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Na dostojeństwo  
funkcji trzeba zasłużyć
W zeszłym roku, gdy zbliżało się referendum, za-
proponowaliśmy burmistrzowi Stanulewiczowi, że 
oddamy mu dwie strony naszej gazety, że poświę-
cimy je na rozmowę, wywiad, dyskusję na argu-
menty właśnie z nim. Zaproponowaliśmy, że będzie 
miał szansę przekazać także na łamach gazety 
„Forum” swoją wizję, wytłumaczyć swoje pomyłki, 
wyjaśnić wątpliwości. 

Nie chciał.
I jakoś nas to nie zdziwiło, bo rozmawiać na 

argumenty człowiekowi, który za wiele tych argu-
mentów nie ma (poza hasłem: brak środków), jest 
bardzo trudno. Wręcz niebezpiecznie, bo łatwo się 
potknąć. Łatwiej z pozoru rzucać kalumnie, gdy 
wydaje się, że jest się „krytym” przez swój urząd, 
przez pieczątkę, wizytówkę, pozorne dostojeństwo 
funkcji.

Pozorne, bo gdy pełni się funkcję pochodzącą 
z wyboru, na to dostojeństwo trzeba sobie zasłużyć. 
Funkcja taka czy inna nie ma tu sama w sobie nic 
do rzeczy.

I okazało się, że ta łatwość faktycznie jest tylko 
pozorna. Bo burmistrz za swoje pokrętne słowa 
i wywody skierowane pod adresem Stowarzyszenia 
i gazety poniósł bolesne konsekwencje. W sądzie, 
który jego winę zniesławienia uznał za bezsporną.

A my jakoś sobie radzimy bez tej rozmowy 
z burmistrzem gminy Torzym. Z chęcią rozma-
wiają z nami inni, często pełniący jeszcze bardziej 
odpowiedzialne role. 

Dziś zaprosiliśmy do rozmowy burmistrza 
Międzyrzecza, który jasno, zrozumiałymi słowami, 
rzeczowo potrafi wytłumaczyć, jaka jest jego wizja 
dbania o swoje miasto, o swoją gminę. I wyjaśnić, 
dlaczego dobre rządzenie zaczyna się od wytycze-
nia planu nie na wczoraj, nawet nie na jutro, a na 
to, jak chcemy, by gmina wyglądała za 5 czy 10 lat. 
A także to, że przede wszystkim liczy się odpowiedź 
na to, dokąd chcemy dojść. Potem trzeba znaleźć 
sposób i odpowiednich ludzi do wykonania. Na 
gminę trzeba spojrzeć jak na wielki, żyjący orga-
nizm, dopiero wtedy zyskuje się właściwą miarę.

Czy w gminie Torzym mamy poczucie, że 
sternik ma wizję, sposób i kompetentny zespół do 
realizacji? Niech każdy rozejrzy się wokół i odpowie 
sobie na to pytanie.

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!!!
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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!

WIELKIE SPRzĄTANIE REMIzY OSP

Iga pomaga strażakom z Boczowa! 

Na niewiele zdało się odwołanie, 
jakie burmistrz Stanulewicz wniósł 
od wyroku pierwszej instancji, który 
zapadł jeszcze na początku lipca. 
Wówczas sąd uznał go winnym 
przestępstw z art. 212 par. 1 i art. 
212 par. 2.

Rok próby dla burmistrza
Sąd odwoławczy ostatecznie nie 
podważył jednoznacznej winy 
burmistrza, na którą wskazał sąd 
pierwszej instancji, a jedynie na 
okres próby jednego roku warunko-
wo umorzył postępowanie karne.

Jeśli przez najbliższy rok bur-
mistrz w jakikolwiek sposób znów 
spróbuje szkalować dobre imię 
Stowarzyszenia albo też bezpod-
stawnie podważać zaufanie do niego, 
warunkowo umorzone postępowanie 
karne może zostać podjęte, a także 
– z wielkim prawdopodobieństwem 
– narazi się na następny proces.

