

Szczególnie dużym odzewem cieszyły 
się akcje skierowane do najmłod-
szych mieszkańców. Teraz Delika-
tesy Centrum wykonują następny 
krok – na współpracy zyskają młodzi 
futboliści UKS Torzym.

Delikatesy Centrum będą sponso-
rem torzymskiego sportu i to tego 
sportu w najważniejszym wymiarze 
– czyli sportu na poziomie najmłod-
szych adeptów futbolu. 

Dla ekipy UKS Torzym ufundowa-
ny został komplet koszulek, w któ-
rym młodzi torzymianie będą mogli 
występować w rozgrywkach swojej 
kategorii wiekowej. To tym bardziej 
ważna inicjatywa, że torzymski sport 
tych sponsorów dotychczas nie miał 
za wielu. 

Gorąca garmażerka
No dobrze, ale sponsoring młodych 
piłkarzy to jedno, a główna działal-
ność sklepu to całkiem inna historia. 

W tym wypadku także jesteśmy 
przyzwyczajeni do tego, że Delika-
tesy Centrum co chwila zaskakują 
nowymi rozwiązaniami. 

Jesień na Wojska Polskiego 67 ma 
upłynąć pod znakiem gorących pysz-
ności. Przy stoisku mięsnym będzie 
można zaopatrzyć się w smakowite 
i pachnące produkty – o tej porze 
roku jak znalazł! Już nie możemy 

DELIKATESY CENTRUM, WOJSKA POLSKIEGO 67

Z pomocą młodym piłkarzom

ARTYKUŁ PARTNERSKI

doczekać się zapachów, które będą 
kusić do skosztowania smakowitych 
kiełbasek czy mięsiwa.

Dla firm – a może bilboard    
Delikatesy Centrum mają ofertę 
także dla firm z okolicy albo takich, 
które w naszej gminie chcą reklamo-
wać swoje usługi.

Na placu przy sklepie można 
wynająć miejsce na promocję 
swoich usług albo produktów. To 
rewelacyjna miejscówka, bo siłą 
rzeczy to miejsce jest widoczne nie 

tylko dla klientów sklepu, ale także 
dla wszystkich przejeżdżających 
drogą 92.

W niedzielę dłużej na zakupy!
Przy okazji przypominamy, że 
Delikatesy Centrum wydłużyły 
godziny funkcjonowania w niedzielę, 
by konieczność zakupów nie 
kolidowała z zaplanowanymi, 
niedzielnymi obowiązkami lub 
przyjemnościami. Teraz od godziny 
9 do 20 spokojnie można znaleźć 
czas na wizytę w sklepie.

Wejdź na siepomaga.pl,  
znajdź „IGA CZEKALSKA”, 
WSPOMÓŻ IGĘ!

Nakrętki też dla Igi
Sposobów na pomoc Idze Czekalskiej jest wiele. Przypominamy, że 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 na terenie placu zabaw SM Torzym.
Jeśli ktoś jeszcze nie zetknął się z inicjatywą zbierania nakrętek – wyjaśniamy, jak to działa. 
Dochód z nakrętek wrzucanych do torzymskiego serca zostanie przeznaczony właśnie na 
pomoc Idze Czekalskiej. 

TRZYLATKA Z BOCZOWA CZEKA NA POMOC W WALCE Z CHOROBĄ

Wraki aut ścigały      się dla Igi

sądziliśmy, że będzie taki odzew ze 
strony lokalnej społeczności, a to do-
piero przecież początek – podsumowa-
ła inicjatywę mama Igi, Karolina. 

Przypomnijmy, trzyletnia Iga Cze-
kalska cierpi na SMA, czyli rdzeniowy 
zanik mięśni typu 1. To najgorsza od-
miana SMA pojawiającą się u niemow-
ląt 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 przełykaniem, 
co nieubłaganie prowadzi do niewy-
dolności oddechowej i, mówiąc wprost, 
do śmierci.

Iga na szczęście dostaje już lek 
(raz na cztery miesiące musi dostawać 
zastrzyk w kręgosłup), który zapobiega 
dalszemu rozwojowi choroby, ale tak 
naprawdę wielką szansą na powrót do 
zdrowia, a przynajmniej próbą zapew-

nienia w miarę znośnego i samodziel-
nego życia w przyszłości jest terapia 
genowa. Tej niestety nie refunduje 
polska służba zdrowia. Koszt zabiegu 
w Stanach Zjednoczonych wynosi zaś 
około 9 milionów złotych. 

Na uzbieranie środków jest coraz 
mniej czasu, bo podanie specjalnego 
preparatu musi nastąpić zanim dziecko 
osiągnie wagę 13,5 kilograma. 

Filip Praski
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O co w ogóle chodzi? Niegdyś między 
posesjami naprzeciwko pałacu „Magnat” 
w Garbiczu znajdowało się przejście do 
jeziora, które podobno – tak usłyszeliśmy 
od podpytywanych mieszkańców wioski 
– miało nawet status drogi przeciwpo-
żarowej. Jednak droga, którą niektórzy 
z mieszkańców Garbicza chodzili nad 
jezioro, zaczęła zawadzać jednemu z wła-
ścicieli pobliskich posesji. Podobno zbyt 
wiele osób kręciło się przy płocie zerkając 
ciekawskimi spojrzeniami na to, co dzieje 
się właśnie za płotem. 

Droga zmieniła właściciela
Z nieznanych powodów w końcu droga ta 
bez pytania o zgodę została zagrodzona, 
co wzbudziło oczywisty sprzeciw sąsia-
dów i pytania, jak to w ogóle możliwe, że 
ktoś zagradza gminną własność.

Wtedy właśnie okazało się, że droga... 
zmieniła właściciela. Zarządzeniem 
burmistrza Torzymia nr 51/2009 działka 
nr 147/3 (bo o nią chodzi) o powierzchni 
0,0350 ha została zamieniona na działkę 
nr 354/2 o powierzchni 0,0350 ha „stano-
wiącą własność Pana Martina Smolińskie-
go” – jak czytamy w zarządzeniu.

Te dwie działki leżą po dwóch stro-
nach tej samej nieruchomości. Idąc od 
kościoła, działka 147/3 z prawej strony 
nieruchomości (to właśnie dawna droga), 
a działka 354/2 (której już... nie ma, ale 
o tym poniżej) z lewej strony posiadłości. 

Aby było jeszcze ciekawiej, działka 
354/2 została z czasem podzielona na 
dwie inne działki: 354/3 i 354/4 – i tak to 
zostało już do dziś. 

Przy czym działka 147/3 to – według 
Systemu Informacji Przestrzennej Urzędu 
Miejskiego w Torzymiu – wciąż droga. 
Zaś działki 354/3 i 354/4 to dziś działki 
rolne.

I co bardzo istotne – dziś wszystkie 
zagrodzone są prywatnymi płotami! Za-

Na zdjęciu: A – to 
działka 147/3, która 
przeszła w ręce 
prywatne w zamian 
za B – 354/2, działkę 
która została potem 
podzielona na dwie. 
Tylko jedna pozostała 
gminną.

Tak w tej chwili 
wygląda przejście 

nad jezioro na 
wysokości Magnata.

WRACAMY DO SPRAWY DOJŚCIA NAD JEZIORO W GARBICZU

Gminna droga, która zniknęła

równo te stanowiące własność prywatną, 
jak i ta stanowiąca własność gminną. 
Przejścia do jeziora nie ma.

Po co? By był dostęp do jeziora!
I teraz co najciekawsze. Wiecie drodzy 
czytelnicy dlaczego w ogóle została 
dokonana roszada z działkami (pomijając 
komfort właściciela posesji)? Otóż – we-
dług samego pana burmistrza – po to, by 
zapewnić... dostęp do jeziora!

We wspomnianym zarządzeniu 
czytamy czarno na białym w punkcie 2: 
„Nabycie nieruchomości, o której mowa 
w ust. 1 przez Gminę Torzym dokony-
wane jest w celu urządzenia publicznego 
dostępu z drogi publicznej do jeziora 
Garbicz w obrębie wsi Garbicz”.

Nabycie nieruchomości – chodzi 
o działkę 354/2, której przypomnijmy 
raz jeszcze... już nie ma. Publiczny dostęp 
z drogi publicznej, czyli z drogi biegnącej 
przy pałacu Magnat. 

Ale dostępu nie ma
Pytanie za sto punktów – czy publiczny 
dostęp jest, czy go nie ma? To widać na 
naszym aktualnym zdjęciu. Nie ma i nie 
było, bo prywatny płot przegradza dostęp 
do publicznego dostępu. 

Przez długie miesiące mieszkańcy, 
a także sołtysi wsi Garbicz próbowali 
wyjaśnić sprawę, a przede wszystkim 
udrożnić drogę przez likwidację płotu. 
Na próżno. Płot jak stał, tak stoi, mimo 

że – we wrześniu 2018 roku – burmistrz 
napisał do właściciela posesji pismo, 
w którym czytamy, co następuje (pisownia 
oryginalna):

„(...) informuję, że na granicy działki 
nr 354/2 (obecnie nr 354/3) z drogą gmin-
ną – dz. nr 149, zlokalizowane jest, wyko-
nane przez Pana, ogrodzenie z drewna, 
które nie wchodziło w skład przedmiotu 
umowy zamiany oraz które uniemożliwia 
korzystanie z nieruchomości”. 

I dalej jeszcze ważniejsze: „Wobec 
powyższego, proszę o usunięcie wymie-
nionego odcinka ogrodzenia w terminie 
do dnia 15 października 2018 r.”.

