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W tej Gminie,  
to ciągle jakieś „rafy”
Również w tym przypadku mamy rafy po drodze 
– można było usłyszeć z ust burmistrza na ostatniej 
sesji Rady Miejskiej, gdy mówił o inwestycji w Tar-
nawie Rzepińskiej, która z utęsknieniem czeka na 
wodę i kanalizację. I prędko się nie doczeka.

Dlaczego „również”? No, bo te „rafy” także – jak 
się okazuje – i na kursie innej sztandarowej inwe-
stycji w gminie Torzym, czyli rzecz jasna budowie 
oczyszczalni ścieków w Torzymiu. Zresztą nie tylko. 
Można z przymrużeniem oka powiedzieć, że tu, 
gdzie nie nie spojrzeć, to ciągle jakieś rafy dla miej-
skich urzędników. Tego się nie da, tamtego się nie 
da, na to nie ma pieniędzy, tam brak zapału, gdzie 
indziej opóźnienia, albo – co gorsza – mieszkańcy 
nie chcą współpracować. 

Już nawet nie chce nam się przypominać, jak 
długo trwa korowód z oczyszczalnią ścieków, za to 
z troską i przerażeniem myślimy, jak długo on jesz-
cze potrwa ze szkodą dla gminnej (czyli: naszej) kasy 
i środowiska naturalnego. Jeszcze, gdy trwał przetarg 
na realizację tego zadania, zwracaliśmy uwagę, że 
dotrzymanie zapisanych w nich terminów jest moc-
no problematyczne. My to wiedzieliśmy, a urzędnicy 
tym się zajmujący na co dzień nie?

30 września tego roku – to miał być termin reali-
zacji budowy wodociągu i kanalizacji w Tarnawie.

30 listopada tego roku – to miał być termin 
zakończenia pierwszego etapu budowy oczyszczal-
ni ścieków (31 sierpnia 2022 – etap drugi, gotowa 
oczyszczalnia).

1 lipca tego roku – od tego dnia miał obowiązy-
wać nowy kontrakt na wywóz śmieci.

W Tarnawie prace stanęły i stoją. W sprawie 
oczyszczalni już trzeba było podpisać aneks przedłu-
żający termin pozyskania pozwolenia na budowę 
(brakuje pozwolenia wodno-prawnego). Sprawa 
śmieci, po zarzutach wobec gminnych urzędników 
o niedochowanie zasad zdrowej konkurencji, utknęła 
w martwym punkcie. 

Tak właśnie wygląda sprawa rozwiązywania 
kluczowych dla życia gminy i jej mieszkańców 
problemów. 

Redakcja

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
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ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO SWOJE I  NAJBLIŻSZYCh
SEZON GRZEWCZY JUŻ ZA PASEMNIE ZWLEKAJ!

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

Przypomnijmy, to firma LS 
Plus w ostatnich latach ob-
sługiwała gminę, jeśli chodzi 
o wywóz śmieci. Ostatnia 
umowa wygasła jednak 
z końcem czerwca. Ogłoszo-
ny przetarg na okres od lipca 
2021 do końca czerwca 2022 
– według gminnej komisji 
(w składzie: Robert Borkow-
ski – przewodniczący, Anna 
Twardowska i Stanisław 
Stanulewicz – członko-
wie) – wygrała firma dotąd 
w Torzymiu nieznana: 
Komunalnik. 

Gminni urzędnicy 
skusili się w tym wypadku 
na wybór oferty po prostu 
najniższej (oferta Komunal-
nika – 762.672,24 złotych, 
oferta LS Plus – 947.419,20 
zł; obie oferty jednak mie-
ściły się w limicie środków 
jakie gmina zamierza przeznaczyć na 
usługę). Jak się wydaje, nie wnikając spe-
cjalnie w jej szczegóły – a przynajmniej 
na tym opierało się odwołanie LS Plus do 
Krajowej Izby Odwoławczej. 

LS Plus zarzucił Gminie narusze-
nie zasad zachowania zdrowej kon-
kurencji i niedochowanie staranności 
przy ocenie. I Krajowa Izba Odwo-
ławcza argumenty LS Plus uznała za 
zasadne!

– Gmina powinna sprawdzić 
oferentów i naszym zdaniem powinna 
odrzucić ofertę Komunalnika – mówił 
nam ostatnio w rozmowie prezes LS 
Plus Dominik Pąpka wymieniając całą 

CO DALEJ Z WYWOZEM ŚMIECI?

Wyrok wbrew decyzji Gminy
Krajowa Izba Odwoławcza uznała racje firmy LS Plus, która zaskarżyła decyzję Gminy 
Torzym w sprawie rozstrzygnięcia przetargu na wywóz śmieci. W momencie, gdy 
oddawaliśmy tę gazetę do druku nie było jeszcze wiadomo, jaki będzie efekt tej 
decyzji i kto będzie odpowiadał za wywóz odpadów przez najbliższy rok.

litanię merytorycznych wątpliwości. 
I dodawał: – Miała do tego sprawdzenia 
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.

Gmina Torzym przecież wpisała do 
zasad przetargu zastrzeżenie o „zdol-
nościach technicznych i zawodowych”? 
– zapytaliśmy prezesa. 

– Na to się nikt ostatecznie nie 
patrzył, bo trzeba byłoby jeszcze 
najpierw mieć kwalifikacje, żeby to 
skontrolować – odparł. 

No dobrze, i co dalej ze śmieciami 
w gminie Torzym. Póki co wywozi je 
nadal LS Plus „z wolnej ręki”. To oczy-
wiście jednak tylko stan tymczasowy. 

Gmina po wyroku KIO ma wszel-
kie prawo do tego, by odrzucić (mimo 
wcześniejszej decyzji) ofertę Komunal-
nika i jeszcze raz poważnie pochylić się 
nad ofertą LS Plus.

Jednak być może gminni urzędnicy 
poszukają innego rozwiązania – możli-
wości, by unieważnić przetarg i rozpisać 
go na nowo. 

red

Odwiedziliśmy w Boczowie Igę, jej 
rodziców – Karolinę i Tomasza, a także 
wspierającą ich bardzo aktywnie na co 
dzień babcię. 

I nie będziemy ukrywać – troszkę tej 
wizyty się obawialiśmy. Może nie samej 
wizyty, ale tego jak sama Iga przyjmie 
obcych ludzi z kamerą, mikrofonem, 
milionem pytań. Czy nie będzie zestreso-
wana, zaniepokojona. 

Z piosenką na ustach
Niepotrzebne to były obawy. Iga błysnęła 
jak filmowa gwiazda. To nad podziw 
rozgadana trzylatka (trzeba przyznać rację 
mamie, która o tym uprzedzała), roze-
śmiana i, jak to się mawia, wyluzowana.

Zaśpiewała nam piosenkę, przed-
stawiła swoje zabawki, zarecytowała 
abecadło i odliczyła od jeden do dzie-
sięciu. No i jeszcze pokazała ulubioną 
grę na tablecie. 

To wielkie szczęście Igi, że przynaj-
mniej w taki sposób może werbalnie ko-
munikować się ze światem, że uwięziona 
w swoim ciałku z wiotkimi mięśniami, 
spędzając czas głównie w pozycji leżącej, 
może mieć przynajmniej namiastkę 
dziecięcej radości. 

– Nie ma tej mocy, żeby na przykład 
wcisnąć cokolwiek rękami – przyznaje 
tato. – Ale jest poprawa. W tamtym 
roku Iga była leżącym dzieckiem, które 
samodzielnie nic nie mogło zrobić. Jak 
jakiś komar czy mucha usiadła na niej, to 
tylko krzyczała: „mucha, mucha, zabierz 
muchę”. Nie można jej było zostawić 
samej w ogóle, a teraz jednak jest o tyle 
łatwiej, że machnie główką, rączką. 
Lekarze i tak są zdziwieni, że sama je, że 
nie wymaga respiratora, mimo że jest 
w „jedynce”, czyli w tym najgorszym 
wariancie choroby. 

24 na dobę
– Bardzo ta sytuacja przeorganizowała 
wam życie? – pytamy, choć wiemy, że 
to niezbyt mądre pytanie, bo przecież 
wiadomo, że tak.

– Jest całkiem inaczej, trzeba prowa-
dzić rehabilitację, są wyjazdy. Wiadomo, 
to już nie jest taki czas jak normalnie – że 
do pracy i po pracy. Trzeba sobie wszyst-
ko ustawiać zupełnie inaczej. Poza tymi 
rzeczami związanymi z rehabilitacją, Igę 
trzeba nakarmić, bo sama nie zje. Trzeba 
przewinąć, trzeba pilnować itd.

– Iga sama zje! – wtrąca się do roz-
mowy Iga. – Bo mama mi pomaga. 

– Czyli mama musi pomóc, bo sama 
nie dasz rady, tak?

– Tak!
Pan Tomasz tłumaczy: – Też dużo 

zależy od tego, jak rehabilitacja jest usta-
wiona. Czasami okazuje się, że cały dzień 
mija nie wiadomo, kiedy. Iga sobie lubi 
pospać, wstanie o 10-tej, na 12-tą trzeba 
się zebrać na rehabilitację do Słubic. 
Wracamy 15, nawet 16, znowu trzeba Igę 
przebrać, nakarmić. I już… dzień minął.

- Jak często Iga ma rehabilitację?
- Ta, którą Iga ma prowadzoną 

prywatnie, raz w tygodniu. Specjalną 
metodą Vojty (metoda ruchowego 

usprawnienia stworzona w latach 60. 
przez czeskiego neuropediatrę Vaclava 
Vojtę - red.), po której jest widoczna po-
prawa, tak mi się wydaje. A oprócz tego 
jest jeszcze rehabilitacja na Kasę Cho-
rych. Przez dwa tygodnie codziennie, 
potem jest dwa tygodnie przerwy i znów. 
A chcemy jeszcze do tego dorzucić basen 
w Sulęcinie. Ale na szczęście to wszystko 
daje rezultaty. Dzięki temu lekowi, który 
bierze, zaczęła rączkami ruszać.

Pan Tomasz dodaje: – No i noce 
też wymagają ciągłej uwagi. To nie 
tak, jak przy podrośniętym dziecku, że 
już można noc przespać. Iga budzi się 
co dwie godziny i trzeba jej zmieniać 
pozycję leżenia, no bo po prostu ona 
sama się nie przekręci na łóżeczku. Nie 
da rady. A przecież wszystko czuje. Że jej 
niewygodnie, że zaczyna boleć od leżenia 
w jednej pozycji – pupka, nóżki, plecy. 

Babcia czyta Puchatka
Rozmowie przysłuchuje się także babcia 
Igi, która na co dzień bardzo pomaga 
Karolinie i Tomaszowi.

– A co babcia? – mówi z uśmiechem. 
– Też musi pomóc! Nakarmić, przebrać, 
bajki poczytać! Bo Iga uwielbia bajki! 
I grać na tablecie. Trzeba przewrócić, bo 
plecki, nóżki bolą od tego leżenia, także 
w nocy. Nie ma spania!