Oskarżony o popełnienie  
dwóch przestępstw
Przypomnijmy, o co chodziło 
w tej sprawie. Burmistrz Torzymia 
Ryszard Stanulewicz został jeszcze 
w zeszłym roku oskarżony przez Sto-
warzyszenie Lokalne Forum Biznesu 
o popełnienie dwóch przestępstw 
zniesławienia.

Stało się to po tym, jak burmistrz 
Stanulewicz kilkakrotnie, w różnych 
wypowiedziach publicznych w karko-
łomnych wywodach starał się sugero-
wać, że zarówno działalność samego 
Stowarzyszenia, jak i gazety „Forum” 
mogą być finansowane z powszech-
nie nieakceptowalnych źródeł. 

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

Prywatny akt oskarżenia
Bezpodstawne, obraźliwe ataki 
burmistrza nie miały żadnego uza-
sadnienia, na dodatek zaczęły się 
powtarzać przy różnych okazjach. 
„Dlaczego burmistrz wrzuca do 
rynsztoka uczciwych ludzi wykorzy-
stując do tego swój urząd i kłamliwą 
retorykę?” – takie pytania padały 
wśród członków Stowarzyszenia co-
raz bardziej przekonanych o słusz-
ności wejścia na drogę sądową.  

Ponieważ zachowanie włodarza 
gminy Torzym ewidentnie narażało 
na utratę zaufania do działalności 
Stowarzyszenia i gazety, a także 
mogło poniżać je w oczach lokalnej 
społeczności, członkowie Stowa-
rzyszenia Lokalne Forum Biznesu 
ostatecznie zdecydowali się wnieść 
prywatny akt oskarżenia przeciwko 
Ryszardowi Stanulewiczowi.

Pomówienie – jednoznaczne
Sąd Rejonowy w Sulęcinie po kilku 
rozprawach, podczas których wysłu-

OŚWIADCZENIE STOWARZYSZENIA LOKALNE FORUM BIZNESU

W obronie zwykłej,  
ludzkiej przyzwoitości

Gdy ponad rok temu burmistrz Stanulewicz zaatakował słownie Stowarzyszenie, a także gazetę „Fo-
rum” ze zdumieniem, jako wywołani do tablicy, słuchaliśmy tych słów. 

Ciężko było ich słuchać, jeszcze ciężej po takim steku bzdur, jaki wylał się z ust burmistrza, ochło-
nąć. Dlatego nadszedł moment, gdy powiedzieliśmy: basta! Nie może być tak, żeby człowiek na takim 
stanowisku, który powinien świecić przykładem i który powinien być zadowolony z inicjatyw obywa-
telskich i je wspierać, bezczelnie szkalował i pomawiał mieszkańców gminy tylko dlatego, że uważa ich 
za politycznych przeciwników. Tak to odczuliśmy. 

Jasne – gazeta, której wydawcą jest nasze Stowarzyszenie, publikuje niewygodne dla burmi-
strza fakty i odsłania kulisy władzy, które (jak domniemamy) w jego przekonaniu powinny pozostać 
w ukryciu. Tyle, że jeśli ktoś decyduje się na to, by pełnić rolę włodarza gminy, musi być przygotowany 
na to, że inni patrzą mu na ręce. Istotą władzy samorządowej jest bowiem pełna jawność i transpa-
rentność. 

Absurdalne sugestie, często zawoalowane w retorycznych pytaniach burmistrza, trudno było nam 
znieść tak po prostu, po ludzku. 

Dlatego w obronie naszego dobrego imienia, ale także w obronie zwykłej ludzkiej przyzwoitości 
postanowiliśmy oddać sprawę do sądu. I wygraliśmy!

Bo sąd – w dwóch różnych instancjach, przy decyzjach podejmowanych przez dwa różne składy 
sędziowskie, raz w Sulęcinie, raz w Gorzowie – przyznał nam rację!

I tu nie chodzi tylko o naszą wygraną czy satysfakcję. Tu chodzi także o przykład. Przykład dla 
innych mieszkańców gminy, którzy starają się walczyć o swoje, o to, co im należne, a zderzają się 
z murem niechęci, obojętności, bywa że także źle maskowanej wrogości. 