Do dnia 15 października 2018! Teraz 
mamy sierpień 2021. Na nic monit 
burmistrza, na nic jego własne deklaracje 
o publicznym dostępie do jeziora. Działka 
(działki) jak była zagrodzona, tak jest 
dalej. 

Zmieniło się tylko jedno – działka 
354/2 (ta, której już nie ma) miała po-
wierzchnię 0,035 ha, a działka 354/3 ma 
powierzchnię 0,0197 ha. Gmina własność 
została „odchudzona”.

Absurd goni absurd
W 2019 roku jeden z mieszkańców gminy 
upomniał się o przejście do jeziora śląc 
pisma do burmistrza. Odpowiedź jest 
szokująco, absurdalnie wręcz zagmatwa-
na, pełna pseudoprawnych sformułowań, 
z których dokładnie nic nie wynika. 
Jej wartość są w stanie docenić jedynie 

poloniści – to znakomita pomoc naukowa 
mogąca służyć przy temacie: „Jak nie pisać 
urzędowych odpowiedzi”.

„Ukształtowanie podłużne i poprzecz-
ne terenu działki nr 354/3 w połączeniu 
z brakiem uregulowania spływu wód 
opadowych terenu obecnie nie pozwala 
na określenie bezpiecznego korzystania 
z nieruchomości” – to tylko jeden z zaska-
kujących cytatów.

Zresztą jak ulał pasuje to stwierdzenie 
do połowy dróg w gminie, łącznie z ulica-
mi na tyłach budynku Urzędu Miejskiego 
w Torzymiu. 

W piśmie burmistrz cytuje ustawę 
o drogach publicznych dowodząc, że to 
droga w gruncie rzeczy wewnętrzna. Co 
prawda utrzymanie dróg wewnętrznych 
należy do zarządcy (właściciela) – w tym 
wypadku burmistrza, ale, co można 
przeczytać, nie wynika jednak z tego, że 
miałby w tej sprawie wydawać jakiekol-
wiek stosowne zarządzenia. 

Zadanie należy do kompetencji 
burmistrza, ale nie należy, bo „nie ma cha-
rakteru obowiązkowego”.

A w ogóle jest to „zadanie fakultatyw-
ne z zakresu zarządzania i gospodarowa-
nia mieniem gminnym (a jednak! – red.), 
którego realizacja wymaga uprzedniego 
zaplanowania określonych na ten cel 
środków w budżecie gminy” – to cytat 
z pisma. 

Czyli – parafrazując – potrzebne jest 
zaplanowanie środków w budżecie gminy 
po to, by... prywatna osoba rozebrała 
płot, który sama postawiała? Absurd goni 
absurd.

Płot ponad siły Gminy
Istotne jest to, że burmistrz przyznał się  
do gminnej własności działki 354/3, a tak-
że to, że upierał się, że to droga (do której 
stosują się przepisy ustawy o drogach 
publicznych). Teraz jednak w Systemie In-
formacji Przestrzennej Urzędu Miejskiego 
w Torzymiu zaznaczono bardzo wyraźnie: 
użytek klasy R, znaczy się rolny. 

Mieszkańcy Garbicza mieli w tym 
miejscu drogę nad jezioro, nie mają 
jednak niczego, bo gminnej własności 
strzeże prywatny płot. Jak się okazuje, 
jego rozebranie od lat przerasta możliwo-
ści finansowe gminy, a co zabawniejsze 
i bardzo zastanawiające akurat w tym nie-
wytłumaczalnym przypadku przerastało 
możliwości sprawcze burmistrza.

RED

Sprawę drogi nad jezioro w miejscowości Garbicz, która w tajemniczy sposób zniknęła, zasygnalizowaliśmy już w poprzednim numerze. 
Obiecaliśmy do sprawy wrócić i wracamy, bo bardzo ciekawa to sprawa. Niestety, pokazuje, z jednej strony jak bezradny jest burmistrz 
Torzymia wobec lekceważącego traktowania jego próśb (nakazów?) przez wybranych mieszkańców, a z drugiej, w jaki sposób sam 
lekceważy swoje własne decyzje. 

Tak według Systemu Informacji Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Torzymiu wyglądają trzy feralne działki: prywatna 147/3 to ciąż droga (dr), natomiast dwie działki, które powstały po zamianie to użytki rolne (R).



Starostwo Powiatowe w Su-
lęcinie organizuje od dawna 
taką właśnie bezpłatną 
pomoc prawną polegającą 
na dyżurach prawników, 
do których może zgłosić się 
każdy mieszkaniec, któremu 
status materialny unie-
możliwia zatrudnienie odpowiedniej 
kancelarii. Mówiąc wprost – którego 
nie stać na profesjonalną pomoc 
prawnika. 

Zamieszczamy tutaj całą planszę 
informacyjną, z której można się 
dowiedzieć, w jakich godzinach i w 
jaki sposób można się skontaktować 
z prawnikami udzielającymi bezpłat-
nej pomocy. 

Trzeba pamiętać, że na stosowną 
wizytę zawsze trzeba się najpierw 
umówić telefonicznie lub mailowo, 
a kolejność przyjęć wyznaczana jest 
tutaj przez kolejność zgłoszeń, za 
niewielkimi wyjątkami (np. poza 
kolejnością przyjmowane są kobiety 
w ciąży).

Bezpłatna pomoc prawna jest na-
prawdę nieodpłatna, to znaczy nic za 
nią nie zapłacimy, nie ma tu żadnych 
ukrytych opłat. Od razu też uspokaja-
my – fachowcy od zagadnień prawa, 
którzy świadczą taką pomoc pro 

publico bono są nastawieni 
bardzo życzliwie i starają 
się pomagać w najlepszy 
sposób, w jaki potrafią.

Oczywiście, zakres tej 
pomocy jest ograniczony 
w stosunku do „normalnej” 
usługi prawniczej – w tym 

sensie, że nie wszystkie działania 
prawnicze pod nią podlegają. Jednak-
że można tu uzyskać pomoc w zakre-
sie spraw podstawowych:

–  wyjaśnienie przepisów prawa 
oraz naszych praw i obowiązków;

– przygotowanie pisma o zwolnie-
nie z opłat sądowych;

– wskazanie rozwiązania twojego 
problemu prawnego;

– informacje o kosztach postępo-
wania sądowego;

– przygotowanie projektów pism 
(za wyjątkiem pism w sprawach już 
toczących się przed sądem).

Przypominamy także o tym, że 
w razie obostrzeń związanych z pan-
demią porady prawne mogą odbywać 
się tylko na drodze koresponden-
cyjnej. Dlatego ważne jest, by naj-
pierw skontaktować się telefonicznie 
i umówić.
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Pamiętaj o darmowej pomocy prawnej
Każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, 
w której niezbędną okaże się pomoc prawnika. 
Z najróżniejszych powodów. Pół biedy, jeśli mamy 
za co go opłacić. A co w sytuacji, kiedy brakuje 
nam na to funduszy? Wtedy można skorzystać 
z bezpłatnej pomocy prawnej oferowanej przez 
kancelarie prawnicze pro publico bono – najłatwiej 
i najpewniej jest spróbować poszukać takiej pomocy 
w Starostwie Powiatu.

EDUKACJA

Przy okazji rozpoczęcia roku 
szkolnego przypominamy 
o programie „Dobry Start”. To 300 
zł jednorazowego wsparcia dla 
wszystkich uczniów rozpoczynających 
rok szkolny. Rodziny otrzymają 
świadczenie bez względu na dochód. 
To wsparcie dla 4,4 miliona uczniów.

Świadczenie dobry start przysługuje raz 
w roku na dziecko uczące się w szkole, aż 
do ukończenia przez nie 20. roku życia. Na 

dziecko niepełnosprawne, uczące się w szko-
le, świadczenie przysługuje do ukończenia 
przez nie 24. roku życia.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć 
wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opie-
kun prawny dziecka lub opiekun faktyczny 
dziecka. Wniosek o świadczenie dla dzieci, 
które przebywają w pieczy zastępczej składa 
rodzic zastępczy, osoba prowadząca ro-
dzinny dom dziecka lub dyrektor placówki 
opiekuńczo-wychowawczej.

Od 1 lipca br., zgodnie z wprowadzony-
mi zmianami do programu „Dobry start" 
zmieniły się zasady naboru wniosków 

o przyznanie świadczenia dobry start.
Począwszy od obecnego roku szkolnego 

2021/2022, świadczenie dobry start będzie 
przyznawał i wypłacał ZUS – w miejsce 
organów gminnych i powiatowych – za-
pewniając w pełni zautomatyzowany proces 
obsługi programu.

Według nowych zasad, wnioski 
o świadczenie dobry start można składać do 
ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata 
przyznanego świadczenia będzie odbywać 
się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na 
wskazane konto bankowe.

Wnioski drogą online można składać 

do 30 listopada przez Portal informacyj-
no-usługowy Emp@tia na stronie https://
empatia.mpips.gov.pl/ , przez bankowość 
elektroniczną lub portal PUE ZUS.

Wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 
miesięcy od złożenia wniosku.

Świadczenie to nie przysługuje na dzieci 
uczęszczające do przedszkola oraz dzieci re-
alizujące roczne przygotowanie przedszkol-
ne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. 
Program Dobry Start nie obejmuje również 
studentów.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 22 
290 22 02.