I tu znów wtrąca się sama Iga: – Bab-
cia mi czyta książki. O Kubusiu. Puchat-

ku. On biega za miodkiem, bo nie ma 
miodku w garnuszku. 

– A Kubuś co sadził? – dopytuje 
babcia.

– No, kwiatki. Żeby były pachnące 
i będzie miał swój miodek! – wyjaśnia 
jasno trzylatka.

I słuchając jej trzeba przyznać – bar-
dzo ładnie mówi.

– Tak, mówić zaczęła bardzo wcze-
śnie. Nawet nie gaworzyła. Od razu 
wypowiadała słowa – przyznaje mama. 
– Dobre jest to, że powie, jak ją coś boli. 
To dużo daje, bo przecież inaczej, byśmy 
nawet nie wiedzieli, że coś jest nie tak, 
a ona by cierpiała. Tymczasem ona po-
trafi powiedzieć wprost, że boli brzuszek, 
czy boli nóżka, czy coś innego. 

A rozbawiony tato dodaje: – Panowie 
zachwyceni tym, ile Iga ma do powiedze-
nia? A, to zapraszamy o wpół do 24-tej. 
My do spania a Iga: mama otwórz oczy, 
chcę się teraz bawić z tobą. 

Pan Tomasz śmieje się razem z Igą.
Iga ma to szczęście, że ma kochają-

cych rodziców, wspaniałą babcię i starszą 
siostrę, która się z nią bawi i potrafi zająć. 

– Jak ma na imię twoja siostra?
– Kinga. 
– Kochasz ją?
– Od serca!
Jedną z ulubionych zabaw Igi jest 

moment, gdy tato bierze ją na ręce i ga-
niają się z Kingą w berka. 

Szansa w Lublinie
Niedawno rodzice zabrali Igę do samo-
chodu i pojechali kilkaset kilometrów 
do Lublina, gdzie dziś już także, podob-
nie jak w USA, jest placówka, w której 

stosuje się terapię genową. I nie ma 
żadnej przeszkody, by właśnie tam, a nie 
w dalekiej Ameryce, przeszła ją Iga. Poza, 
bagatela, 9,5 miliona złotych, bo koszt 
wymarzonego dla Igi zastrzyku pozostaje 
bez zmian.

– Ale jednak jedna komplikacja ode-
szła – przyznają rodzice, mając na myśli 
ekstremalnie trudną dla chorego dziecka 
wyprawę za ocean. 

Wspaniale byłoby, gdyby ta terapia 
mogła uwolnić wreszcie Igę od męczą-
cych, a koniecznych regularnych wy-
jazdów na wkłucie w kręgosłup małego 
dziecka, bo tak dziś podawane jest jedyne 
skuteczne, a refundowane lekarstwo. 
Jeśli nie terapia genowa, Iga te zastrzyki 
będzie musiała dostawać do końca życia.

– Na oddziale jesteśmy razem – opo-
wiada mama Igi. – Ale do zabiegowego 
zabierają ją pielęgniarki, a ja muszę 
wyjść. Nie mogę być przy podaniu leku. 
To oczywiście nie dotyczy tylko Igi, 
a wszystkich dzieci, taka jest procedura. 

– To trudny moment?
– Bardzo...
– Na dobrą sprawę nie wiemy, czy 

płacze z bólu, czy dlatego, że zostaje 
sama, bez mamy – dodaje tato. – I ten 
jej płacz słychać aż do momentu, gdy 
po wszystkim nie wraca z powrotem do 
mamy. 

– I boli – uzupełnia sama Iga. 
– Czyli państwo jesteście na ze-

wnątrz, ale wszystko słyszycie, co dzieje 
się z Igą? – dopytujemy.

– Tak, słyszymy wszystko przez drzwi 
– wyjaśnia mama, a nam ciarki przecho-
dzą po plecach. – Czeka się na korytarzu, 
jestem za drzwiami i się stamtąd nie 
ruszam dopóki mi jej nie oddadzą.

– Ile to trwa?
– Zależy. Ostatnio szczęśliwie wkłu-

cie się udało za pierwszym razem, ale 
poprzednio była kłuta siedem razy. Z pół 
godziny trzeba było czekać aż się uda. 

– To boli – wtrąca ponownie Iga.
– Mocno?
– Tak!
Nic nie daje tu znieczulenie. To 

jednak kręgosłup. No i rodzice przyzna-
ją, że po zabiegu cały tydzień Iga musi 
dochodzić do siebie. O próbie posadze-
nia nie ma mowy. Musi leżeć, bo zbyt 
wielki jest ból przy próbie zmiany pozycji 
kręgosłupa.  

Czas ucieka
Szczęście Igi, że ma wokół siebie kocha-
jących ludzi o wielkiej energii i wielkich 
pokładach optymizmu. No i że tak 
szeroki jest odzew akcji prowadzonej na 
rzecz jej terapii. 

– To nas napędza, podbudowuje 
– przyznają zgodnie rodzice przy każdej 
okazji.

By w przyszłości marzyć o namiastce 
samodzielności, Iga potrzebuje jeszcze 
jednego, może dwóch albo i trzech 
zrywów, wysiłku ludzi dobrej woli. Czas 
niestety ucieka nieubłaganie. 

Marcin Kalita 
Filip Praski

ZBIÓRKA DLA IGI CZEKALSKIEJ

Poprawa jest, ale czas ucieka
Dobre wieści dla Igi z Boczowa są dwie. Po pierwsze – jej rehabilitacja daje widoczną poprawę i w samodzielności, i w 
samopoczuciu. Po drugie – nie trzeba już długiej, kosztownej i męczącej wyprawy do Stanów, by dziewczynka dostała 
zastrzyk terapii genowej. Wystarczy... polski Lublin, gdzie taką właśnie terapię zaczęto także stosować. Niezmienne jest 
jednak jedno: tak czy owak, zastrzyk oznaczający szansę na w miarę normalne życie kosztuje 9,5 miliona złotych. 



GMINA TORZYM  •  POWIAT SULĘCIŃSKI4 «

Każdy z nas ma swoje doświadczenia, 
jeśli chodzi o służbę zdrowia. Zdarza 
się, że nie są to doświadczenia najlepsze. 
Dobrze wiemy, że ogólny poziom narze-
kania na poziom świadczonych usług 
medycznych jest z reguły dość wysoki. 
A najczęściej to narzekanie dotyczy 
sytuacji, gdy mamy wrażenie, że szpital, 
przychodnia, konkretny lekarz nie są 
w stanie poświęcić nam należytej uwagi, 
mówiąc wprost – traktują nas „per noga”, 
na odczepnego.   

Jeśli tak się faktycznie zdarza, to 
warto uzbroić się w wiedzę, jakie są nasze 
prawa jako pacjentów. 

Tymi bezwzględnie podstawowymi 
prawami pacjenta są:

PO PIERWSZE – masz prawo do darmo-
wego i równego dostępu do świadczeń 
opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych. Sposób udzielania 
Ci pomocy medycznej i procedury z tym 
związane muszą odpowiadać wymaga-
niom aktualnej wiedzy medycznej.
PO DRUGIE – jeżeli istnieją ograniczenia 
w możliwości udzielania odpowiednich 
świadczeń, masz prawo do przejrzystej, 
obiektywnej, opartej na kryteriach me-
dycznych procedury ustalającej kolejność 
dostępu do tych świadczeń (tzw. kolejki). 
Każdy, kto ma prawo do świadczeń 
opieki zdrowotnej, otrzymuje pomoc 
medyczną na takim samym poziomie.
PO TRZECIE – masz prawo do na-
tychmiastowego otrzymania pomocy 
medycznej, bez skierowania, w stanie 
nagłym – jeśli jest zagrożone Twoje 
zdrowie lub życie. W stanach nagłych 
masz prawo – UWAGA – skorzystać 
z pomocy lekarza, który nie jest lekarzem 
ubezpieczenia zdrowotnego, w zakresie 
niezbędnych świadczeń opieki zdrowot-
nej. Prawo do natychmiastowej pomocy 
medycznej, bez skierowania, ma także 
kobieta w czasie porodu.
PO CZWARTE – możesz żądać, aby lekarz 
udzielający Ci świadczeń zdrowotnych 
zasięgnął opinii innego lekarza lub 
zwołał konsylium lekarskie. Co praw-
da, lekarz może odmówić zasięgnięcia 
opinii innego lekarza, jeżeli uzna to za 
bezzasadne. Jednak pamiętaj, że w takiej 
sytuacji Twoje żądanie oraz odmowa 
lekarza powinny zostać odnotowane 
w dokumentacji medycznej, do której 
masz dostęp. Dotyczy to również świad-

czeń zdrowotnych udzielanych przez 
pielęgniarkę lub położną.

Praw pacjenta jest naprawdę wiele, 
różnią się w zależności od wielu sytuacji 
czy też kontaktów z różnymi podmiota-
mi. Dlatego do tego poradnika będziemy 
jeszcze wracać. 

Na razie skoncentrujmy się na sytu-
acji, którą chyba wszyscy znamy najlepiej 
– wizycie w ośrodku zdrowia, przychod-
ni, ambulatorium czy aptece. 

Czego w tych przypadkach  
możemy oczekiwać?
  Masz prawo do informacji o swoich 

prawach. Taka informacja powinna 
być umieszczona w miejscu ogólno-
dostępnym, a w przypadku pacjentów 
którzy nie mogą się poruszać i prze-
bywają w stacjonarnym podmiocie 
leczniczym (np. szpitalu, zakładzie 
opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno-
-opiekuńczym, rehabilitacji leczniczej, 
sanatorium) – w pomieszczeniu, gdzie 
znajduje się pacjent. 
  Masz prawo wybrać lekarza ubez-

pieczenia zdrowotnego pierwszego 
kontaktu (lekarz podstawowej opieki 
zdrowotnej). Może być nim lekarz ro-
dzinny, internista lub pediatra (w przy-
padku dzieci). UWAGA! W ciągu roku 
kalendarzowego możesz trzykrotnie 
i bezpłatnie zmienić swoją decyzję. 

  Masz prawo wybrać pielęgniarkę 
i położną ubezpieczenia zdrowotne-
go (pielęgniarkę/położną podstawo-
wej opieki zdrowotnej). W ciągu roku 
kalendarzowego możesz trzykrotnie 
i bezpłatnie zmienić swoją decyzję. 
  W ramach podstawowej opieki 

zdrowotnej masz prawo do ba-
dania oraz porady lekarskiej bez 
skierowania, w tym do nocnej (od 
18:00 do 8:00) oraz świątecznej 
opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, 
udzielanej w formie ambulatoryjnej 
i wyjazdowej. 
  Masz prawo zarejestrować się do leka-

rza osobiście, przez osoby trzecie lub 
telefonicznie. 
  Jeśli wybrany przez Ciebie lekarz jest 

nieobecny, musisz zostać przyjęty 
przez innego lekarza.
  Bez skierowania, masz prawo do 

ambulatoryjnych świadczeń specjali-
stycznych udzielanych przez: gineko-
loga i położnika, dentystę, wenerolo-
ga, onkologa oraz psychiatrę. 
  Masz prawo do ambulatoryjnych 

świadczeń specjalistycznych bez skie-
rowania, gdy chorujesz na gruźlicę, gdy 
jesteś zakażony wirusem HIV, jesteś 
inwalidą wojennym i wojskowym, 
kombatantem, osobą represjonowaną 
lub cywilną niewidomą ofiarą działań 
wojennych. 