Ludzie skarżą nam się na podobne sytuacje, jakie nas spotkały, i podobne nastawienie wobec ich 
działalności czy spraw, z jakimi borykają się na co dzień. Nie tak to powinno działać. Ten człowiek 
rządzi gminą od 20 lat i z każdym rokiem powinien już dawno nauczyć się, że to burmistrz jest dla 
ludzi, a nie na odwrót. 

My, jako członkowie stowarzyszenia, od lat działamy dla dobra naszej gminy, dla dobra innych, 
chcemy się rozwijać, uczyć, działać. Potrafimy pisać programy i wykorzystywać szanse, jakie się 
pojawiają, na pozyskiwanie środków z programów czy to unijnych, czy rodzimych instytucji wspoma-
gających inicjatywy lokalne.

Na gazetę „Forum” niedawno dostaliśmy blisko 300 tysięcy dofinansowania w konkursie Progra-
mu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 prowadzonego przez Narodowy 
Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Nasza gazeta ma informować, ale także wytykać błędy władzy i patrzyć tej władzy na ręce, bo od 
tego właśnie są media. A jeśli ktoś tego nie rozumie, zamiast piastować funkcję, od której zależą losy 
lokalnej społeczności, powinien co najwyżej kierować ruchem na stacji benzynowej. 

Członkowie Stowarzyszenia Lokalne Forum Biznesu

PRAWOMOCNYM WYROKIEM SĄDU

BURMISTRz WINNY!
Wyrokiem sądu burmistrz Torzymia Ryszard Stanulewicz został uznany winnym zniesławienia Stowarzyszenia Lokalne 
Forum Biznesu, wydawcy gazety „Forum”. Burmistrz poniesie konsekwencje finansowe swego czynu. Musi zapłacić na 
rzecz Stowarzyszenia nawiązkę wysokości tysiąca złotych oraz zwrócić koszty sądowe w łącznej kwocie 5360 złotych.

chano stron i przesłuchano świadków 
obu zdarzeń, uznał zarzuty wnie-
sione przeciwko Stanulewiczowi za 
zasadne, a samego oskarżonego uznał 
winnym zarzucanych mu czynów.

W ustnym uzasadnieniu pro-
wadząca rozprawę przewodnicząca 
składu orzekającego podkreśliła, 
że pomówienie było jednoznaczne, 
a sam Ryszard Stanulewicz wykorzy-
stał sprawowaną funkcję burmistrza 
do pomówienia Stowarzyszenia.

Sąd uznał między  
innymi (cytat z uzasadnienia 
wyroku), że:
„(…) obie wypowiedzi oskarżonego 
spełniają warunki wypowiedzi znie-
sławiającej pokrzywdzone stowarzy-
szenie o takie działania, które poni-
żały je w opinii publicznej i narażały 
na utratę zaufania potrzebnego do 
wykonywania założonej działalności. 
Oczywiste i jednoznaczne są nega-
tywne skojarzenia z przymiotnikiem 
„mafijny” w odniesieniu do czego-
kolwiek. (...) Jeśli chodzi o faktyczne 
zarzuty postawione w formie pytań 
na sesji Rady Miasta Torzymia trze-
ba stwierdzić, że samo sprzedawanie 
alkoholu nie stanowi niczego złego. 
Koncesję na powyższe wydaje urząd 
reprezentowany przez oskarżone-
go. Nie jest to w zasadzie wiedzą 
powszechną i ogólnie dostępną. Tę 
okoliczność wykorzystał oskarżony 
i wzmocnił dodatkowo łącząc ten 
fakt z uprzykrzoną mieszkańcom 
lokalnej gminy imprezą, na którą ci 
się skarżyli”.

Bezsporna wina burmistrza
Burmistrz zdecydował się odwołać 
się od wyroku sądu pierwszej in-
stancji. Jednak, o czym pisaliśmy już 

na początku, to odwołanie niewiele 
dało. Na początku listopada zapadł 
wyrok wydany przez Sąd Okręgo-
wy w Gorzowie Wielkopolskim IV 
Wydział Karny Odwoławczy i jest to 
wyrok już prawomocny – nie można 
się od niego odwołać.