Zaczynamy rok szkolny – pamiętaj o 300+
INFORMACJA

i
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Skąd decyzja o zaskarżeniu do Krajowej 
Izby Odwoławczej wyniku przetargu 
w gminie Torzym? Oferta konkurenta 
– na poziomie 762 tysięcy złotych – oka-
zała się po prostu atrakcyjniejszą.
Wiemy dobrze o tym, że nasz konkurent 
miał kłopoty w różnych gminach za to, 
jak prowadził swoją działalność. Ta firma 
podejmuje się wielu różnych zadań na 
terenie praktycznie całego kraju. Próbowała 
wejść na teren dużych miast – w Gorzowie, 
Bydgoszczy, Poznaniu, Wrocławiu, choć 
jest po prostu zbyt mała na takie roboty. 
Z naszych informacji wynika, że, jak na taki 
zakres prac, brak odpowiedniego zaplecza, 
ludzi, sprzętu i innych niezbędnych rzeczy. 
Stąd głosy z kilku gmin o nierealizowanych 
wywozach, niedotrzymywanych terminach. 
Zdarzyło się już, że gminy rezygnowały ze 
współpracy w trakcie terminu obowiązy-
wania kontraktu.

Głośna stała się sprawa w Bydgoszczy. 
Tamtejsze media pisały wielokrotnie 
o konkretnych zarzutach i nakładanych 
karach, a miasto nawet zgłosiło sprawę 
do prokuratury.
I naszym zdaniem istnieje możliwość 
wykluczenia takiego oferenta z przetargu. 
W zależności od tego, jakie w danej gminie 
są warunki przetargu. W Torzymiu te 
zapisy były takie, że w naszej ocenie na ich 
podstawie możemy podnieść argument, 
że nasz konkurent jest firmą nierzetelną, 
o czym świadczą nakładane kary. 

ROZMOWA Z DOMINIKIEM PĄPKĄ, PREZESEM ZARZĄDU LS-PLUS.

Trzeba mieć kwalifikacje,   by umieć sortować

Do końca czerwca, jak co roku, miała zostać w gminie Torzym wyłoniona firma, która przez 
następny rok będzie zabierać i wywozić śmieci. Ale... rozstrzygnięcie przetargu na korzyść firmy 
Komunalnik, która zaoferowała najkorzystniejszą cenę, wcale nie okazało się ostateczne. LS 
Plus, którą to firmę mieszkańcy gminy doskonale znają, zaskarżył decyzję gminy Torzym do 
Krajowej Izby Odwoławczej. Między innymi o tym, ale także o innych sprawach związanych 
z wywozem odpadów rozmawiamy z prezesem LS PLUS, Dominikiem Pąpką. 

1,5 miliona złotych – tyle mniej więcej na  
minusie zapisała Gmina Torzym na śmieciach 
przez ostatnie dwa lata.

Ale z drugiej strony umówmy się – gmi-
na Torzym to nie Bydgoszcz. To mały 
odbiorca. 
Może być tak, że oni by sobie poradzili 
z Torzymiem, my tego nie wiemy. Nato-
miast, jeśli mamy taką możliwość – za-
skarżyć decyzję przetargową do KIO za 
względu na domniemany brak rzetelności, 
to nie ma znaczenia, czy chodzi o przetarg 
w gminie, która ma tysiąc mieszkańców, 
czy sto tysięcy. Jeśli KIO pokłoni się 
w naszą stronę, wygramy tę sprawę. Jeśli 
powie, że nie, że nie mamy racji, przegramy 
i trudno. Nie będziemy mieć wpływu na 
to, jak kontrakt w gminie Torzym będzie 
realizowany.

No, ale tu dochodzimy do procedury 
przetargowej. Jeśli czytam, że ocena 
polega na wystawieniu punktów za 
zaoferowaną cenę i coś, co jest nazywa-
ne „edukacją ekologiczną”, a nigdzie 
nie ma słowa o punktach za ocenę 
merytoryczną, to jestem zszokowany. 
Bo okazuje się, że jakość świadczonych 
usług nie ma znaczenia?
To jest problem administracyjny. Ogromny 
problem. Dziś po prostu każdy może się 

wpisać do stosownego rejestru i oświad-
czyć, że posiada odpowiednie środki, by 
prowadzić taką działalność i spełnia wymo-
gi ustawy. Gmina nie ma obowiązku skon-
trolowania takiego podmiotu w momencie 
dokonywania wpisu. Ma na to dwa lata 
czasu. Czyli, jeśli ktoś wpisze się do rejestru, 
może przez dwa lata prowadzić działalność 
bez żadnej kontroli. W tej sytuacji gmina 
nie ma żadnej wiedzy na temat podmiotu, 
który startuje w przetargu i ma odbierać 
odpady. W środowisku znane są przypadki 
firm, które zgłaszały się nie mając de facto 
niczego. 

Jakie pytania się państwu nasunęły 
w tym wypadku?
Nie wiemy, gdzie Komunalnik ma bazę, 
nie wiemy, z kim się dogadał na loka-
lizację – a musiał się dogadać z jakimś 
przedsiębiorcą do 60 km od granic gminy. 
Nie wiemy, czy ma pojemniki, czy ma 
odpowiednią liczbę samochodów i czy 
ma odpowiednią obsługę. A to nie jest 
proste. Na terenie lubuskiego jest kilka firm 
transportowych, które wybierają wszyst-
kich kierowców z rynku pracy. Ci kierowcy 
zarabiają o wiele więcej jeżdżąc po całej Eu-

ropie niż mogą zarobić „na śmieciarce”. Do 
tego jesteśmy w przededniu rozstrzygnięcia 
przetargu w Gorzowie. Pytanie, czy jeśli 
Komunalnik zostanie w Gorzowie, a jeszcze 
wygrał przetarg w Międzyrzeczu, będzie 
w stanie obsłużyć jedną i drugą, i trzecią 
gminę. Z tego, co obserwuję, to firma z ga-
tunku tych, które biorą wszystko, co się da, 
a dopiero potem martwi się, co dalej. 

No dobrze – wy tego nie wiecie, ale może 
wie to gmina Torzym?
Może wie... Nie mamy wpływu na to, co 
zrobi gmina Torzym, bo umówmy się, że 
dla gminy najlepszy oferent to ten najtań-
szy. A potem się można martwić, co dalej.

Wracamy do kryterium finansowego 
jako jedynego w praktyce.
Zgadza się. Proszę zwrócić uwagę, że oni 
w tym przetargu podyktowali cenę, którą 
my mieliśmy już trzy lata temu. A przez 
te trzy lata wszystko tak poszło w górę, że 
ktokolwiek dziś taką cenę utrzymuje, nie 
jest w stanie na tym przetargu zarobić. 
I tu jest kolejny problem. Bo jeśli na 
przetargu się zarabia, to potem można 
przymknąć oko i w tej cenie robić rzeczy, 
które nie do końca są objęte tematem 
przetargu. W praktyce takich sytuacji jest 
wiele – tu trzeba coś wywieźć dodatkowo, 
tam ktoś czegoś zapomniał i trzeba zrobić 
dodatkową trasę, tu brakuje pojemni-
ków, ktoś nie dostał harmonogramu itd. 
Jeśli się zarabia, takie dodatkowe prace 
zwyczajowo się wykonuje „w cenie”. Jeśli 
się nie zarabia, robót dodatkowych nikt 
nie zrobi, to jasne, bo każda dodatko-
wa praca to strata. Dlatego przy niskiej 
cenie na końcu zabraknie tej pomocnej 
dłoni i za wszystko ponad umowę gmina 
będzie musiała słono dopłacać. 

W zeszłym roku w czerwcu wystawiliście 
ofertę za około 747 tysiące teraz wasza 
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ROZMOWA Z DOMINIKIEM PĄPKĄ, PREZESEM ZARZĄDU LS-PLUS.

Trzeba mieć kwalifikacje,   by umieć sortować
Naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania 
wykonawców, a także niedochowanie wymaganego od zamawiającego standardu 
staranności przy ocenie – to między innymi zarzuciła firma LS Plus Gminie Torzym podczas 
rozstrzygania przetargu na wywóz odpadów. 

EDUKACJA

oferta jest wyższa o około 200 tysięcy. 
To dużo.
Cena to przede wszystkim paliwo i koszt 
ludzki. Paliwo dziś jest po blisko 6 złotych. 
Rok temu, gdy była przygotowywana 
poprzednia oferta, zdarzało się, że nie 
dochodziło do 4 złotych. Wynagrodzenia 
brutto rosną po 7, 8 procent rok do roku 
łącznie z płacą minimalną i ZUSem. Jak 
policzymy, wychodzą naprawdę duże 
kwoty. Do tego dochodzą kłopoty ze 
sprzętem. Nie ma dostępnych nowych 
samochodów, czeka się na nie po kilka 
miesięcy, a w związku z tym rosną ceny 
sprzętu używanego. Firmy transportowe 
mają kłopot z tym, żeby kupić naczepę, bo 
ich po prostu nie ma na rynku.

 
Nawet przy wyższej ofercie mieściliście 
się w limicie wyznaczonym przez gminę 
(gmina na to zadanie przeznaczyła 950 
400 złotych brutto).
Tak, gmina miała świadomość, ile to 
może kosztować. Ale wybrała ofertę 
niższą niż sama założyła. Cena czyni 
cuda. Wybiera się po prostu tę najniż-
szą. Choć są gminy, które dawały zapisy 
przetargowe umożliwiające odrzucenie 
oferentów, co do których pojawiały się 
jakieś zarzuty. 