  Masz prawo do leczenia odwykowego 
bez skierowania, gdy jesteś osobą 
uzależnioną od alkoholu, środków 
odurzających i substancji psychotro-
powych. 
  Na podstawie skierowania masz prawo 

do bezpłatnych badań diagnostycz-
nych zleconych przez lekarza leczenia 
uzdrowiskowego, rehabilitacji leczniczej, 
leczenia szpitalnego, ambulatoryjnych 
świadczeń specjalistycznych. Ale tutaj 
jest jedno „ale” – jeśli nie masz skie-
rowania, jesteś zobowiązany ponieść 
koszty udzielonych świadczeń opieki 
zdrowotnej wymagających skierowania.
  Na podstawie skierowania masz prawo 

do bezpłatnego sprzętu rehabilitacyjno-
-ortopedycznego i środków higienicz-
no-pielęgnacyjnych. 
  Masz prawo do bezpłatnego wysta-

wienia zaświadczeń lekarskich lub 
zaświadczeń wystawianych przez 
położną, jeżeli są one potrzebne do 
uzyskania dodatku z tytułu urodzenia 
dziecka lub jednorazowej zapomogi 
z tytułu urodzenia dziecka. 
  CO BARDZO WAŻNE – masz prawo 

do informacji o leku zastępczym, 
który jest tańszym odpowiedni-
kiem leku wypisanego na recepcie 
oraz do informacji o sposobie jego 
stosowania, przechowywania oraz 
ewentualnych interakcjach z innymi 
medykamentami. 
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Czy wiecie o tym, że jako pacjent każdy z nas ma wiele przywilejów, które muszą być przestrzegane przez personel medyczny?

Pacjencie – poznaj swoje prawa
Nie wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że jako pacjenci służby zdrowia mamy zaskakująco dużo praw.  
Nie zawsze te prawa są respektowane, ale bywa, że nawet o tym nie wiemy! Warto więc  zapoznać się z zaskakująco  
długą listą naszych przywilejów. Warto też być świadomym, że te przywileje nie są dawane za darmo. One są nam  
dane przez państwo w zamian za to, że z naszych składek sami opłacamy funkcjonowanie służby zdrowia.
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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

Już na wczesnym etapie projektowania 
lub budowy domu dobrze jest pomyśleć 
o oszczędnościach i przygotować swój 
dom do korzystania z energii z natury. 

Budynek lub projekt domu dosto-
sowany pod montaż instalacji foto-
woltaicznej pozwoli zoptymalizować 
uzyski energii oraz zminimalizować 
koszty związane z budową domowej 
elektrowni słonecznej. 

To oczywistość, ale nie każdy o tym 
pomyśli – dom korzystający z odna-
wialnych źródeł energii to pewność 
niskich rachunków i taniej eksploatacji 
przez lata. 

Zmniejsz koszty  
ogrzewania i energii
Połączenie pompy ciepła z instalacją 
fotowoltaiczną pozwala zredukować 
emisję szkodliwych substancji do 
atmosfery praktycznie do zera! Ale to 
nie jedyne zalety. Stawiając na czystą 
energię w duecie, znacząco zmniejszysz 
zarówno koszty ogrzewania, jak i ener-
gii elektrycznej. 

Co więcej, rezygnując z tradycyj-
nego ogrzewania zaoszczędzisz na 
budowie komina czy kotłowni, dzięki 
czemu Twoja inwestycja w OZE (Od-
nawialnych Źródeł Energii) stanie się 
jeszcze korzystniejsza. 

Integracja tych dwóch rozwiązań 
niesie ze sobą wiele zalet: 
  czyste źródło energii – fotowoltaika 

i pompa ciepła należą do odna-
wialnych źródeł energii, ich zasób 
odnawia się w krótkim czasie, a przy 
produkcji prądu czy ciepła nie po-
wstają szkodliwe substancje,
  niezależność od podwyżek cen prą-

du czy gazu,
  oszczędności – koszty eksploatacji 

budynku są niższe nawet o 90%,
  pełen komfort – czyste ciepło bez 

kosztów, bez trudu, bez ograniczeń,

  ograniczenie śladu węglowego – za-
stosowanie nowoczesnych rozwiązań 
pozwoli zredukować Ci ilość gazów 
cieplarnianych emitowanych do 
atmosfery.

Indywidualna oferta
Przy współpracy wielu specjalistów 
firma Columbus jest w stanie perfek-
cyjnie dobrać rozwiązania dopasowa-
ne do potrzeb i możliwości montażo-
wych osób zainteresowanych budową 
nowego, ekologicznego domu. 

Instalacja już od podstaw zostanie 
zaprojektowana tak, by była jak naj-
bardziej wydajna oraz nie ingerowała 
w estetykę budynku. 

Każdy zainteresowany zostanie tu 
potraktowany indywidualnie, dzięki 
czemu firma Columbus jest w stanie 
zaproponować ofertę w największym 
stopniu dostosowaną do konkretnych 
wymagań. W ramach usługi, udostęp-
niona zostanie oczywiście pełna doku-
mentację – od audytu po szczegółowy 
kosztorys i projekt instalacji. 

»  GWARANCJA CENY
Firma Columbus gwarantuje, że przez cały okres współpracy, 
cena instalacji pozostanie bez zmian. Dlaczego to ważne? 
Proces montażu instalacji przebiega dwuetapowo. Jeszcze 
przed odbiorem budynku zostanie zainstalowana infrastruk-
tura bez urządzeń właściwych. Ich montaż odbywa się już po 
odbiorze. Ze względu na wiele zmiennych, czas do odbioru 
budynku może się wydłużyć. Firma Columbus gwarantuje, że 
bez względu na to ile czasu będzie potrzebne, żadna zmiana 
cen nie będzie dotyczyć klienta. 

Budujesz dom?  
Pomyśl o ekologicznej energii!
Dobrze wiemy, że budowa domu to jeden z najważniejszych i najbardziej 
wymagających projektów w życiu. Z dużą pomocą przychodzi tu firma 
Columbus, której usługa Nowe Domy pomoże Ci w zaplanowaniu niemal 
samowystarczalnego domu. Firma gwarantuje, że do każdego zainteresowanego 
podchodzi indywidualnie, dzięki czemu jestest w stanie zaproponować ofertę 
w największym stopniu dostosowaną do konkretnych potrzeb. 

Co to są panele fotowoltaiczne?
Ogniwa fotowoltaiczne to płytki krzemowe, 
które zamieniają promienie światła na ener-
gię elektryczną. Krzem – mały pierwiastek 
o dużej mocy, zbiera i przetwarza promienie 
światła z całej powierzchni paneli. Inwer-
ter (inaczej falownik) zamienia prąd stały 
wyprodukowanego przez panele słoneczne 
na prąd zmienny, który możesz wykorzy-
stać w domu, a nadwyżkę przesłać do sieci 
energetycznej. 
Ile ogniwa produkują prądu?
Roczny uzysk energii to 1000 kWh z 1 kWp, 
ale wiele zależy od umiejscowienia i nasło-
necznienia paneli. 
Co to jest 1 kWp?
Kilowat o peak – kWp to moc szczytowa, 
czyli maksymalna, z jaką pracują panele sło-

neczne. Moc kWp określa się w warunkach 
testowych, przy optymalnym nasłonecznie-
niu – 1000 W/m2 i temperaturze modułu 
fotowoltaicznego na poziomie 25°C.
Ile energii można uzyskać z 1 kWp?
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 1 kWp 
może dostarczać w ciągu roku ok. 900-980 
kWh energii elektrycznej. 
Czy energia jest produkowana, gdy nie 
ma słońca?
Panele produkują energię przez cały rok, 
niezależnie od pogody, jednak z oczywi-
stych powodów najbardziej wydajne są 
w dni słoneczne.
Co jeśli panele produkują więcej prądu 
niż mogę wykorzystać?
Po pierwsze – możesz zainstalować maga-
zyn energii, w którym będzie ona groma-

dzona. Po drugie – ewentualnej nadwyżki 
nie tracisz. Gdy panele produkują więcej 
prądu, a ty go mniej potrzebujesz (np. 
latem), nadwyżka trafia do ogólnej sieci 
energetycznej, gdy będzie taka potrzeba (na 
przykład zimą) można sobie ją „odebrać” 
(za darmo w 80 procentach) w rozliczeniu 
rocznym.
Czy dom musi być specjalnie przygoto-
wany?
Miejscem i warunkami montażu zajmują 
się fachowcy z firmy Columbus. Od osoby 
chcącej zamontować panele nie wymaga to 
żadnej samodzielnej czynności. Także, jeśli 
chodzi o formalności. 
Jak długo działają panele?
Producent daje aż 30-letnią gwarancję na 
produkcję energii przez panele.

»  FOTOWOLTAIKA OD PODSTAW

Ogniwa fotowoltaiczne

Inwerter (falownik) Licznik dwukierunkowy

Sieć energetyczna

Zakład energetyczny

Gdzie dochodzić  
swoich praw
Gdy Twoje prawa zostały naruszone, możesz zwrócić 
się do:
  Rzecznika Praw Pacjenta (Serwis Rzecznika Praw 

Pacjenta); 
  kierownika podmiotu leczniczego; 
  w przypadku samodzielnych publicznych ZOZ 

albo podmiotów leczniczych działających w formie 
jednostki budżetowej – do rady społecznej lub do 
podmiotu tworzącego; 
  samorządów zawodów medycznych: okręgowej 

izby lekarskiej, okręgowej izby pielęgniarek i po-
łożnych, okręgowej izby aptekarskiej, Krajowej Izby 
Diagnostów Laboratoryjnych; 
  sądu powszechnego (cywilnego) w celu wynagro-

dzenia poniesionej szkody i zadośćuczynienia za 
doznaną krzywdę, jak również do zakładu ubezpie-
czeń, z którym dana placówka lub osoba udzie-
lająca świadczenia zdrowotnego ma podpisaną 
umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej; 
  organów ścigania – w przypadku podejrzenia 

popełnienia przestępstwa; 
  Rzecznika Praw Obywatelskich. 
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Telefon od znajomego
Znakomicie, że się znów spotkamy, bar-
dzo się cieszę. Jedziemy właśnie do To-
rzymia – takiej mniej więcej treści telefon 
odebrał artysta od jednego ze swoich 
licznych znajomych. Ucieszył się, bo lubi 
towarzystwo ludzi, przyjaciół. Kocha się 
z nimi spotykać, rozmawiać, gawędzić. 
Godzinami. – Ale z jakiej okazji? – spytał 
jednak zaciekawiony. – No jak to, to ty 
nic nie wiesz? Przecież na plener do was 
przyjeżdżamy! – usłyszał.