To orzeczenie potwierdziło bez-
sporną winę burmistrza. 

Sąd zlitował się jednak nad 
oskarżonym i warunkowo umorzył 
prowadzone postępowanie karne, 
stwierdzając w szczególności, że jego 
właściwości i warunki osobiste oraz 
dotychczasowy sposób życia uzasad-
niają przypuszczenie, że mimo tego 
umorzenia, będzie on przestrzegał 
porządku prawnego, a w szczególno-
ści nie popełni przestępstwa.

Burmistrz Stanulewicz dostał 
drugą szansę i oby nie nadużywał 
zaufania, jakim obdarzył go Wysoki 
Sąd!

MK

Mimo swojej niepełnospraw-
ności, walcząca z chorobą SMA 
Iga Czekalska to dziecko, które 
bardzo lubi spędzać aktywnie 
czas. Żywe srebro – tak można 
powiedzieć, na jej zapał do 
najróżniejszych aktywności. Nie 
tak dawno dziewczynka, wraz ze 
swoim tatą, pomagała strażakom 
z OSP Boczów posprzątać lokalną 
remizę. Była potrzebna do 
wykonania praca, ale przy okazji 
także dużo uśmiechu i zabawy.

codziennie przynosić pod budynek 
remizy. Zawsze ktoś z nas się tutaj 
pojawia i każdego dnia chowamy 
kolejne nakrętki, by były bezpieczne. 
Nasza zbiórka trwa do skutku, aż 
osiągniemy nasz cel w postaci terapii 
dla Igi – mówi Szymon Jurgiewicz, 
naczelnik OSP Boczów. 

Film z całej akcji sprzątania remi-
zy, w którym wzięła udział Iga, może-
cie zobaczyć na naszym fan page’u na 

Facebooku oraz na YouTubie. 
Od niedawna działa specjalny, de-

dykowany Idze Czekalskiej kanał YT 
„Iga walczy z SMA”, przedstawiający 
codzienne życie dziewczynki i jej ro-
dziców oraz ich zmagania z chorobą. 

Zachęcamy do lajkowania, sub-
skrybowania i udostępniania!

FP

Tata Igi, Tomasz, od dziecka związa-
ny jest ze Strażą Pożarną: – Najpierw 
mój ojciec był strażakiem, później 
jakoś wciągnęli mnie. Dziś jeste-
śmy tu z całym zespołem i z Igą, by 
posprzątać remizę. Często z wyjaz-
dów na akcje wracamy późną nocą. 
Po działaniach ratowniczych często 
już po prostu nie ma sił i ochoty, by 
sprzątać, więc robimy to w wolnym 
czasie – tłumaczył.

Tym razem podczas sprzątania 
remizy w Boczowie nie zabrakło 
również naszej redakcji. Iga wraz 
z tatą pokazali nam sprzęt gaśniczy, 
następnie dziewczynka nadzorowała 
prace strażaków przy sprzątaniu. Na 
koniec zespół pokazał nam zebrane 
dotąd plastikowe nakrętki, które zo-
staną sprzedane, a z których dochód 
trafi na leczenie Igi. 

– Musimy dozbierać jeszcze do 
dwóch ton nakrętek, co da nam około 
1700 złotych. Całość zasili konto Igi. 
Liczymy na wszystkich mieszkańców 
gminy, by nam pomogli, będziemy 
bardzo wdzięczni. Nakrętki można 
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Nowe możliwości wsparcia osób z niepełnosprawnością i osób starszych

Wiele możliwości pomocy potrzebującym

JAK zMIENI SIĘ TWÓJ RACHUNEK, GDY zAŁOŻYSz FOTOWOLTAIKĘ

Rachunek za prąd – za co płacimy?

Odczytując standardowy rachunek za 
prąd zazwyczaj zwracamy uwagę głównie 
na rozliczenie za okres korzystania 
z energii oraz prognozę sprzedaży z wy-
szczególnionymi kwotami do zapłaty 
w najbliższym czasie. Nie przykładamy 
większej wagi do stałych elementów 
każdej faktury, jakimi są opłaty na rzecz 
sprzedawcy i dystrybutora. 