Gmina Torzym też wpisała takie 
zastrzeżenie o „zdolnościach technicz-
nych i zawodowych”.
Na to się nikt ostatecznie nie patrzył, bo 
trzeba byłoby jeszcze najpierw mieć kwali-
fikacje, żeby to skontrolować.

Wasze odwołanie jest skonstruowa-
ne właśnie w kierunku podważenia 
decyzji gminy. Zarzucacie naruszenie 
zasad zachowania zdrowej konkuren-
cji i niedochowanie staranności przy 
ocenie. Czyli jednak gmina powinna 
merytorycznie oceniać wnioski?
Powinna sprawdzić oferentów i naszym 
zdaniem powinna odrzucić ofertę Ko-
munalnika. Miała do tego pełne prawo. 
Natomiast wydaje mi się, że gmina wyszła 
z założenia, że jeśli ktoś ma podważyć 
przetarg, to lepiej, żeby to była Krajowa 
Izba Odwoławcza. Nie chcieli podjąć tej 
decyzji sami.

Jak dużo czasu zajmuje procedura 
odwołania?
Na decyzję KIO czekało się niegdyś dwa 
tygodnie, ale pandemia postawiła wszyst-
ko na głowie i dziś czeka się dwa miesiące, 
czasem trzy miesiące. Na przełomie sierp-
nia i września decyzja może być wydana. 

Mieszkańcy gminy słyszą, że jest kłopot 
z przetargiem, a śmieci jednak są wy-
wożone. I to przez was.
My to teraz wozimy z tzw. wolnej ręki. 
Gmina w takich sytuacjach ma prawo dać 

zlecenie dowolnej firmie. Zwyczajowo 
daje się tej firmie, która była wcześniej 
operatorem. No bo tu trzeba znać sytu-
ację. Wiedzieć, jakie pojemniki, u kogo, 
mieć systemy GPS, które rozliczają wagę 
pojemników. Gmina Torzym jakiś czas 
temu wymyśliła sobie taki właśnie system 
monitoringu – nie samochodów, tylko 
pojemników. Czyli rzucenie jakiejś trzeciej 
firmy na tę chwilową sytuację rodziłoby 
tylko bałagan. 

Państwo macie już jakiś czas doświad-
czeń z gminą Torzym. Co jest dziś 
największym problemem, albo gdzie 
jest największa możliwość szukania 
oszczędności?
Generalnie system gospodarki odpadami 
nie jest tani. Jeśli chcemy realizować pro-
gramy proekologiczne, to musimy liczyć 
się niestety z dość drogą ekonomią. Jeśli 
dzielimy wszystko na kilka worków i na 
kilka rodzajów odpadów, to musi pojechać 
ileś tam samochodów, do każdego samo-
chodu musi być minimum trzech ludzi, 
a to wszystko kosztuje. Nie da się zreduko-
wać pewnych kosztów administracyjnych. 
A ponieważ w systemie gospodarowania 
odpadami dochodzą wciąż nowe wymaga-
nia ze względu na zapisy unijne, to jest on 
coraz droższy. 

I będzie jeszcze droższy?
Oczywiście. Dojdzie nam choćby przejście 
na system pojemnikowy zamiast worko-
wego. To już drożej, choć wydatek jed-
norazowy. Następną rzeczą jest to, że jest 
bardzo dużo odpadów BIO. Dziś wagowo 
BIO stanowi około 40 procent odpadu 
komunalnego i jest to znacząco więcej 
niż jeszcze dwa lata temu, czego nikt 
nie zakładał. Odzysk odpadów BIO jest 
w cenie odpadu komunalnego, więc znów 
ten system staje się droższy. Gmina za ten 
odpad oczywiście musi zapłacić. Próbu-
jemy jeszcze oddzielić klasyczne odpady 
zielone od kuchennych. Ale to powoduje, 
że dojdzie następny pojemnik i następny 
samochód do odbioru. Do tego systemu 
będzie jeszcze trzeba dołożyć pieniędzy.  
A jeśli nie dopuścimy w ciągu następnych 
dwóch, trzech lat nowych instalacji – a już 
wiadomo, że z powodów ścieżki admini-
stracyjnej nie dopuścimy – to będziemy 
zapchani odpadami, a ceny będą potwor-
nie wysokie. 

BIO zdaje się najłatwiejsze do przetwa-
rzania.
Tylko że w Polsce brakuje instalacji do 
czegokolwiek. Nawet brakuje instalacji do 
BIO. Jak ich brakuje, to jest wyższa cena. 
W okolicach października robią się już ta-
kie problemy, że operatorzy nie mają gdzie 
odwieźć tego BIO, bo kończą się limity 
na instalacjach. Teoretycznie instalacje 
dałyby radę więcej przetworzyć, ale urzędy 
marszałkowskie nie chcą na to wydawać 
większych pieniędzy. 

To jakiś absurd.
Akurat jesteśmy w okresie dostosowaw-
czym. Wszystkie decyzje na zbieranie 
i przetwarzanie odpadów zostały wstrzy-
mane i każda instalacja musiała wystąpić 
z nowym wnioskiem, a jest przy tym dużo 
zmian, dużo nowych wymogów, które 
znów wpływają na cenę. Sytuacja jest taka, 
że pod koniec roku nie będzie gdzie zawo-
zić BIO. Cena? Za odpady komunalne to 
jest 600 zł, cena za BIO dochodzi do 500 zł 
za bardzo prosty odpad zielony. 

Największe minusy w niedoszacowaniu 
kosztów wywozu odpadów w gminie 
Torzym są na tak zwanych gabarytach. 
Skąd to się bierze?
Po pierwsze – konsumpcja całego spo-
łeczeństwa. Dziś na porządku dziennym 
jest, że ktoś ma kuchnię trzy, cztery lata 
i ją wymienia na nową. Telewizor – trzy, 
cztery lata i się kupuje nowy, bo wcho-
dzą nowe modele, nowe technologie 
na rynek. Urządzenia „elektro” – mija 
gwarancja, ludzie wyrzucają. Na rynku 
jest olbrzymia ilość bardzo taniego 
sprzętu AGD, którego się w związku 
z tym nie szanuje. Druga rzecz – to strefa 
przygraniczna, dużo ludzi przywozi uży-
wane sprzęty z Niemiec, rzeczy o niskiej 
wartości, które trzeba szybko sprzedać 
albo się ich pozbyć. Życie takiego pro-
duktu używanego jest bardzo krótkie. 
Tego jest mnóstwo. Nie mówiąc o tym, 
że wzdłuż granicy jest cała masa takich 
punktów, gdzie ten sprzęt się demontuje. 
Wyciąga co bardziej przydatne podze-
społy, elementy, a resztę wyrzuca. Też na 
początku myśleliśmy, że ludzie uprzątną 
sobie te przysłowiowe szopy i piwnice 
i skończy się temat z gabarytami. A tak 
się nie stało. Skutek jest taki, że jakby ktoś 
chciał dobrze oszacować gabaryty, to co 
roku musiałby dodawać 10 procent mniej 
więcej do kosztów z nimi związanych. 

Z drugiej strony są takie punkty, które 
przyjmują gabaryty, a w szczególności 
sprzęt elektroniczny za darmo. Czy ten 
sprzęt i tak na końcu trafia do was?
Jeśli mówimy o tych małych firmach 
rozsianych po całym województwie zaj-
mujących się takimi sprawami, to jest taka 
możliwość.

Do tego dochodzi temat-rzeka, czyli 
PSZOK. 
No właśnie, tam wystarczy, że gmina nie 
dopilnuje porządku i PSZOK jest – mó-
wiąc potocznie –zawalony. Kolejna rzecz 
są firmy budowlane. Nikt tego nie pilnuje. 
Na PSZOK każdy mieszkaniec może 
wywieźć odpady np. gruz – niektóre gminy 
wprowadzają limity, inne nie. Jeśli limity 
są, to wszystko, co te limity przekracza, 
powinno być przekazane do nas jako 
operatora – czy to przez mieszkańca, czy 
przez firmę budowlaną, która przepro-
wadza remont. A jak to jest w praktyce? 
Na PSZOK w sobotę stoi kolejka busów 
małych firm remontowych, które wywożą 
to za mieszkańców pozbywając się odpa-
dów. To też trafia do gabarytów. A potem 
my z tego PSZOK i tak musimy to odebrać 
i zawieźć na instalację, za co gmina płaci. 
Dlatego w regulaminie utrzymania porząd-
ku w gminie powinny być zawarte limity 
gabarytów oddawanych do PSZOK.

Jeśli ich nie ma, można nieźle przepła-
cić...
Dlatego powszechną praktyką staje się 
ścisła kontrola PSZOK przez gminę. Na 
przykład można wywozić tam śmieci dwa 
razy w tygodniu, kiedy pracownik gminy 
na miejscu kontroluje ilość oddawanych 
odpadów i od razu też sprawdza, czy dany 
mieszkaniec ponosi opłatę śmieciową. Bo 
jeśli nie, jeśli ktoś nie płaci albo w ogóle nie 
ma złożonej deklaracji, to czemu za darmo 
ma korzystać? Ale też zdarzają się gminy, 
które uważają, że jak mają ponosić koszt 
dodatkowego pracownika, to na jedno 
wyjdzie. Tyle że na końcu okazuje się, że to 
nieprawda – bo dodatkowe opłaty stają się 
naprawdę wysokie. 