I tak to dowiedział się o wydarzeniu 
z przypadkowej rozmowy człowiek, 
który sobie te plenery wymyślił, a potem 
przez 4 lata przekonywał do nich wydep-
tując ścieżkę do burmistrza Stanulewicza 
i do dyrektora TOK który jest przecież 
jego sąsiadem, no i sołtysem Pniowa.  

Ale już i w ostatnich latach na plene-
rach, gdy jeszcze mistrz rzeźby z Pniowa 
w nich uczestniczył, traktowano go po 
macoszemu. Gdy dyrektor Kuchnio na 
zakończenie wyczytywał całą litanię po-
dziękowań – władzom gminy, sponso-
rom, mniej lub bardziej przypadkowym 
osobom – zdarzyło się, że dla lokalnego 
artysty dobrego słowa brakowało. Choć 
to on wymyślił, przekonywał, wycho-
dził, wydreptał. Bez niego o plenerach 
nikt by nie pomyślał, bo niby kto miałby 
to zrobić?

– A nie zapomniałeś o kimś, dyrek-
torze? – upomniała się głośno jedna 
z koleżanek pana Grzegorza, mocno 
zniesmaczona całą sytuacją.

– Raczej nie...
– A Grzegorz?
– A… przepraszam.

Jakie złote ręce? Brudne!
Gdy pytam pana Grzegorza, czy mu nie 
jest przykro, że doceniają go na całym 
świecie, a tylko w gminie, gdzie mieszka, 
jakoś nagle przestali, tylko wzrusza ramio-
nami, za to jego żona zauważa: najtrudniej 
być prorokiem na własnym podwórku…

– Panie, ja zawsze byłem otwarty na 
ludzi! Ale jak się na kimś sparzę, to nie 
ukrywam, w bawełnę nie owijam, mó-
wię wprost, bo język mam niewyparzo-
ny. Powiem, co myślę, i uważam sprawę 
za zamkniętą – dorzuca pan Grzegorz.

W gminie Torzym nie wszyscy zdają 
sobie sprawę, jaki skarb zamieszkał 
w Pniowie kilkanaście lat temu. 

Złote ręce! – z podziwem rzucił kie-
dyś jego przełożony patrząc na spracowa-
ne dłonie pana Grzegorza. – Panie, jakie 
tam złote? Brudne! – odparł artysta bez 
namysłu. Ale to szef Zygmańskiego miał 
rację. Gdy patrzy się na dorobek życia 
całej rodziny Zygmańskich, to jednak 
faktycznie trzeba przyznać – złote ręce.

W swoim życiu wykonywał – i nadal 
po części wykonuje – pracę rzeźbiarza, 

GRZEGORZ ZYGMAŃSKI – ARTYSTA Z PNIOWA

Człowiek o złotych rękach
Pewnie bardzo dobrze kojarzycie plenery i warsztaty rzeźbiarskie, które od ładnych kilku lat organizowane są  
w Torzymiu. To dzięki artyście z Pniowa, panu Grzegorzowi Zygmańskiemu, zjeżdżają tu znamienici rzeźbiarze  
z całej Polski, aby w nich uczestniczyć. Tyle, że samego pana Zygmańskiego już nikt z urzędników gminy  
nie zaprasza. Ostatnio o edycji plenerów ich inicjator dowiedział się… przypadkiem od swoich kolegów. 

W mieście Ostróda, pięknym jak perła,
u stóp Jeziora Drwęckiego,
największa z wielkich, lecz pełna gracji
tkwi rzeźba Zy gmańskiego.

(pierwsza zwrotka „Ballady Zygmańskiego” autorstwa Ali Pisarskiej)
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malarza, kowala artystycznego, stolarza, 
murarza, ogrodniczego, ślusarza, nauczy-
ciela, wychowawcy, innowatora na linii 
produkcyjnej, kreślarza, specjalisty od 
rysunków technicznych i całe mnóstwo 
innych zajęć, których jest tak wiele, że 
aż trudno zliczyć. A najważniejsze, że 
państwo Zygmańscy wychowali piątkę 
dzieci, z których każde skończyło studia 
i zdobyło zawód.

Od Hiszpanii po Ural
Prace pana Grzegorza – głównie te 
rzeźbiarskie, najbardziej znane – można 
znaleźć w każdym zakątku Polski.

Niektóre powstawały na zamówie-
nie, inne z artystycznej potrzeby autora, 
nad niektórymi praca trwała dłużej, 
inne zdarzało się robić w ekspresowym 
tempie jak całkiem niedawno pomnik 
Danuty Siedzikówny – „Inki”, gdy pan 
Grzegorz musiał zastąpić chorego kole-
gę, a terminy goniły jak diabli. 

Ba, jak można przeczytać w broszu-
rze Stowarzyszenia Kraina Szlaków Tu-
rystycznych Lokalna Grupa Działania, 
dzieła Zygmańskiego można spotkać od 
Hiszpanii aż po Ural.

– A wie pan, że ja sam nigdzie tam 
nie byłem? Ale poznałem mnóstwo 
osób z całego świata, które u mnie te 
rzeźby zamawiały, a potem wywoziły 
w świat – wyjaśnia artysta.

Pan Grzegorz zawodowo przepraco-
wał wiele lat w zakładach cementowych 
Lafarge, gdzie wśród kierownictwa 
wielu było obcokrajowców. Wszystkich 
jego prace zachwycały. A firma miała 
blisko 70 oddzialów na całym świecie.

Do tego kontakty z rozsianych po 
całej Polsce plenerów. Międzynarodowe 
towarzystwo. Wybitne nazwiska świata 
artystycznego Włoch, Hiszpanii, Rosji, 
całej Europy. 

Kogóż człowiek o złotych rękach 
w swoim życiu nie poznał! Karol Wojtyła 
– jeszcze, gdy ten był kardynałem, arcy-
biskup wrocławski Henryk Gulbinowicz, 
niezapomniany profesor Zinn (ten od 
legendarnego programu telewizyjnego 
„Piórkiem i węglem”), a nawet… generał 
Jaruzelski, który swego czasu przypinał 
mu brązowy krzyż zasługi.

– Panie, czemu, za co? Do dziś nie 
mam pojęcia, w partii nigdy nie byłem 
– śmieje się pan Grzegorz.

– Jak to w kuźni?
– Ano tak. To był 1955 rok. Był 

dom, przybudówka, kuźnia. Ojciec po-
magał w kuźni dziadkowi. Było wtedy 
pierońsko zimno, jak mi opowiadali. 
Mama poszła do nich na obiad prosić 
i w tym momencie… doszło do rozwią-
zania. Ojciec jak stał, tak wskoczył na 
rower po akuszerkę jechać, a ja urodzi-
łem się właśnie tam – w kuźni! Potem, 
jak miałem dwa lata, głowę sobie o kant 
pieca rozwaliłem, ale… przeżyłem – tu 
pan Grzegorz pokazuje pokaźny ślad na 
czole, który jeszcze dziś świadczy, jak 
potężne musiało to być uderzenie.

Jako mały kajtek zasłynął w rodzinie 
też tym, że na bosaka wbiegł na rozgrza-
ne blachy, na których rosło przy piecu 
ciasto drożdżowe. Nawet nic nie poczuł. 

– Człowiek z żelaza – powtarza żona.

Dzieciństwo w Pakości
A jak ten „człowiek z żelaza” został 
artystą? Jak wszystko w jego żywocie i to 
okazało się zdarzeniem niezwykłym.

Zaczęło się od wizyty w klasztorze 
Franciszkanów w Pakości, gdzie się 
urodził i gdzie spędził dzieciństwo:

– Byłem gówniarzem, miałem z 8 
lat, może nawet nie 8. Jako mały chło-
pak byłem dzieckiem wolności. Gdzie 
chciałem, to szedłem, co chciałem, 
to robiłem. A kiedyś matka wysłała 
mnie do kościoła, żeby dać na mszę 
w jakiejś intencji. No, ale gdy mnie 
zakonnik spytał, po co przyszedłem, 
to… zapomniałem. A on tak patrzy na 
mnie i pyta – a to może ministrantem 
chcesz być? A czemu nie, to też może 
być – odparłem. I zostałem na 12 lat 
ministrantem. 

Dlaczego to ważne? Ano dlatego, że 
podczas remontu w klasztorze w Kal-
warii Pakoskiej malowano przepiękne 
freski. Młodego Grzesia fascynowało to 
tak bardzo, że pewnego dnia zakradł się, 
gdy nikt nie patrzył, i wdrapał po drabi-
nie aż pod samo sklepienie, by obserwo-
wać tych dziwnych ludzi, którzy rozbili 
tak fascynujące rzeczy. 

Tam znalazł sobie otwór nad chórem, 
przez który – 15 metrów nad ziemią 
– podpatrywał artystów. Wreszcie do-
strzegł go jeden z majstrów, ale szczęśli-
wie nie pogonił. Posadził w bezpiecznym 
miejscu na rusztowaniu, żeby Grześ 
sobie patrzył, a przy okazji tłumaczył 
chłopcu różne rzeczy. A Grześ złapał 
artystycznego bakcyla, który potem 
naznaczył całe jego dorosłe życie.

Gdy miał 15 lat i rysował przeróżne 
afisze, ogłoszenia, gazetki na potrzeby 
parafii, opiekun kościoła zlecił mu rzeź-
bienie drewnianych ławek, które stoją 
w Pakości do dziś właśnie z płaskorzeź-
bami młodego Zygmańskiego. 

– Ani nie wiedziałem, jakie drewno 
jak się obrabia, ani nie miałem odpo-
wiednich narzędzi. Jak tu się zabrać do 
tego? Nie miałem pojęcia, ale koniec 
końców zrobiłem.

– No to, jak je pan zrobił? – dopytuję.
– Narysowałem szablon, wziąłem 

młotek i zacząłem „pukać”. I tak mi to 
wszystko wyszło, że te moje ławki stoją 
tam do dziś!

Pół piwnicy puszek
Artystyczna dusza młodego Grzego-
rza wodziła nie tylko za rzeźbą, także 
malarstwo zaczęło go bardzo pocągać. 
Jak robić piękne malunki? Usłyszał, że to 
farbami olejnymi się robi – no to zaczął 
po całej wsi biegać i zbierać, co komu 
zostało z malowania lamperii. Z pół 
piwnicy puszek się uzbierało. Ale poza 
tym, że nic nie wiedział o farbach, nie 
wiedział też o gruntowaniu, podkładach, 
płótnach, cała materia nie okazała się aż 
tak prostą, jak się nastolatkowi zdawało.  

– Próbowałem bez gruntowania, ale 
to wszystko mi ciekło. Powiedziałem sobie 
więc wreszcie, że trzeba trochę o tym po-
czytać. O i dopiero wtedy się dowiedzia-
łem, że są specjalne farby do malowania 
obrazów. Gdy miałem w rękach komplet 
24 farb znanej wtedy firmy z Krakowa, to 
dopiero byłem w siódmym niebie.