Wśród nich możemy znaleźć  
opłaty stałe – niezależne  
od zużycia energii takie jak:
◆  opłata handlowa – opłata stała, która 

pokrywa koszty wystawiania przez za-
kład energetyczny faktur i rachunków 
za prąd oraz inne koszty administra-
cyjne, jej wartość zwykle nie przekra-
cza kilkunastu złotych,

◆  opłata przejściowa – wyrażona 
w zł/miesiąc, obowiązują trzy stawki 
zależne od rocznego poziomu zużycia 
energii, opłacana również przez pro-
sumenta

◆  opłata abonamentowa – opłata za 
odczyt licznika i jego kontroli, tym 
mniejsza, im dłuższy jest okres roz-
liczeniowy, opłacana również przez 
prosumenta

◆  opłata stała sieciowa – opłata za 
korzystanie z sieci, niezależna od tego, 
ile zostało pobrane energii, opłacana 
również przez prosumenta

oraz opłaty zmienne  
– zależne od zużycia: 
◆  opłata zmienna sieciowa – opłata za 

korzystanie z sieci w określonym czasie, 
im więcej korzystamy (czyli im dłużej 
pobieramy energię) tym jest większa,

◆  opłata jakościowa – opłata po prostu 
za korzystanie z sieci, jej wysokość 
zależy od kosztów utrzymania systemu 
energetycznego, modernizacji sieci itp.,

◆  opłata OZE – związana jest  z ustawą 
o odnawialnych źródłach energii,

◆  opłata mocowa – opłata za gotowość 

Analiza rachunku za energię elektryczną może sprawić nie 
lada kłopot  – niezrozumiałe pozycje, kwoty i rozbudowane 
tabele składają się w jedno – kwotę do zapłaty. Ale czy 
zastanawiałeś się, za co konkretnie płacisz, albo jak zmieni się 
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do zabezpieczenia dostarczania prądu, 
ma zapewnić stałe dostawy prądu. 
W przypadku gospodarstw domo-
wych opłata mocowa jest stawką mie-
sięczną, zależną od rocznego zużycia 
energii elektrycznej i płatną za punkt 
poboru energii.
Opłaty które zostaną na Twoim 

rachunku prosumenta to opłata mocowa, 
przejściowa, abonamentowa i sieciowa 
stała.

Rachunek za prąd przed  
i po montażu instalacji fotowolta-
icznej – różnice
Jeśli zostałeś właścicielem elektrowni 
słonecznej, na pewno zauważyłeś, że 
Twoja faktura różni się od tej, którą do 
tej pory znałeś. Po zainstalowaniu dobrze 
dobranej instalacji Twój rachunek spro-
wadza się do niewielkich opłat stałych na 
rzecz operatora wynoszących od kilku 
do maksymalnie kilkunastu złotych 
miesięcznie. 

W przypadku prosumenta na rachun-
ku za prąd pojawiają się  dane dotyczące 
odczytów z licznika na początku i na 
końcu okresu rozliczeniowego oraz suma 
pobranej i wprowadzonej do sieci energii. 

W szczególności powinny  
zainteresować Cię  
takie pozycje jak:
◆  energia czynna pobrana – jest to 

ilość energii, którą pobrałeś z sieci do 
zasilania urządzeń w swoim domu, 
w momencie gdy Twoja instalacja nie 
pracowała lub potrzebowałeś jej więcej 
niż w danym momencie produkowała 
instalacja,

◆  energia czynna oddana – ilość energii 
wyprodukowanej przez instalację, któ-
ra nie została wykorzystana na bieżące 
potrzeby i trafiła do sieci,

◆  saldo energii – wyliczenie wartości 
zużytej i wyprodukowanej energii 
elektrycznej w oparciu o dokonane 

odczyty licznika z uwzględnieniem 
bilansowania,

◆  magazyn energii – w tym miejscu 
znajdziesz informacje o tym, ile ener-
gii możesz wykorzystać przez kolejne 
365 dni.