Wtedy wy wystawiacie fakturę, a miesz-
kańcy są źli, bo opłaty idą w górę. Gmina 
pod płaszczykiem pozornych oszczęd-
ności brnie w koszty.
Firmy odpadowe są często traktowane 
jako zło konieczne, nielubiane przez 
wszystkich. Nikt nas nie lubi, nikt nie chce 
dawać lokalizacji na budowę instalacji. 
Wszyscy wytwarzają odpady, ale wszy-
scy chcą je mieć poza sobą, najlepiej nie 
w swojej gminie. Plus dochodzą afery 
z ubiegłych lat, gdy śmieci się paliły. Jak się 
paliła instalacja prywatna – to było hasło, 
że sami podpalili, żeby śmieci się pozbyć. 
A jak państwowa, to że ktoś podpalił albo 
nieszczęśliwy wypadek. Nasza branża ma 
zły PR w społeczeństwie, a powinno być 
inaczej, bo my jesteśmy potrzebni po to, 
by sprzątać po mieszkańcach. Powszechne 
jest przekonanie, że jak wyrzucę odpad, to 
koniec, problem z głowy. A to tak nie jest. 
Życie odpadu nie kończy się w śmieciarce, 
ono się w śmieciarce zaczyna.

Rozmawiał Marcin Kalita
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Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 
ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Coraz fajniejszy staje się plac zabaw 
w Garbiczu. Niedawno zamontowano tam 
ogrodzenie. Teraz ustawione zostały nowe 
urządzenia, by dzieci miały jeszcze więcej 
frajdy z tego miejsca.

Plac zabaw w Garbiczu wygląda coraz okazalej, dzięki 
środkom przekazywanym na ten cel. Swój udział w roz-
woju tego miejsca ma także Garbicz Festival.

Pisaliśmy już o datkach Garbicz Festival, dzięki 
którym plac został ogrodzony, co oczywiście znacząco 
wpływa na bezpieczeństwo dzieci. Plac usytuowany jest 
tuż przy drodze. Teraz nie ma zagrożenia, że bawiące się 
tam dzieci przez przypadek wybiegną na jezdnię.

Bezpieczeństwo to jedno, ale na placu zabaw chodzi 
rzecz jasna oczywiście także o zabawę! I tutaj także do-
bra wiadomość dla dzieci z Garbicza. Na placu zamon-
towano nowe zabawki, a także ławkę, z której na pewno 
skorzystają rodzice. A z tego, co bardzo ucieszy naj-
młodszych, pojawiła się karuzela trójramienna i karuzela 
krzyżowa. 

„Karuzela krzyżowa została zamówiona jako niespo-
dzianka dla was i sfinansowana przez Garbicz Festival. 
Garbicz Festival dziękujemy za wsparcie w realizacji 
naszych planów, które przynoszą uśmiech na twarzach 
dzieci” – możemy przeczytać na Facebooku sołectwa 
Garbicz.

m

Około 4 tysiące ciężarówek byłoby potrzebnych do przewiezienia 
nielegalnych odpadów, które trafiły do naszego regionu z Niemiec.

Nielegalne odpady wracają do Niemiec
110 tysięcy ton nielegalnych odpadów, 
które trafiły z Niemiec na teren 
województwa lubuskiego – także 
do gminy Torzym, zostaną odesłane, 
skąd je przywieziono, czyli za naszą 
zachodnią granicę. Osobom zaś, które 
parały się tym nielegalnym biznesem, 
grożą kary więzienia (do 5 lat) i kary 
administracyjne. 

INFORMACJA

i

Sprawa stała się głośna trzy miesiące 
temu, gdy rozpracował ją Wojewódz-
ki Inspektorat Ochrony Środowiska, 
współpracując z Komendą Wojewódzką 
Policji i Lubuskim Urzędem Celno-
-Skarbowy w Gorzowie. Sprawa doty-
czyła między innymi gminy Torzym. Już 
od jakiegoś czasu byliśmy informowani 
przez zaniepokojonych mieszkańców 
gminy, że widują podejrzane ciężarówki 
przywożące gruz i ziemię prawdopo-
dobnie właśnie z Niemiec. 

Sygnały z Boczowa
Najwięcej tych sygnałów pochodzi-
ło z Boczowa i niestety – wszystkie 
podejrzenia okazały się jak najbardziej 
słuszne. Zresztą nie tylko o Boczów 
chodziło,  ale także cały pas od granicy 
aż po Gorzów Wielkopolski. Pod-
czas śledztwa, prowadzonego przez 
specjalny zespół, użyto między innymi 
dronów i wielu specjalistycznych 
technologii, co pozwoliło na dokładne 
poznanie miejsc, gdzie wysypywano 
odpady, a także dróg ich przewozu. 
Wytypowano też grupy osób trudniące 
się tym procederem. 

Kilka lat, 29 „dziupli”
Dziś wiadomo już, że cała sprawa 
kończy się odesłaniem nielegalnych 
odpadów do Niemiec, co potwierdza 
Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochro-
ny Środowiska Mirosław Ganecki.

Osoby, które organizowały proceder 
odpowiedzą teraz przed sądem. Podsta-
wą oskarżenia będzie art. 183 Kodeksu 
Karnego, dotyczący odpowiedzialności 
za znaczne zanieczyszczenie środowiska. 
Za ten czyn grozi kara do 5 lat więzie-

nia. Natomiast osoby, które pozwoliły 
na składowanie odpadów na własnym 
terenie zostaną ukarane karami admini-
stracyjnymi (do pół miliona złotych). 

W toku postępowania prowadzone-
go przez WIOŚ wyszło na jaw, że cały 
proceder kwitł od kilku już lat, a na 
terenie województwa ujawniono aż 29 
miejsc (głównie prywatnych terenów, 
ale także terenów należących do jedno-
stek samorządu terytorialnego), w któ-
rych nielegalne odpady składowano. 

50 do 100 euro za tonę
Z czasem prawdopodobnie te odpady, 
które nadają się do spalenia, uległyby 
„samozapłonowi” na wysypisku. Inne 
trafiłyby do wody, lasu lub zostały 
zakopane. Albo zostały użyte do... 
łatania dróg, jak też donosili nam nasi 
czytelnicy.

„Jak najbardziej rdzennie polscy 
„Janusze biznesu”, ciągną śmieci 
głównie z Niemiec. Za tonę dostają 
50 do 100 euro. Rocznie jest tego co 

najmniej kilkaset tysięcy ton, a może 
i znacznie więcej – dokładne dane za 
poszczególne lata podaje Eurostat. 
Nikt nie oszacował  jednak skali tego 
procederu, który odbywa się bardzo 
często przy naszej zachodniej gra-
nicy. (...) Obrót śmieciami to dobry 
biznes. Ich składowanie czy przetwa-
rzanie tworzą  rynek warty ok. 1,5 
mld zł rocznie” – podsumowuje ten 
nielegalny biznes Robert Azembski, 
ekspert portalu fpg24.pl.

Więcej frajdy dla dzieci w Garbiczu AKTYWIZACJA
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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

O co w tym wszystkim chodzi? Otóż 
oczywiste jest, że panele fotowoltaiczne 
produkują energię ze słońca wtedy, gdy 
– potocznie mówiąc – jest jasno, w ciągu 
dnia. Nie bez znaczenia jest też pora roku 
– produkcja oczywiście jest najwyższa 
w miesiącach, gdy dzień jest dłuższy, 
a słońce świeci intensywniej.

Wtedy energia wytwarzana przez pa-
nele, a przetwarzana dzięki odpowiedniej 
instalacji, przede wszystkim zasila rzecz 
jasna urządzenia w domu użytkownika 
i zaspokaja wszelkie niezbędne potrze-
by energetyczne. Po to w końcu została 
zamontowana.

Ale bardzo często w tym okresie dnia, 
kiedy instalacja działa najbardziej wydaj-
nie, pojawiają się nadwyżki energii i one 
odsyłane są do ogólnej sieci energetycznej. 

Gdy jednak słońce zachodzi, a panele 
nie mają swojego słonecznego „paliwa”, 
oczywiście prądu w domu zaczyna bra-
kować. Wtedy właśnie domowy system 
„zasysa” brakującą ilość energii z ogólnej 
sieci energetycznej. Czyli – w dużym 
uproszczeniu – niejako odbiera to, co sam 
wcześniej do niej wysłał. Z punktu wi-
dzenia użytkownika sieć w tym wypadku 
staje się wielkim magazynem energii.

Dotychczasowe rozwiązania – dwa 
minusy
Minusy tego rozwiązania są dwa. Po 

pierwsze odzyskać można tylko 80 
procent tego, co do sieci się wysłało (w 
przypadku małych instalacji do 10 kWp) 
lub tylko 70 procent w przypadku instala-
cji większych – do 50 kWp.

Po drugi rozliczenie odbywa się 
w okresie rocznym. Jeśli nadwyżki przeka-
zanej do sieci nie wykorzystamy, mówiąc 
wprost – nam przepada. 

Regulacje te mają być jeszcze mniej 
korzystne od nowego roku, gdy ma wejść 
w życie nowy system rozliczeń. Jeśli ktoś 
będzie zwlekał z założeniem instalacji fo-
towoltaicznej do 2022 roku, będzie musiał 
liczyć się z tym, że prąd będzie oddawał 
do sieci taniej, a odbierał go drożej, czyli 
jeszcze dopłaci.

Jak do tego wszystkiego ma się pro-
gram firmy Columbus „Prąd jak powie-
trze”? Ano po pierwsze pozwala oddawać, 
a potem odbierać energię z ogólnej sieci 
jeden do jednego, czyli bez żadnych strat. 
Ile wyślemy, tyle odbierzemy.