Pozytywnie zakręcony
Pan Grzegorz zaczął malować, z czasem 
zaczął także poważniej brać się za rzeźbiar-
stwo – coraz sprawniej technicznie, coraz 
więcej i więcej. Niespotykana energia 
nakręcała go do robienia co rusz nowych 
rzeczy. Zaczęły się pierwsze spotkania 
z innymi artystami, pierwsze wystawy, 
warsztaty, plenery.  I poszło już z górki. 

Rzeźby artystyczne, okolicznościo-
we, mnóstwo zegarów – tak, zagary 
świetnie się sprzedawały.

Upodobał sobie rzeźbę monumenta-
ną. Sławę zyskał jego „Stolem Kaszub-
ski” w Sominach (6,80 m), a potem 
w Ostródzie nad jeziorem Drwęckim 
stanęła rzeźba wysoka na 7,80 metra. 
Z tej okazji dzieło i jego autor doczekali 
się nawet wiersza na swoją cześć – „Bal-
lada Zygmańskiego”, a „Teleexpress” 
przyznał mu tytuł „Człowieka pozytyw-
nie zakręconego”. 

46 lat pracy zawodowej
Ale, trzeba dodać, że póki pan Grzegorz 
był w sile wieku, działalność artystyczna 
była tylko poboczną, dodatkową. Cały 
czas pracował i przepracował zawo-
dowo 46 lat. Z wykształcenia ślusarz-
-kowal po zawodówce, poprzez maturę 
i dodatkowe kształcenie doszedł do 
pracy w biurze konstrukcyjnym, roli 
innowatora w wielkim międzynarodo-
wym koncernie, specjalisty od kreślenia 
skomplikowanych rysunków technicz-
nych w jednym z najbardziej zaawan-
sowanych programów graficznych 

– AutoCAD. Cokolwiek robił, okazywał 
się człowiekiem nie do zastąpienia.

Rajdy po górach
Dorzućmy do tego jeszcze pracę dydak-
tyczną – kilkanaście lat jako nauczyciel 
w przyzakładowej szkole. Nauczyciel, 
wychowca – jak się okazało – z powoła-
nia. Bo to nauczanie nie ograniczało się 
tylko do godzin lekcyjnych w szkole.

– Przez 17 lat organizowałem rajdy 
po Polsce młodzieży często z ciężkim 
charakterem, wziąłem ich pod swoje 
skrzydełka. A trzeba było im pomagać 
na różne sposoby. Nasze rajdy górskie 
zaś to było coś! 13,5 tysięcy kilometrów 
przeszedłem z młodzieżą: wszystkich 14 
tras w Górach Świętokrzyskich, Kamien-
na Góra, Kowary, Jarkowice, Lubawka, 
Okraj. Gdzie myśmy nie byli! A po dniach 
marszu siedzieliśmy przy ognisku, snułem 
opowiadania, wiele o historii Polski, 
o której pamięć trzeba dbać. Bywało też, 
że nasi podopieczni do nas przychodzili, 
do domu, placek żona piekła, siadało się 
i rozmawiało – wspomina.

– Spędziłem najwspanialsze chwile 
życia z mlodzieżą, a dziś patrzę na 
tę naszą współczesną młodzież i na 
współczesną szkołę z przerażeniem – ze 
smutkiem kiwa głową pan Grzegorz.

Smutna historia
Niestety, w tym wszystkim, co fascynu-
jące, jest też i smutna historia. Historia, 
która bezpośrednio wiąże się z tym, 
dlaczego państwo Zygmańscy porzucili 
Kujawy i przenieśli się w 2004 roku do 
gminy Torzym. 

Kilka miesięcy wcześniej w wypad-
ku zginą ich syn Zbyszek. Najpierw był 

niepokojacy komunikat od dyrektora: 
dzwonili z policji, syn miał wypadek. Po-
tem nerwowe szukanie po szpitalach, bo 
dyżurny policjant nie wiedział, gdzie syna 
zabrano. Wreszcie porażająca diagnoza 
lekarska – syn w śpiączce i już z niej nie 
wyjdzie. Zdruzgotany pień mózgu. Leka-
rze dawali trzy dni życia, przeżył jeszcze 
cały miesiąc – najpierw w szpitalu w Byd-
goszczy, potem w hospicjum w Toruniu.

Trzeba było jakoś przez to wszystko 
przejść, ale to przecież emocje nie do 
wymazania. Rodzicom każdy zakątek, 
każde miejsce, każdy znajomy przypo-
minały ukochane dziecko. Musieli coś 
z tym zrobić, by spróbować żyć dalej. 
Zdecydowali się na emigrację w inny 
rejon Polski – przez przypadek tym 
rejonem okazała się gmina Torzym.

Kierunek – nasza gmina
Najpierw był Garbicz, potem Pniów, 
gdzie nadarzyła się okazja do kupie-
nia połowy domu. Domu-rudery, a w 
zasadzie tylko murów budynku, bo nic 
innego tu się do niczego nie nadwało. 

– Pamiętam, 1 grudnia wylałem fun-
dament pod piec co, napalilem w starym 
piecu, który się rozwalal, no i w kufajce 
siedziałem na środku kuchni i lutowalem 
kolanka – wspomina pan Grzegorz.

No, ale przecież na złote ręce trafiło. 
Dziś wyremontowany dom w Pniowie 
jest pełen literatury i oczywiście sztuki 
– dzieł obojga państwa Zygmańskich. 
W klimatycznym ogrodzie można sobie 
posiedzieć na fotelu w drewutni albo 
podziwiać budowę kuźni, która ma być 
oczkiem w głowie gospodarza. Nie tylko 
miejscem pracy, ale i miejscem spotkań.

– Nie wiem, czemu mnie tak ludzie 
lubili i nadal lubią – śmieje się artrysta, 
którego dzieła można podziwiać dziś 
oczywiście także w naszej okolicy. Św. 
Florian w Torzymiu, Katarzyna Aleksa-
dryjska w Rzepinie, szopka w Pniowie 
– to tylko wybrane przykłady z wielu 
prac. Miał być też park historii Polski 
w Kownatach, ale skończyło się na Ma-
jalandzie bez historii Polski. 

– W życiu wszystko robię, tylko 
jednego nie – nie kłamię. A jak walę, to 
prosto w oczy, czy ktoś się chce gnie-
wać czy nie – przyznaje pan Grzegorz. 
A w jego oczach widać, że już ma nowe 
pomysły, nowe idee.

Człowiek o złotych rękach. Nie ma 
najmniejszych wątpliwości.

Marcin Kalita

Blisko było współpracy z jednym 
z największych polskich reżyserów filmo-
wych Jerzym Hoffmanem, dla którego 
Zygmański przygotowywał projekt sce-
nografii do jednej ze scen „Starej Baśni”.

I tak dzieki tym licznym znajomo-
ściom rzeźby rozjeżdżały się po świecie. 
Jedna z nich trafiła nawet na Wyspę 
Wielkanocną, a inna do Muzeum Oceanii 
w Australii! Bo okazała się tak wyjątkową.  

W kuźni urodzony
– Gdy słucham pańskich opowieści, 
mam wrażenie, że pan nie jedno 
życie przeżywa, ale kilka naraz, albo 
że pańska doba ma 72 godziny, nie 
jak nasza, 24 – rzucam z niedowie-
rzaniem. – Jak pan dał sobie z tym 
wszystkim radę?

Chwila zastanowienia, ale nie ma 
takiej siły, żeby pana Grzegorza zbić 
z pantałyku!

– Jak dałem radę? Przeżyłem! Jakoś 
tak wyszło. Może dlatego, że ja uparty 
człowiek jestem. No i chyba romanty-
kiem się urodziłem!

– W kuźni! Żelazny człowiek, zna-
czy się – dopowiada żona.

Grzegorz Zygmański 
w latach młodości 
uchwycony 
w typowej pozie 
przy pracy. A obok, 
z prawej strony, jego 
największa praca 
– stojąca w Ostródzie 
wysoka na 7,80 me-
tra rzeźba rybaka.

Powyżej – szopka 
bożonarodzeniowa, 
której ideę wymyślił 
pan Grzegorz, 
a potem wykonał ze 
swoimi kolegami-
artystami, stojąca 
dziś w Pniowie.
Poniżej – misterne 
dzieło zachowane 
w domu artysty 
i piękny obraz in-
spirowany historią.
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Gmina Witnica jest coraz 
bliżej zrealizowania projektu 
budowy budynku mieszkalnego 
w ramach rządowego programu 
Mieszkanie Plus.

Został już wykonany projekt archi-
tektoniczny tego przedsięwzięcia 
oraz złożono wniosek o pozwolenie 
na budowę w Starostwie Powiato-
wym w Gorzowie Wielkopolskim. Po 
uzyskaniu pozwolenia na budowę, 
praca ruszy pełną parą. 

Warto wspomnieć, że Witnica to 
pierwsza gmina w naszym woje-
wództwie, która zyskała wsparcie 
ogólnopolskiego programu Miesz-
kanie Plus. Inwestycja miała ruszyć 
już w zeszłym roku, jednak kompli-

kacje wokół projektu spowodowały 
jego przesunięcie w czasie.

Tym niemniej całość projektu 
wygląda imponująco. Zgodnie 
z przygotowaną koncepcją, przy ul. 
Poprzecznej powstanie 4-kondygna-
cyjny budynek, który pomieści 77 
mieszkań o różnorodnej strukturze 
– od około 30 metrowych kawalerek, 
przez mieszkania dwupokojowe po 
ponad 60 metrowe M3.

Teren, na którym będzie realizo-
wana inwestycja jest dobrze rozwi-

nięty pod względem dostępności 
i różnorodności punktów handlo-
wo – usługowych. W promieniu 
400 metrów od planowanej inwe-
stycji są zlokalizowane liczne sklepy 
spożywcze, przychodnie, a także 
apteka oraz poczta. W promieniu 
kilometra znajdują się placówki 
edukacyjne – przedszkole, szkoła 
podstawowa, liceum i technikum, 
a także żłobek, który powstał dzięki 
dofinansowaniu z rządowego pro-
gramu Maluch Plus.

RZECZNIK MAłYCh I ŚREDNICh PRZEDSIęBIORCÓW

Prowadzisz firmę?  
To może być pomoc dla ciebie

Chcesz się rozwijać, ale urząd wy-
dał niekorzystną dla ciebie decyzję? 
A może uważasz, że urzędnicy nie-
sprawiedliwie nałożyli na ciebie kary 
finansowe? Między innymi właśnie 
w takich sytuacjach masz prawo zwró-
cić się o pomoc do Rzecznika Małych 
i Średnich Przedsiębiorców. 

Ważne zastrzeżenie – Rzecznik 
MŚP nie ingeruje w spory między 
przedsiębiorcami i o tym trzeba pamię-
tać. To nie jest instytucja z kompeten-
cjami sądu czy rozstrzygania sporów 
biznesowych.

Instytucja Rzecznika MŚP została 
stworzona z myślą o pomocy przed-
siębiorcom wtedy, gdy dochodzi do 
ich sporów z urzędami i instytucjami 
administracji państwowej. Nie zostają 
pozostawieni sami sobie, nie muszą 
wtedy od razu szukać drogi sądowej. 
Łatwiej, szybciej i – co przecież nie bez 
znaczenia – taniej spróbować zgłosić 
sprawę do Rzecznika MŚP.