A po drugie – znosi ograniczenie 
rocznego rozliczenia. W tym wypadku 
z procesu odzyskiwania wysłanej do sieci 
energii można korzystać bezterminowo 
(jedynym ograniczeniem oczywiście 
długość obowiązywania umowy z Colum-
busem).

Ważne jest też to, że cała obsługę pro-
gramu bierze na siebie firma Columbus, 
a opłaty dystrybucyjne nie zmieniają się. 

Teraz nikt nie zabierze energii
A co się zmieni? „Zmieni się to, że nikt 
państwu nie zabierze 20 procent energii” 
– zaznacza Dawid Zieliński, założyciel 
i prezes zarządu firmy Columbus. „Ten 
program powoduje, że możemy bilan-
sować naszą energię w stu procentach. 
Niezależnie od tego, jaka jest ustawa, jakie 
będą ustawy, co się będzie dziać. Chcemy 
dać wszystkim użytkownikom fotowolta-
iki, na razie oczywiście klientom Colum-
busa (...), usługę magazynowania w stu 
procentach energii. To nasza inwestycja, 
ukłon w stronę naszych klientów” – doda-
je (cytaty pochodzą z materiału poświę-
conego programowi „Prąd jak powietrze” 
na kanale YouTube Columbusa, polecamy 
obejrzenie całości! – red.).

Program uruchamiany jest w kilku 
etapach. Pierwszy, już dostępny, umoż-
liwia pełne bilansowanie energii przy 
instalacjach o mocy do 50 kWp w taryfie 
G12w, co oznacza, że energię w 100 
procentach można odbierać codziennie 
w godzinach 13.00 – 15.00 i 22.00 – 6.00, 
a także w ciągu całego dnia w weekendy 
i dni wolne od pracy. 

Celem rozwoju programu jest 
oczywiście udostępnienie tej usługi we 
wszystkich godzinach, a docelowo nawet 
dzielenie się wyprodukowaną przez siebie 
energią i jej odbiór w dowolnym miejscu. 

red

»  Na czym polega usługa 
„Prąd jak powietrze”?

„Prąd jak Powietrze” polega na bilansowaniu 1:1 nadwyżek wy-
produkowanej energii z instalacji fotowoltaicznej oraz na dalszym 
etapie na jej tokenizacji – zamianie kWh na tokeny, które umożli-
wią zakup energii w dowolnym miejscu (np. w innym mieszkaniu) 
lub wymianę ich na inne produkty. Dzięki usłudze, sam będziesz 
mógł zarządzać energią z własnej instalacji fotowoltaicznej i jesz-
cze efektywniej ją wykorzystywać. 

»  Jak działa bilansowanie 
jeden do jednego? 

Nadwyżki prądu z domowej instalacji fotowoltaicznej trafią do 
sieci. Columbus jako dostawca energii zliczy wysłaną nadpro-
dukcję tak, byś później mógł odebrać ją bez strat, w 100%. Kiedy 
słońce zajdzie, a instalacja przestanie produkować prąd, będziesz 
mógł otrzymać z sieci równowartość wyprodukowanego wcze-
śniej prądu za darmo: 
  w I etapie usługi PJP: w godzinach 22:00-6:00, w ciągu dnia w g. 

13:00-15:00 oraz w soboty i niedzielę przez całą dobę (tzw. II 
strefa taryfy G12w), 
  w II etapie usługi PJP: w obu strefach taryfy G12, gdzie odbiór 

nadwyżki bez start będzie możliwy 24h/dobę. 
W ramach bilansowania 1:1 nadwyżka energii „magazynuje się” 
bezterminowo przez cały okres trwania umowy, a nie jak do tej 
pory zaledwie przez 365 dni. Jeśli zdecydujesz się na powrót do 
wcześniejszego sprzedawcy energii, rozliczymy nadwyżkę tak, 
abyś na tym nie stracił. 

»  Dla kogo przeznaczona 
jest ta usługa?

Usługa „Prąd jak Powietrze” przygotowana jest z myślą o osobach, 
które zdecydują się na instalację fotowoltaiczną od Columbus 
oraz dla tych klientów Columbus, którzy już dziś korzystają z do-
mowej fotowoltaiki i Columbus Care. Jesteś konsumentem, czyli 
masz licznik w taryfie G i instalację do 50 kW? Dołącz do usługi. 
Jeśli nie jesteś pewny czy zmiana aktualnego bilansowania będzie 
korzystna – uzupełnij kwestionariusz na stronie columbuscare.
pl. Na podstawie przesłanych Columbus określi profil zużycia 
energii i odpowie, czy dzięki usłudze „Prąd jak Powietrze” możesz 
zaoszczędzić jeszcze więcej.

»  Co to jest Columbus Care?
Columbus Care to kompleksowa obsługa klienta realizowana 
przez Columbus i doceniona godłem „Teraz Polska”. Columbus 
Care to także panel klienta, za pomocą którego zawrzesz umowę 
w bezpiecznej formie on-line, sprawdzisz status swojej umowy, 
a już niedługo sprawdzisz również swoje rachunki za prąd, zoba-
czysz aktualne uzyski z instalacji fotowoltaicznej i podejrzysz, ile 
posiadasz nadwyżki energii. 

»  JAK SKORZYSTAĆ Z USŁUGI „PRĄD JAK POWIETRZE”?
1.  Uzupełnij kwestionariusz i wyślij swoje 

zgłoszenie przez: pradjakpowietrze.
pl (jeśli wcześniej wysłałeś zgłoszenie, 
firma Columbus w celu uzupełnienia 
niezbędnych informacji). 

2.  Columbus sprawdzi, czy posiadasz już 
konto w usłudze Columbus Care. Jeśli 
nie, pomoże je założyć. 

3.  Firma skontaktuje się z tobą i po-
prosi  o dostarczenie kopii umowy 
kompleksowej oraz pełnomocnictwa, 
które pozwoli Columbusowi załatwić 
formalności. 

4.  Obecna umowa zostanie zweryfiko-
wana – sprawdzony zostanie okres 
wypowiedzenia oraz to, czy masz 
odpowiednią taryfę (G12w). 

5.  Jeśli masz inną taryfę niż G12w, Colum-
bus wystąpi o jej zmianę. 

6.  Jeśli jesteś już gotowy do zmiany 
umowy kompleksowej – otrzymasz 
umowę, możesz podpisać ją onli-
ne przez Columbus Care. Pamiętaj 
w nowej umowie sprzedawcą będzie 
Columbus Obrót a dystrybutorem Twój 
dotychczasowy OSD. W razie jakichkol-

wiek awarii sieci, dalej za ich naprawę 
odpowiada za nie ten sam podmiot 
co obecnie. (np. Tauron, PGE, ENERGA, 
ENEA).

7.  Columbus w twoim imieniu wypowie 
umowę u obecnego sprzedawcy. 

8.  OSD w Twoim imieniu zostanie 
poinformowane o tym, że zmieniłeś 
sprzedawcę. 

9.  Nowa umowa kompleksowa wejdzie 
w życie, a ty zaczniesz korzystać z bi-
lansowania 1:1. 

PROGRAM FIRMY COLUMBUS „PRĄD JAK POWIETRZE”

Odbierz swoją energię  
w 100 procentach!
Program zaproponowany przez firmę Columbus „Prąd jak powietrze” jest 
przełomowym, jeśli chodzi o rozliczanie użytkowników paneli fotowoltaicznych 
z siecią. Do tej pory ci, którzy energię produkowali ze swoich paneli, mogli 
odzyskiwać ją z sieci energetycznej tylko w 80 (lub 70 – w zależności od wielkości 
instalacji) procentach. „Prąd jak powietrze” oznacza odzysk jeden do jednego.
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KLASA OKRĘGOWA, gr. Gorzów Wlkp.
 data godzina mecz wynik

 14.8. 18.00 Kosmos 78 Rudnica – TOROMA Torzym 2 : 3

 21.8. 18.00 TOROMA Torzym – Warta Słońsk 3 : 2

 28.8. 16.00 Zieloni Lubiechnia W. – TOROMA Torzym 1 : 2

 4.9. 17.00 TOROMA Torzym – Piast Karnin ... : ...

 11.9. 16.00 GKS Bledzew – TOROMA Torzym ... : ...

 19.9. 17.00 TOROMA Torzym – Stal Sulęcin ... : ...

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

 2.10. 17.00 TOROMA Torzym – Orzeł Międzyrzecz ... : ...

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

 16.10. 16.00 TOROMA Torzym – Lubuszanin Drezdenko ... : ...

 23.10. 14.00 Róża Różanki – TOROMA Torzym ... : ...

 30.10. 14.00 TOROMA Torzym – Warta II Gorzów Wlkp. ... : ...

 6.11. 14.00 Radowiak Drezdenko – TOROMA Torzym ... : ...

 13.11. 14.00 TOROMA Torzym – Spartak Deszczno ... : ...

 20.11. 14.00 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. 14.00 JUWENIA Boczów – Pogoń Krzeszyce 0 : 3

28.8.  JUWENIA Boczów pauzuje 

4.9. 16.00 JUWENIA Boczów – Mościenko Sienno ... : ...

12.9. 16.00 FC Kursko – JUWENIA Boczów ... : ...

18.9. 15.00 JUWENIA Boczów – Iskra Głuchowo ... : ...

25.9. 15.00 JUWENIA Boczów – Znicz Trzemeszno ... : ...