W jakich sprawach  
Rzecznik pomoże
Podkreślmy raz jeszcze – Rzecznik 
MŚP zajmuje się ochroną mikro, 
małych oraz średnich przedsiębior-
ców. Rzecznik może występować 
w sprawach między przedsiębiorcą 
a urzędem, przedsiębiorcą a samorzą-
dem lokalnym, bądź przedsiębiorcą 
a instytucją państwową. 

Z pomocy Rzecznika MŚP możesz 
skorzystać np. gdy:
  urząd wydał niekorzystną decyzję, za-

kazującą ci np. rozwijania działalności; 
  urząd niesprawiedliwie uznał cię win-

nym jakichś uchybień i nałożył karę; 
  urząd odmówił ci wpisu do rejestru 

działalności regulowanej, chociaż 
spełniasz wszystkie warunki.

AKTYWIZACJA

ul. Saperska 1B
(w pawilonie na rogu Wojska Polskiego)

  793059669

Serdecznie zapraszamy  
do kontaktu

Nowa kwiaciarnia w Torzymiu zaprasza!

Kwiatuszkowo

 BOGATY WYBÓR ŻYWYCH KWIATÓW
 KWIATY SZTUCZNE

 WIĄZANKI
 WIEŃCE

 
Możliwość przygotowania różnych kompozycji  

na indywidualne zamówienie – także telefoniczne!

Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Przykład działalności 
Rzecznika MŚP
Rzecznik MŚP wystąpił w obronie przedsiębiorcy, 

który zgłosił przewóz drogowy oleju napędowego. 

Biznesmen dopełnił wszystkich formalności, jednak 

zapomniał podać w zgłoszeniu przewozu numeru 

zezwolenia (choć je posiadał). Urząd celno-skarbowy 

nie wziął tego pod uwagę i ukarał przedsiębiorcę 

karą 5 tys. zł. W postępowanie włączył się Rzecznik 

MŚP wskazując, że przewóz odbył się legalnie, a brak 

numeru zezwolenia nie jest powodem do wymierze-

nia kary. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej, do 

którego wniesiono odwołanie w tej sprawie, zgodził 

się z opinią Rzecznika i odstąpił od wymierzenia kary.

Jeśli prowadzisz mikro, małe albo średnie przedsiębiorstwo nie jesteś pozbawiony pomocy w przypadku, gdy urzędy 
wydają dla ciebie nikorzystne decyzje. Możesz jej szukać u Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Kto może się zgłaszać po pomoc
Możesz zgłosić się do Rzecznika 
z wnioskiem o pomoc we własnej spra-
wie, jeśli spełniasz dwa warunki:
  jesteś mikro, małym lub średnim 

przedsiębiorcą; 
  sprawa, którą zgłaszasz dotyczy 

postępowania przed organem admi-
nistracji publicznej, organizacją lub 
instytucją publiczną; 
  do Rzecznika swoje sprawy mogą zgła-

szać także organizacje przedsiębiorców.

Kiedy można zgłosić sprawę
Swoją sprawę do Rzecznika MŚP można 
zgłosić w dowolnym momencie. Wtedy, 
gdy uznamy, że taka pomoc jest potrzeb-
na, no i oczywiście mamy podstawy do 
tego, by o ingerencję Rzecznika prosić.

Jak zgłaszać sprawy
Sprawy można kierować do:
  oddziałów terenowych Rzecznika 

Małych i Średnich Przedsiębiorców 
(w przypadku przedsiębiorców z wo-
jewództwa lubuskiego odpowiedni 
oddział mieści się w Poznaniu); 
  bezpośrednio do Biura Rzecznika 

Małych i Średnich Przedsiębiorców. 
Wnioski można składać na trzy 

różne sposoby:
PO PIERWSZE – poprzez stosowny 
kreator wniosku online (pod adre-
sem: www.biznes.gov.pl/pl/e-uslu-
gi/00_0704_00) na Biznes.gov.pl (nie 
musisz pobierać i drukować wniosku, 
wystarczy Profil Zaufany lub kwalifiko-
wany podpis elektroniczny; odpowiedź 
otrzymasz na Biznes.gov.pl);

PO DRUGIE – pobierając wniosek 
papierowy (do pobrania na: www.
biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urze-
dowe/) i przesyłając go mailowo na 
adres: wnioski@rzecznikmsp.gov.pl lub 
biuro@rzecznikmsp.gov.pl;
PO TRZECIE – pobierając wniosek pa-
pierowy, drukując go i dostarczając oso-
biście lub listownie do biura Rzecznika 
Małych i Średnich Przedsiębiorców, ul. 
Wilcza 46, 00-679 Warszawa, tel.: 22 
123 70 70 lub do oddziału terenowego 
właściwego dla twojej siedziby: w przy-
padku naszego województwa – oddział 
terenowy w Poznaniu: ul. Wielka 20, 
61-774 Poznań, tel. kom: 726 726 830, 
e-mail: poznan@rzecznikmsp.gov.pl. 

Ile trzeba czekać?
Nie dłużej niż miesiąc na podjęcie 
czynności przez Rzecznika. Termin 
może się wydłużyć do 2 miesięcy (do-
staniesz o tym informację). ©
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W przedostatnią sobotę lata najmłodsi 
mieszkańcy Garbicza zostali zaprosze-
ni na teren Garbicz Festival na wielki, 
kolorowy festyn „Pożegnania lata” 
z całym mnóstwem atrakcji. 

Można było się bawić na wiel-
kiej trampolinie albo w ogromnym 
dmuchanym zamku, przejść się na 
linie, zrobić bransoletkę z koralików 
albo pomalować buzię w najbardziej 
wymyślny sposób.

Do tego jeszcze przejechać się 
wozem po całym festiwalowym terenie 
zwiedzając jego zakątki. No i obejrzeć 
dziecięce przedstawienie. 

Dla spragnionych były napoje, a dla 
tych, którzy zgłodnieli w czasie zabawy 
– pizza. 

– Brakuje nam tu takich imprez 
dla dzieci – mówiła nam mama jednej 
z pociech, które uwijały się na fe-
stynie. – Dobrze, że, między innymi 
dzięki pomocy Garbicz Festival, mamy 
ogrodzony i wyposażony plac zabaw, 
ale czasami warto jest, gdy ktoś zorga-
nizuje coś sympatycznego, no i z tak 
wieloma atrakcjami – dodawała. 

red

FESTYN DLA DZIECI W GARBICZU

Pożegnanie lata z uśmiechem
Z uśmiechem na ustach pożegnaliśmy lato podczas wspaniałego festynu dla dzieci z Garbicza urządzonego na terenie 
festiwalowym. Atrakcji było całe mnóstwo, a organizatorzy z Garbicz Festival zapowiadają, że takich niespodzianek dla 
najmłodszych w przyszłym roku będzie jeszcze więcej. 
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Z początkiem września 
w Sulęcinie został 
powołany do życia 
Sulęciński Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, który 
będzie funkcjonował w oparciu 
o odnowiony i wyremontowany 
kompleks obiektów przy ulicy 
Moniuszki 2 wraz ze Stadionem 
Miejskim.

Tym samym w Sulęcinie zrealizowane 
zostały także działania inwestycyjne 
z przebudową i rozbudową obiektów 
architektonicznych zlokalizowanych przy 
ulicy Winna Góra, które pełnią funkcje 
rekreacyjno-kulturalno-sportowe. 

Sulęcin ma swój OSiR Mieszkanie Plus w Witnicy
W sumie wartość 

poniesionych przez Sulęcin 
nakładów wyniósł 6,5 mi-
liona złotych i 1,5 miliona 
euro dofinansowanych ze 
środków Unii Europejskiej. 

Prace inwestycyjne dotyczyły prze-
budowy i rozbudowy budynku główne-
go z salą sportową razem z instalacjami 
zewnętrznymi. A także przebudowy 
budynku zaplecza klubowego, remontu 
muszli koncertowej, przebudowy rekre-
acyjnej i widokowej wiaty z nadbudową 
zadaszenia, przebudowy i budowa scho-
dów terenowych i murów oporowych, 
naprawy historycznych słupów bramy 
wjazdowej na stadion, rozbudowy i mo-
dernizacji kanalizacji sanitarnej, deszczo-
wej i wodociągowej oraz centralnego 
ogrzewania, zagospodarowanie terenu 
wokół rozbudowanego kompleksu.

INFORMACJA
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Z pozoru ten tak zwany „klik w link” ma 
ułatwić transakcję płatniczą pomiędzy 
sprzedającym a kupującym. W rezultacie, 
jedna ze stron udostępnia poufne dane 
logowania do konta. To jakby podać prze-
stępcom na tacy cały nasz dorobek. 
Nie zapominajmy, że dostęp do bankowo-
ści elektronicznej to również możliwość 
zaciągnięcia pożyczki. 

Tylko w naszym powiecie  
– oszustwa na kilkadziesiąt tysięcy
Poczynania oszustów w sieci są coraz śmiel-
sze. Tylko w ostatnich tygodniach miesz-
kańcy powiatu sulęcińskiego, w wyniku 
przestępczego procederu stracili kilkadzie-
siąt tysięcy złotych. Jak to się dzieje? 

W większości przypadków „klik w link” 
zaczyna się od zainteresowania jakąś pry-
watną ofertą sprzedaży rzeczy używanych 
(lub nowych - jak to ma miejsce np. na 
platformie OLX). 

Sprzedający umieszcza ogłoszenie. 
Jego przedmiotem są dla przykładu 
dziecięce rolki w bardzo dobrym stanie. 
Podaje ich rozmiar, opis oraz zdjęcie. 
Publikuje ogłoszenie. 

Zgłasza się osoba zainteresowana 
zakupem. Zadaje pytania, czasami nego-
cjuje cenę i koniec końców ma dojść do 
transakcji. 

Wtedy kupujący proponuje bardzo 
szybką formę płatności. Wystarczy kliknąć 
w przesłany link. Ma on przekierować 
sprzedawcę na stronę, z której pobierze 
należność za rolki. Aby kwota trafiła na 
jego konto musi zalogować się do swojej 
bankowości elektronicznej. Niestety, już 

po chwili okazuje się, że żadna kwota nie 
wpływa na jego konto, wręcz przeciwnie 
zgromadzone na nim środki zniknęły. Tak 
właśnie działają oszuści! 

Pamiętajcie o limitach przelewów!
W przypadkach, które zostały odnotowa-
ne na terenie powiatu sulęcińskiego, za-
pewne kwoty strat byłyby wyższe, jedyne 
ograniczenie stanowiły limity przelewów. 
Warto zatem, w ustawieniach swojego 
konta wprowadzić jak najniższe parame-
try sum możliwych przelewów dziennych 
oraz miesięcznych. Pamiętajmy, że oszust 
nie jest w stanie sam zmienić tych usta-
wień, ponieważ do autoryzacji niezbędny 
jest kod przesłany na nasz telefon. 

Pracownik banku? A guzik!
Bywa, że oszuści próbują także pod-
szyć się pod pracownika banku. Osoba 
z infolinii dzwoni do potencjalnej ofiary 
informując nomen omen, że ktoś usiłował 
wykonać nieautoryzowany przelew 
z konta. Aby wzmocnić zabezpieczenie 
bankowości elektronicznej prosi o poda-
nie dotychczasowych danych logowania. 
W rzeczywistości, tak jak w metodzie „klik 
w link”, oszuści w kilka sekund czyszczą 
konto, nierzadko korzystając także z kre-
dytów, a to wszystko na koszt pokrzyw-
dzonego. Uzyskane w ten sposób środki 
przeznaczają następnie na płatności in-
ternetowe, zakup towarów i usług, a także 
zakup kryptowalut. 

Źródło: KPP Sulęcin.

POLICJA OSTRZEGA – UWAŻAJ NA OSZUSTÓW W SIECI

Nie klikaj  
w podejrzane linki!
Tak zwany „klik w link” dziś stał się jedną z najpopularniejszych 
metod działania oszustów w sieci na platformach zakupowych. Jeśli 
ktoś jest na tyle nieostrożny, że pokusi się kliknąć w link podesłany 
z niesprawdzonego źródła może stracić duże pieniądze, bywa że 
nawet oszczędności życia. 
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Pisaliśmy już o tym, że Delikatesy Centrum (w których 
zakupy można robić u zbiegu Wojska Polskiego i Saper-
skiej) dofinansują zakup koszulek przez klub z Torzymia.
Ostatcznie logo sponsora trafiło na koszulki Toromy, 
w których piłkarze trenują i wybiegają na przedmeczo-
wą rozgrzewkę.  

»  DELIKATESY Z TOROMĄ
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Krzyżówka z przymrużeniem oka
Ponumerowane litery (1-85) 
utworzą hasło-aforyzm. 

Poziomo: 
 1   propozycja (np. pracy)
 4   fekt pracy drukarki
 7   był nim np. Jonasz i Izajasz
 8   skoczny taniec ludowy
 10   topola „drżąca”
 13   fornir
 14   uzależniony od X Muzy
 16   przypieczona kromka
 17   miłośniczka Mruczków
 19   wie wszystko o chlebie i bułkach
 21   słynny Jakub od powstania 

chłopów
 22   bywa zimna w połowie maja
 24   do pisania po tablicy 
 26   marka zamka w drzwiach
 27   zielona w pietruszce
 28   od do do do
 29   spławiał rzeką drewno
 30   Frania
 31   rozkwitały białych róż (w piosence)
 32   lilak
 34   smarowidło lecznicze
 36   porcja żywnościowa ale też 

słuszność
 37   nasz wschodni sąsiad
 39   niezbędna dla mamy Muminka
 43   bardzo, bardzo mądry
 46   do parzenia herbaty (z Tuły)
 48   Kwintus Flakkus 
 49   budynek z sianem i słomą
 50   mieszkanie dla służby folwarcznej
 51   wada, mankament (też na honorze)
 54   leczniczy kupalnik górski
 55   najwęższa część końskiej nogi 
 56   kocia toaleta
 57   wygnaniec z ojczyzny

Pionowo:
 1   wódka dla Zagłoby
 2   futrzana pelerynka
 3   święty byk egipski
 4   resztki statku (albo auta)
 5   gryzie, ale można go zalać
 6   za złe czyny
 7   „chemiczne” miasto nad Odrą
 9   wie gdzie jest północ
 10   do okrycia stołu
 11   w Rio de Janeiro słynna dzielnica 

z plażą 
 12   kotew łącząca mury
 13   archipelag na północ od Szkocji
 15   nisko położona
 18   rozwój, powiększanie się (np. 

drzewa albo ciasta)
 20   utopista i fantasta 
 22   łagodny, ciepły wiatr 
 23   słuchowy, państwowy, tlenowy
 24   indiańska trucizna do strzał 
 25   kolczasta jaszczurka
 31   najlepszy w klasie
 33   silny napar, koncentrat
 35   wróbel z bajki z kilkoma 

przygodami
 38   dureń u Dostojewskiego
 40   jakiś odcinek czasu
 41   kasza jęczmienna
 42   autor dzieła
 44   raptus, choleryk
 45   duże ukraińskie miasto nad trzema 

rzekami
 46   horror Spielberga z rybą
 47   miejsce dla mówcy
 52   niezbędny poranny pobudzacz
 53   chłód, zimno

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

Kulinarne zachciAnki

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 1 : 0
 11.9. 16.00 GKS Bledzew – TOROMA Torzym 2 : 2
 18.9. 16.00 TOROMA Torzym – Stal Sulęcin 0 : 5
 25.9. 16.00 Polonia Lipki W. – TOROMA Torzym ... : ...
 2.10. 16.00 TOROMA Torzym – Orzeł Międzyrzecz ... : ...
 9.10. 15.00 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 3 : 2
 12.9. 16.00 FC Kursko – JUWENIA Boczów 3 : 2
 18.9. 15.00 JUWENIA Boczów – Iskra Głuchowo 3 : 1
 25.9. 15.00 JUWENIA Boczów – Znicz Trzemeszno ... : ...
 3.10. 15.00 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.

PIłKARSKIE EMOCJE – JESIEŃ SEZONU 2021/22

Superstart i... zimny prysznic Toromy

SZTANDAROWA INWESTYCJA ZA BLISKO 3 MILIONY ZłOTYCh WSTRZYMANA 

Tarnawa wciąż bez wody i kanalizacji
Proste szybkie ciasto ze śliwkami i kruszonką!
Dziś w naszym cyklu czas 
na słodką smakowitość na 
(jesiennym) czasie. Ciasto 
ze śliwkami i kruszonką! 
Rzecz prosta, która nie 
może się nie udać.

Od czterech zwycięstw z rzędu zaczęła Toroma Torzym ligową 
jesień w okręgówce. Start marzeń zakończył się jednak zimnym 
prysznicem w derbowym meczu ze Stalą Sulęcin. Porażka 0:5 
tym razem zabolała wyjątkowo mocno.

To miała być jedna z dwóch sztandarowych inwestycji w gminie Torzym – obok oczyszczalni ścieków w Torzymiu. Budowa 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Tarnawie Rzepińskiej. Ale Tarnawa jak bez wody i kanalizacji była i 40, i 20 lat temu, tak 
zapewne i bez tych podstawowych zdobyczy cywilizacji wejdzie w 2022 rok.

Tym mocniej, że derby to zawsze derby, 
a poza tym to Toroma – patrząc na doro-
bek pierwszych kolejek – była tu fawory-
tem. Wszak przystępowała do tego meczu 
mając 6 punktów zdobytych więcej. Na 
zaledwie pięć rozegranych to naprawdę 
spora różnica. 

A jednak... Po tym, jak torzymianie 
w swoim zwycięskim marszu zostali 
zatrzymani przez GKS Bledzew (2:2), 
w ostatni weekend lata trzeba było zejść 
z boiska po – nazwijmy to wprost – laniu 
od lokalnego rywala.

Co oczywiście nie zmienia faktu, że 
piłkarzom Toromy należą się brawa za 
pierwsze cztery kolejki, w których wyni-
kami zaskoczyli na wielki plus. 

Zobaczymy, jak wyglądać będzie 
Toroma w starciu z faworytami ligi, 
a takie mecze torzymian czekają w drugiej 
połowie października (z Lubuszaninem 
i Wartą II).

Juwenia Boczów w pierwszym mie-
siącu rozgrywek swoje A-klasowe boje 
toczyła „w kratkę”. Porażka – zwycięstwo 
– porażka – zwycięstwo.

Ciekawostką jest fakt, że w tym czasie 
w meczu Juwenii zawsze jedna z drużyn 
zdobywała trzy gole – albo boczowianie, 

Gdy podjedzie się do Tarnawy Rze-
pińskiej, jak mówią sami mieszkańcy 
– miejscowości zapomnianej na samym 
końcu gminy, pozornie nie widać różni-
cy. Sprzed wielkiej inwestycji w porów-
naniu do dziś, gdy ta wielka inwestycja 
trwa. Czy trwa? No właśnie. Tego też 
nie widać – że trwa. Jakby wszystko się 
już skończyło, co trzeba zostało zako-
pane, choć nie do końca uprzątnięte. 
Fajrant, znaczy się. 

Jedyna widoczna różnica to... czer-
wone hydranty. Stoją wbite w ziemię 
co kilkadziesiąt metrów. Niby widomy 
znak, że gdzieś przyłącze do wodociągu 
powinno być, ale zastanawiające, że 
wiele z nich jeszcze nie „rozpakowa-
nych”, owiniętych folią. Znaczy – można 
w ciemno założyć, nie do użycia, tylko 
do popatrzenia. 

No i jeszcze do tego w kilku miej-
scach hałdy piachu. Jakby jednak ślad 
inwestycji.

– Macie tu wreszcie wodę? – pytam 
jednego z mieszkańców.

– A gdzie tam. Jak nie było, tak nie 
ma. Tylko po tej budowie asfalt popsuli. 
Jeszcze gorsze dziury niż wcześniej 
– słyszę.

Asfalt brzmi dumnie. Wiadomo, że 
w Tarnawie to jedynie cieniutka nitka 
pełna coraz gorszych niespodzianek.

Przypomnijmy. O wodę i kanalizację 
mieszkańcy Tarnawy dobijają się głośno 
od kilku, a raczej kilkunastu lat. W ze-

albo, niestety, ich rywali. W każdym razie, 
jak to też na ogół bywało wiosną, na brak 
goli w meczach, w których grała Juwenia, 
narzekać nie można było. 
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szłym roku zdawało się, że te starania 
wreszcie skończą się sukcesem, bo gmi-
nie przyznano dofinansowanie z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
wysokości 1 773 tysięcy złotych. Całość 
inwestycji miała kosztować około 3 
milionów, a brakujące pieniądze Gmina 
miała dołożyć ze środków własnych. 

„Czekamy na podpisanie umowy, 
która to otworzy nam możliwość rozpi-
sania przetargu, wyłonienie wykonawcy 
i zrealizowania tej inwestycji, wierzę 
w to, jeszcze w tym roku” – mówił 
burmistrz Stanulewicz w Radiu Zachód 
w lipcu... 2020 roku! Z dużą dozą praw-
dopodobieństwa można założyć, że sam 
dobrze wiedział o nierealności takiego 
scenariusza. Ale, cóż, to był czas zbliża-
jącego się referendum... Fajnie było się 
czymś chwalić w eterze. 

SKŁADNIKI 

Ciasto:
 380g mąki pszennej (użyłam tortowej „BASIA”)

 200g cukru (typu kryształ)
 1 łyżeczka cukru wanilinowego lub cukru 

z prawdziwą wanilią
 1 łyżeczka proszku do pieczenia

 szczypta soli
 230g schłodzonego masła

 1 jajko 

Środek:
 500-600g umytych śliwek 
 Dodatkowo 1 kopiasta łyżka  

mąki ziemniaczanej

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA 
1.  Piekarnik nastawić na 190 stopni C na funkcji 

góra – dół. 
2.  Blaszkę o wymiarach 28cm x 24cm wyłożyć pa-

pierem do pieczenia lub blaszkę 20cm x 30cm 
ja użyłam tortownicy. 