2.10. 16.00 SKP Słubice – JUWENIA Boczów ... : ...

9.10. 15.00 JUWENIA Boczów – Chrobry Drzeńsko ... : ...

16.10. 15.00 Zorza Kowalów – JUWENIA Boczów ... : ...

23.10. 15.00 JUWENIA Boczów – KS Lubniewiczanka ... : ...

30.10. 15.00 Leśnik Lemierzyce – JUWENIA Boczów ... : ...

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

14.11 14.00 Zew Dąbroszyn – JUWENIA Boczów ... : ...

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

W połowie sierpnia zaczął się nowy sezon (2021/22) w ligach 
regionalnych. Na starcie powody do satysfakcji mieli piłkarze 
Toromy Torzym, którzy wygrali trzy pierwsze mecze, co jest 
najlepszym wynikiem od powrotu do klasy okręgowej.

PIŁKARSKIE EMOCJE

Efektowny start Toromy

Nowy sezon Toroma rozpoczęła 14 sierpnia 
meczem z beniaminkiem ligi Kosmosem 78 
Rudnica wygrywając na wyjeździe 3:2 po golach 
Łukasza Satanowskiego, Macieja Mazurkiewicza 
i Damiana Suski. Tylko pierwsze minuty tego 
spotkania były mało wyraziste. Jeszcze w pierw-
szej połowie Toroma zdobyła dwa gole, a na 
początku drugiej dołożyła trzeciego. Końcówka 
meczu to przewaga gospodarzy, którzy zdobyli 
dwie bramki, ale wyrównać nie zdołali. 

Drugi mecz sezonu z Wartą Słońsk – tym 
razem u siebie – oznaczał drugą wygraną 3:2. 
Tym razem po golach Pawła Sałęgi oraz po-
dobnie jak z Kosmosem Mazurkiewicza i Suski. 
To na pewno wartościowy wynik, bowiem 
w poprzednim sezonie Warta uchodziła za 
jedną z solidniejszych ekip ostatecznie zajmując 
5. lokatę.

Równie udana była 3. kolejka (wygrana z Zie-
lonymi 2:1 po golach Suskiego i Topolskiego). 
Warto wspomnieć, że od awansu do ligi okręgo-
wej nie zdarzył się Toromie tak skuteczny start 
rozgrywek. A przypomnijmy, że z uwagi na wąską 
kadrę Toroma wciąż szuka piłkarzy poprzez ogło-
szenie na swoim FB.

Tak dobrze nie było na inaugurację klasy A w 
Boczowie, bo tam Juwenia na przywitanie z sezo-
nem 2021/22 przegrała z Pogonią Krzeszyce 0:3 
(w drugiej kolejce pauzowała).

Uwaga. Wszystkie terminy podajemy za 
Lubuskim Związkiem Piłki Nożnej. Możliwe, że 
w przypadku niektórych spotkań mogą jeszcze 
nastąpić korekty terminów. W następnych nume-
rach będziemy zamieszczać uaktualnienia.

red 
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Krzyżówka z przymrużeniem oka
Ponumerowane litery  
(1-49) utworzą hasło-
aforyzm. 
Poziomo: 
 1   pasują do klęcznika
 4   piękniejsza połówka osła
 7   otwór pod szubienicą
 9   liści jesienią
 12   Apgar albo podatkowa
 14   peonia 
 15   jednokomórkowiec z wicią
 17   poprawienie rekordu 
 18   zrobił ją Nikodem Dyzma
 20   forma do kopii, wzór
 22   przenośna zasłona
 24   popularny teatr muzyczny 

w Warszawie
 25   zaniepokojenie, lęk
 27   zmielone ziarna zbóż
 28   porządek, harmonia
 29   protestancki kościół
 30   kiwi albo struś
 31   wór piachu w balonie
 32   więzienny pokój
 33   król Alfreda Jarry’ego
 35   legendarny grecki bajkopisarz
 37   ważki nadwodne
 38   koźlarz babka
 40   nagranie radiowe
 44   wielka dziura z wodą 
 47   ścinek, kawałeczek 
 49   gruczoł ślinowy
 50   ćwiczenia do muzyki – z angielska
 51   egipski papier z trzciny
 52   ma swój słynny dwór w Gdańsku
 55   kompan Tońka z Wesołej Lwowskiej 

Fali
 56   czarna polewka dla Jacka Soplicy
 57   dawniej turecki władca, teraz „pan”
 58   zniewaga, dyshonor

Pionowo:
 1   kropla za kroplą
 2   konkurowała z Marusią
 3   napad, najazd
 4   opłata dla Charona
 5   z New Delhi
 6   nie dba o wygląd, korzyści 

i wygody
 7   odcinają dopływy, np. wody 
 8   sedno, esencja rzeczy
 10   niepokój do n-tej potęgi
 11   już nie musi chodzić do pracy
 13   przechytrzył 40 rozbójników
 14   jedzenie
 16   osłona żarówki
 19   wysyła wiązkę światła
 21   droga jedwabna tkanina, np. na 

obicia mebli
 22   kilku Polaków na obczyźnie
 23   w notesie
 24   frazes i komunał
 26   Montezuma albo Itzcoatl
 32   ptak z długimi piórami na głowie 

albo kozacka łódź bojowa
 34   prasowany do palenia, np. 

w kominku
 36   zamiast cukierka w Halloween
 39   mąż egipskiej Izydy
 41   wielki tłuczek w ręku budowlańca
 42   spędził trzy dni w rybie
 43   ¼ garnca
 45   w lustrze
 46   w nich mocowana futryna
 47   biała odmiana tulipana, bliska 

japońskiemu miastu
 48   reprodukcja, replika
 53   ma je chusteczka haftowana 

z dziecięcej piosenki
 54   rosyjska zupa rybna

Hasło z poprzedniej krzyżówki: 
Rób, co możesz, w miejscu, w jakim 
jesteś i z tym, co masz

Kulinarne zachciAnki

SKŁADNIKI 

Ciasto: 
 35 dag świeżych drożdży

 0,5 kg (2 szklanki) mąki pszennej tortowej 
+ do podsypania

 250 ml ciepłego mleka
 125 g (połowa szkl.) cukru

 2 łyżeczki płaskie cukru waniliowego
 2 jajka (tylko żółtka)
 szczypta soli

 125 g rozpuszczonego  
i przestudzonego masła 

Nadzienie :
 350 gr borówek  30 gr cukru 

 Polewa: 
 200 gr cukru pudru  
 sok z połowy cytryny 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA

Ciasto: 
1.  Do miski wkruszamy drożdże, dodajemy 

1 łyżeczkę cukru oraz dodajemy ciepłe 
mleko, wszystko mieszamy do rozpusz-
czenia drożdży i odstawiamy na 15 minut 
do podrośnięcia. 

2.  Dodać mąkę, cukier waniliowy, żółtka, 
masło i sól, wyrobić. Ciasto przełożyć do 
dużej, natłuszczonej olejem miski, przykryć 

Jagodzianki – mięciutkie i pyszne!
Dziś w naszym kulinarnym cyklu coś jak najbardziej 
na czasie, czyli… jagodzianki! Pyszne do 
zjedzenia, a przecież jakże łatwe i nie wymagające 
skomplikowanych składników do upieczenia. 
Spróbujcie sami!

ściereczką kuchenną i pozostawić do wy-
rośnięcia na ok. 1 godz. Wyrośnięte ciasto 
podzielić na 16 części (po ok. 60 g każda), 
uformować kule, umieścić na oprószonym 
mąką blacie i odstawić ponownie do 
wyrośnięcia na ok. 15 min. Blachę wyłożyć 
papierem do pieczenia, odstawić. 

Nadzienie: 
1.  Do miski z jagodami dodać cukier 

i delikatnie wymieszać łyżką. Każdą kulę 
ciasta lekko rozpłaszczyć dłonią, na 
środek nałożyć czubatą łyżkę jagodo-
wego nadzienia i zlepić brzegi, formując 
podłużne bułeczki. 

2.  Jagodzianki ułożyć na przygotowanej 
wcześniej blasze zachowując 3-4 cm 
odstępy, odstawić do wyrośnięcia na 
20 min. Rozgrzać piekarnik do temp. 
200°C. Piec 12-15 min (200°C). Upieczone 
jagodzianki wyjąć i przełożyć na kratkę 
do studzenia ciast. 

Lukier: 
Cukier puder wymieszać z świeżo wyci-
śniętym sokiem z cytryny. Ostudzone ja-
godzianki posmarować lukrem za pomocą 
pędzelka. 
Jagodzianki podawać jako deser. 

SMACZNEGO! 
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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: Torzym),  519 534 528 lub  
 47 79 328 42. E-mail: dzielni-
cowy.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
•  Dobre Zdrowie, Witosa 1,  
 515479044. Pon.-pt. 8.00-20.00; sob. 
8.00-14.00. Dyżur nocny i świąteczny: 
30.08 – 05.09.

•  Lub-Farm, Kościuszki 3a,  
 95 7559258. Pon.-pt. 8.00-19.00; sob. 
8.00-15.00. Dyżur nocny i świąteczny: 6.09 
– 12.09.

•  Konwalia, Kościuszki 16,  
 95 7553333. Pon.-pt. 8.00-19.00; 
sob. 8.00-15.00. Dyżur nocny i świąteczny: 
13.09 – 19.09.

•  Centrum Zdrowia, Pineckiego 1,  
 95 7180297. Pon.-pt. 8.00-19.00; 
sob. 8.00-14.00. Dyżur nocny i świąteczny: 
20.09 – 26.09.