Przygotujemy śliwki: 
1.  Śliwki przekroić na pół, usunąć pestkę. Pokro-

jone śliwki przełożyć do miski, dodać mąkę 
ziemniaczaną, i wymieszać łyżką, odstawić. 

Ciasto: 
1.  Do mąki dodać cukier, cukier wanilinowy, sól, 

proszek do pieczenia i wymieszać łyżką. Schło-
dzone masło zetrzeć na tarce z grubymi oczkami 
w misce z mąką, podsypując mąką. Dodać jajko 
i ciasto zagnieść rękoma lub wyrobić mikserem. 

2.  Ciasto podzielić na dwie równe części. Jedną 
częścią ciasta wyłożyć blaszkę (ja, jak już 

wspomniałam, użyłam troszkę większej tor-
townicy). Na wierzchu poukładać śliwki skórką 
do dołu. Drugą część ciasta pokruszyć w dło-
niach i rozłożyć równomiernie na śliwkach. 

3.  Ciasto wstawić do nagrzanego piekarnika. Piec 
przez około 45-50 minut (piekłam na najniż-
szym poziomie mojego piekarnika). Uwaga: 
podczas pieczenia śliwki puszczą dużo soku, ale 

bez paniki. Jak ciasto ostygnie, będzie idealne. 
4.  Po wyjęciu z piekarnika odstawić do całkowite-

go ostudzenia. 

Przed podaniem posypać cukrem pudrem. 
SMACZNEGO!!!

Anna Warwas

ną jesteśmy w trakcie rozpatrywania 
tego wniosku, a także zasięgania opinii, 
jak to się ma, jeśli chodzi o procedury.

I tu pojawia się kolejne natrętne 
pytanie: czy naprawdę gminni urzędnicy 
planując inwestycję za 3 miliony złotych 
nie uczynili tego wystarczająco starannie, 
nie wzięli pod uwagę wszystkich warun-
ków, by przewidzieć podobne problemy? 

To pytanie na razie potraktujmy 
jako retoryczne. 

m

Dziś mamy wrzesień 2021. Wody 
i kanalizacji Tarnawa nie ma i mieć 
w tym roku nie będzie, bo inwestycja 
stoi. 

– Mamy w tym przypadku rafy na 
drodze – przyznał burmistrz na ostat-
niej sesji Rady Miejskiej. – Wykonawca 
złożył wniosek, że nie jest w stanie zre-
alizować odcinka kanalizacji około 300 
metrów, bo woda gruntowa i warunki 
geologiczne nie dają takiej możliwości. 
Zaproponował rozwiązanie lokalizacji 
dwóch przepompowni, na chwilę obec-
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»  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
•  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

•  Lub-Farm, Kościuszki 3a,  
 95 7559258. Pon.-pt. 8.00-19.00;  
sob. 8.00-15.00.  
Dyżur nocny i świąteczny: 11.10 – 17.10

•  Dobre Zdrowie, Witosa 1,  
 515479044. Pon.-pt. 8.00-20.00;  
sob. 8.00-14.00.  
Dyżur nocny i świąteczny: 18.10 – 24.10

•  Pod Platanem, Wiejska 4/6,  
 95 7552987. Pon.-pt. 8.00-20.00.  
Dyżur nocny i świąteczny: 25.10 – 31.10

•  Konwalia, Kościuszki 16,  
 95 7553333. Pon.-pt. 8.00-19.00;  
sob. 8.00-15.00.  
Dyżur nocny i świąteczny: 1.11 – 7.11

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

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

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

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

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

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

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

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

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
  Kończymy zbiór owoców z ogrodu - ostat-

nich jabłek i gruszek, późnych odmian 
śliwek oraz pigwy pospolitej. Owoce duże 
i dobrze wyrośnięte zbieramy najpierw, 
natomiast te drobniejsze możemy pozosta-
wić na drzewach nieco dłużej, pamiętając 
jednak aby zebrać je przed nastaniem 
mrozów (przygruntowe przymrozki nie są 
jeszcze groźne, jabłka i gruszki wytrzymują 
bez uszkodzeń spadki temp. do -3°C). 

  Do połowy października można jeszcze 
zbierać śliwki węgierki. Jeżeli nie damy 
rady wszystkich zjeść na surowo, warto je 
zasuszyć. Możemy to zrobić w dwa dni - naj-
pierw przez jeden dzień susząc je w piekar-
niku w temp. 60°C, a potem dosuszając już 
w normalnej temperaturze pokojowej przez 
kolejny 1 dzień. 

  Owoce pigwy na surowo nie są zbyt smacz-
ne. Można z nich za to przygotowywać 
wyśmienite przetwory z pigwy, np. słynną 
nalewkę - pigwówkę. Pamiętajmy, że przed 
jakimkolwiek zastosowaniem owoców pi-
gwy należy zetrzeć ze skórki filcowy kutner, 
który pozostawiony nadaje nieprzyjemny 
posmak przypominający terpentynę.

  Przeglądamy korony drzew, usuwamy 
porażone chorobami części roślin i za-
schnięte owoce (tzw. mumie), które należy 
usunąć lub głęboko zakopać aby nie stały 
się źródłem zakażenia w przyszłym roku. 
Usuwamy również owoce opadłe z drzew, 
które zaczynają gnić.  

  Zdejmujemy i usuwamy opaski i pułapki le-
powe, do których odłapywaliśmy szkodniki. 

  Grzyb wywołujący raka drzew owocowych 
powoduje tworzenie się na porażonych ga-
łęziach narośli w kształcie bulw. Po zbiorach 
owoców chore gałęzie musimy wyciąć. Tnie-
my w miejscach zdrowych, odległych o 15 
cm od miejsca zrakowacenia. Rany smaruje-
my balsamem przyspieszającym gojenie. 

  Jeżeli na obumarłych gałęziach pojawiają 
się czerwonawe pęcherzyki, wielkości głów-
ki od szpilki, oznacza to iż roślina została 
zaatakowana przez chorobę grzybową - 
czerwoną gruzełkowatość. Porażone gałęzie 
ścinamy i usuwamy z ogrodu. 

  Październik jest w ogrodzie dobrym okre-
sem na sadzenie drzew i krzewów owoco-
wych, szczególnie tych o odkrytych korze-
niach. Drzewka w pojemnikach łatwiej się 
przyjmują i można w zasadzie sadzić przez 
cały sezon wegetacyjny, są jednak znacznie 
droższe. Dlatego większość roślin sadow-
niczych jest oferowana z tzw. odkrytym 
korzeniem. Rośliny można sadzić dopóki 
nie zamarznie ziemia. Drzewa owocowe 
sadzi się na taką głębokość, aby miejsce 
okulizacji drzewa owocowego znalazło się 

5 - 10 cm nad ziemią, natomiast krzewy 
agrestu i porzeczek sadzimy od 5 do 7 cm 
głębiej, a maliny i borówkę 2 - 3 cm głębiej, 
niż rosły w szkółce. Po posadzeniu obficie 
je podlewamy i obsypujemy kopczykami 
chroniącymi szyjkę korzeniową przed spad-
kami temperatury. Posadzonych drzewek 
nie należy natomiast przycinać - zrobimy to 
dopiero na wiosnę. 

  Wokół drzew i krzewów warto po raz ostatni 
usunąć chwasty. Dzięki temu opóźnimy 
ich pojawienie się na wiosnę. Ograniczymy 
też bytowanie gryzoni, które w miejscach 
zarośniętych przez chwasty mogą zakładać 
zimowe kryjówki. 

OGRÓD WARZYWNY
  Zbieramy późne odmiany kapusty i mar-

chwi, które nadają się do przechowywania, 
a także rzodkiewkę, rzodkiew i rzepę z sie-
wów poplonowych. 

  Późne odmiany kapust, zbierane w paź-
dzierniku, nie tylko dobrze się przechowują 
ale też są świetnym materiałem na kiszon-
kę. Polecamy kiszenie kapusty domowym 
sposobem dzięki czemu uzyskamy natural-
ną kiszonkę bez sztucznych dodatków. Nie 
trzeba mieć do tego beczek, wystarczą zwy-
kłe słoiki. Przed kiszeniem kapustę warto na 
3-4 dni umieścić w ciemnym pomieszczeniu, 
w temperaturze do 17°C. Dzięki temu zanik-
ną związki siarkowe i chlorofil, co pozwoli 
zlikwidować nieprzyjemny zapach kapusty 
i późniejszy gorzki posmak kiszonki. 

  Zbieramy też brokuły i kalafiory - zbierane 
w październiku charakteryzują się dobrą 
jakością. 

  Do połowy miesiąca możemy zbierać szpinak 
z siewu letniego. Zbieramy również sadzone 
w lipcu kalafiory i kalarepę. Późne odmiany 
kalarepy nadają się do przechowywania. 

  Na 8 do 10 dni przed zbiorem należy 
wybielić liście endywii, dzięki czemu będą 
delikatniejsze w smaku i mniej gorzkie. 
W ramach tego zabiegu liście spinamy za 
pomocą taśmy lub gumki, którą owijamy 
wokół liści, tak aby odciąć dopływ światła 
do liści wewnętrznych. Ważne aby zrobić to, 
gdy liście są suche, gdyż w przeciwnym ra-
zie endywia szybko zgnije. Możemy również 
przykryć rośliny talerzami lub wiaderkami. 
Aby nie spowodować procesów gnilnych, 
stopniowo wybielamy po tyle roślin, ile 
mamy zamiar zebrać. 

  Zanim nadejdą chłody musimy zebrać 
wszystkie wykształcone owoce pomidorów 
i umieścić je w ciepłym pomieszczeniu, 
w którym będą dojrzewały (dostęp światła 
nie jest konieczny). Niedojrzałe, zielone po-
midory można też wykorzystać do sporzą-
dzenia ciekawych w smaku przetworów.

Dla działkowców
Październik to zaskująco bogaty miesiąc, jesli chodzi o prace we własnym 
ogródku – szczególnie w przypadku drzew owocowych i warzyw, dlatego 
tym razem na tym się koncentrujemy. Popatrzmy, co doradzają fachowcy 
z „Poradnika Ogrodniczego”, jeśli chodzi o październikowe zabiegi. Oczywiście 
– podkreślamy, że to tylko wybór. Pełny kalendarz prac ogrodowych jest 
o wiele bogatszy, dlatego polecamy stronę poradnikogrodniczy.pl.
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POŚCIELOWEJ/HOTELOWEJ

OBIEKT ZLOKALIZOWANY  
W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ
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K O N T A K T :
✆ 095 75-230-41

lub ✆ 791-102-316

KUPIĘ DOM NA WSI
Oferty prosimy kierować pod numer telefonu:

✆ 572 912 572