•  Piokar, Dudka 8,  
 95 7559245. Pon.-pt. 8.00-19.00. 
Dyżur nocny i świąteczny: 27.09 – 3.10.

•  Euro-Apteka, Poznańska 4,  
 502652857. Pon.-pt. 9.00-21.00; sob. 
9.00-21.00.  Dyżur nocny i świąteczny: 4.10 
– 10.10.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a co przeszkadza w życiu lokalnej społeczności. 
Zapraszamy!

Nasz adres e-mail: kontakt@lokalneforum.pl

»  KOMUNIKATY 
POLICJI

Stop agresji  
na drodze
Byłeś świadkiem niebezpiecznego zdarze-
nia drogowego? Komenda Wojewódzka Po-
licji w Gorzowie Wlkp. uruchomiła specjalną 
skrzynkę poczty elektronicznej. Pod adres 
stopagresjidrogowej@go.policja.gov.pl przesyłać 
można nagrania ukazujące agresywne 
i niebezpieczne zachowania kierowców 
poruszających się po drogach naszego 
województwa o maksymalnej wielkości 
załącznika 25 MB.
POWIADOM POLICJĘ, jeżeli byłeś świad-
kiem agresji drogowej na terenie woje-
wództwa lubuskiego.
W informacji należy podać koniecznie 
koniecznie:
  datę, godzinę zdarzenia, miejscowość, 

drogę/ulicę, 
  dane dotyczące pojazdu: numer rejestra-

cyjny, markę, 
  dane zgłaszającego: imię i nazwisko, adres 

do korespondencji, telefon kontaktowy. 

Prosimy pamiętać:
załącznik powinien być zapisany w rozsze-
rzeniu MPEG4, AVI. 
Jeżeli z różnych przyczyn przesłanie pliku 
jest niemożliwe, prosimy przekazać mate-
riał do najbliższej jednostki Policji.
W przypadku przysłania nieprawidło-
wego pliku, policjant odpowiedzialny 
za obsługę niniejszego przedsięwzięcia 
skontaktuje się z nadawcą drogą elektro-
niczną celem wypracowania właściwego 
sposobu przekazania informacji.
W przypadku zarejestrowania zdarze-
nia w ruchu drogowym poza obszarem 
działania Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Gorzowie Wlkp., materiał filmowy 
należy przekazać do właściwej miejscowo 
Komendy Wojewódzkiej Policji. Adresy 
skrzynek pocztowych „STOP AGRESJI 
DROGOWEJ” dostępne są na wszystkich 
stronach wojewódzkich i powiatowych 
komend.

DRZEWA OWOCOWE
  Wrzesień w ogrodzie owocowym jest obfitym 

miesiącem, gdyż możemy rozpocząć zbiory 
jesiennych jabłek i gruszek. Właściwy termin 
zbioru owoców przypada na 1 do 2 tygodni 
przed osiągnięciem dojrzałości. Aby nie 
przegapić tego momentu, warto obserwować 
sad i rozpocząć zbieranie, gdy pierwsze owoce 
samodzielnie zaczną spadać z drzew. Najpierw 
zbieramy największe owoce, a po około tygo-
dniu pozostałe. 
  Zbieramy również średnio późne i późne 

odmiany śliw, wczesne odmiany winorośli 
z uprawy gruntowej, jeżyny, oraz powtarzają-
ce odmiany truskawek i malin. W tym miesiącu 
swoje owoce wydaje również orzech włoski 
i leszczyna pospolita.

  Jeszcze zanim rozpoczniemy zbiory warto 
przygotować pomieszczenie, w którym bę-
dziemy prowadzić przechowywanie owoców. 
Na 3 tygodnie przed terminem składowania 
pomieszczenie do przechowywania owoców, 
np. piwnicę, trzeba wybielić. Warto również 
opryskać pomieszczenia środkiem grzybo-
bójczym, stosując np. Miedzian 50 WP, dzięki 
czemu unikniemy niszczenia owoców przez 
choroby grzybowe. 

  Powoli zbliża się czas na jesienne sadze-
nie drzew i krzewów owocowych. Zanim 
przystąpimy do tej czynności, konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie gleby pod sad.

  Opadłe z naszych drzew owoce i liście z widocz-
nymi objawami porażenia chorobowego trzeba 
zebrać, a następnie głęboko zakopać lub spalić. 
W ten sposób ograniczamy źródło rozprzestrze-
niania się infekcji na lata następne. 

  W bieżącym miesiącu mogą uwidocznić się po-
rażenia wiśni i czereśni przez takie choroby jak: 
rak bakteryjny drzew owocowych oraz brunat-
na zgnilizna drzew pestkowych. Jeżeli drzewa 
są silnie porażone, należy je usunąć i przygoto-
wać się do nowych nasadzeń w październiku. 
  Na pniach śliw warto założyć opaski z papieru 

falistego (częścią pofalowaną do spodu). To 
pozwoli nam wyłapać, wychodzące z owoców 
i schodzące na zimowanie, gąsienice owoców-
ki śliwkóweczki. 

OGRÓD WARZYWNY
  Wrzesień w ogrodzie warzywnym to także 

okres zbiorów, podobnie jak w sadzie. W tym 
miesiącu należy zakończyć zbiory warzyw 
ciepłolubnych, takich jak ogórki (i inne dynio-
wate), papryka i pomidory. Dlaczego? Otóż 
we wrześniu w każdej chwili mogą wystąpić 
przymrozki, a nawet minimalne spadki tem-
peratury poniżej 0°C będą zabójcze dla tych 
roślin. Pomidory należy zebrać wszystkie i nie 
w pełni dojrzałe ułożyć w pomieszczeniach, 
gdzie temperatura utrzymuje się w na po-
ziomie 10°C. Można też wyrwać całe krzaczki 
i powiesić w suchym i chłodnym miejscu, 
gdzie powoli dojrzeją. 
  Zbieramy bób i fasolę na suche ziarno (fasolę 

na suche nasiona wyrywamy gdy już liście 

zżółkną i zaczynają opadać, zaś strąki są 
kremowe lub żółtawe i podeschnięte), oraz 
cebulę na zimowe przechowanie. 

  Można jeszcze zbierać niektóre rośliny przy-
prawowe, takie jak lubczyk ogrodowy i cząber. 

  Po zakończeniu zbiorów resztki roślin, które 
były porażone przez choroby, należy usunąć 
i spalić. Resztki roślin zdrowych warto przezna-
czyć na kompost. 

  W pierwszej połowie miesiąca należy ogłowić 
kapustę brukselską. Zabieg ten przeprowa-
dzamy, gdy na całej roślinie są już zawiązane 
główki. Dzięki ogławianiu, główki brukselki 
dojrzewają bardziej równomiernie, co ułatwia 
ich zbiór. 
  Do połowy miesiąca można siać buraki 

liściowe na przezimowanie i wczesny zbiór 
(gniazdowo w rozstawie 40 x 15 cm), rosz-
ponkę (zalecana rozstawa: 3 x 15 cm) i szpinak 
warzywny (w rozstawie 10 x 20 cm). 

  W drugiej połowie września przeprowadza-
my sadzenie cebuli dymki. W tym terminie 
sadzimy ją głębiej i gęściej niż w terminie 
wiosennym. 
  Jeśli wrzesień jest suchy i słoneczny, uprawy 

należy nadal regularnie nawadniać. Dosta-
teczna ilość wody w glebie pozwoli jeszcze na 
dorastanie korzeni późnych odmian marchwi, 
buraków z siewu lipcowego, skorzonery, 
rzodkwi, rzodkiewki. Poprawią się też warunki 
wzrostu warzyw kapustnych, które wymagają 
dużo wody, szczególnie w czasie wiązania 
i dorastania główek czy róż. 

ROŚLINY OZDOBNE
  Wrzesień w ogrodzie ozdobnym to czas, kiedy 

możemy jeszcze powdziwiać ostatnie kwiaty 
lata. Do roślin wspaniale kwitnących we 
wrześniu zalicza się m. in. jeżówka purpurowa. 
Aby przedłużyć jej kwitnienie, warto usuwać 
przekwitłe kwiatostany. 
  Systematycznie usuwamy z pędów więdnące 

kwiaty róż powtarzających kwitnienie. Dzięki 
temu zabiegowi krzewy te również będą 
dłużej kwitły. Jeżeli natomiast uprawiamy róże 
ogrodowe nie powtarzające kwitnienia, może-
my przyciąć ich pędy i przygotować sadzonki 
pędowe. 

  Podczas motyczenia i wzruszania gleby może 
się zdarzyć, że znajdziemy w ziemi turkucie 
podjadki. Są to dość duże owady, które drążąc 
pod ziemią korytarze uszkadzają korzenie ro-
ślin. Wrzesień to dobry miesiąc aby zastawić pu-
łapki na turkucia podjadka. Jeśli mamy problem 
z turkuciami, warto w ziemi zakopać niewielkie 
ilości obornika końskiego. W tych miejscach 
będą gromadzić się turkucie szukające schro-
nienia na zimę, co ułatwi ich wyłapywanie. 

  Powoli możemy rozpocząć sadzenie drzew 
i krzewów ozdobnych oraz sadzenie roślin 
cebulowych. Aby cebulki zabezpieczyć 
przed atakami chorób grzybowych warto 
je przed sadzeniem zaprawić mocząc 
w roztworze preparatu grzybobójczego do 
zaprawiania cebul. 

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