Rachunek za prąd  
– okres rozliczeniowy
Okres rozliczeniowy jest to czas między 
dwoma kolejnymi odczytami licznika, 
które służą do rozliczenia się. Zazwyczaj 
sprzedawcy oferują do wyboru jedno-, 
dwu-, sześcio-  lub dwunastomiesięczny 
okres rozliczeniowy.

Dla prosumenta najkorzystniejszym 
okresem na rozliczenie energii będzie 
półroczny lub nawet roczny. Dlaczego? 
Ilość wyprodukowanej energii przez 
panele fotowoltaiczne zmienia się w cią-
gu całego roku – w miesiącach letnich 
produkowane są nadwyżki energii, które 
magazynowane są w sieci i które można 
odebrać w miesiącach niższej produkcji. 
Od  momentu wprowadzenia energii do 
sieci właściciel mikroinstalacji ma rok na 
rozliczenie nadwyżki. 

Należy pamiętać, że im im krótszy 
okres rozliczeniowy, tym wyższa może 
być opłata abonamentowa związana 
z koniecznością częstszego odczytywania 
licznika.

Rachunek za prąd  
– co ile przychodzi?
Częstotliwość otrzymywania rachun-
ków za prąd związania jest z okresem 
rozliczeniowym, jednak nie oznacza 
to, że mając roczny okres dostaniemy 
jeden rachunek. W przypadku okresów 
rozliczeniowych dłuższych niż miesiąc 
będziemy otrzymywali fakturę czę-
ściej, niż trwa okres rozliczeniowy, na 
podstawie tak zwanego prognozowanego 
zużycia prądu.

Rachunek prognozowany
Prognozę wylicza się na podstawie 
opłat za energię elektryczną z po-

przedniego roku. Co to oznacza dla 
prosumentów? Rachunek pierwszy 
rok po założeniu instalacji fotowolta-
icznej może być zawyżony względem 
rzeczywistego zużycia. Rachunek 
prognozowany nie uwzględnia bowiem 
energii, którą produkuje instalacja 
fotowoltaiczna. 

W takiej sytuacji  
prosument może:
◆  opłacać faktury, a nadpłata, zosta-

nie przekazana na poczet przy-
szłych rachunków,

◆  po okresie rozliczeniowym zło-
żyć wniosek do operatora o zwrot 
nadpłaty,

◆  złożyć wniosek do zakładu energe-
tycznego o zmniejszenie wysokości 
prognozowanych faktur wyłącznie 
do opłat stałych (abonamento-
wych), a dopiero na koniec okresu 
rozliczeniowego uiścić ewentualną 
dopłatę.

Fotowoltaika obniża  
rachunek za prąd
Efektywnie dobrana instalacja foto-
woltaiczna generuje ogromne oszczęd-
ności. Dzięki nowoczesnej technologii 
jesteśmy w stanie pokryć praktycznie 
100% rocznego zapotrzebowania na 
prąd. Jesienią i zimą, kiedy słońca 
jest mniej, wykorzystujemy nadwyżki 
energii wyprodukowanej w miesiącach 
o większym natężeniu promieniowa-
nia. Rachunek za prąd po montażu 
instalacji fotowoltaicznej może wynieść 
jedynie kilka-kilkanaście złotych za 
miesiąc. Cena fotowoltaiki spłaca się 
w kilka lat. Instalacja zaś generuje 
oszczędności przez kilkadziesiąt lat. Po 
zainstalowaniu fotowoltaiki kwotę na 
fakturze tworzą głównie opłaty które 
ponosimy na rzecz sprzedawcy czy 
dystrybutora.

Źródło: columbusenergy.pl

Osoby starsze borykające 
się z niepełnosprawnością, 
długotrwałą i przewlekłą 
chorobą lub sprawujący 
nad nimi opiekę mają nowe 
perspektywy w zakresie 
uzyskania pomocy  zarówno 
dziennej jak i całodobowej. 

Funkcjonujące już w latach ubiegłych, ale 
ostatnio coraz bardziej powszechne pro-
gramy, dają możliwość wsparcia inicjatyw 
wsparcia dziennego i całodobowego dla 
lokalnych samorządów. 

Asystent osobisty
Program „Asystent osobisty osoby niepeł-
nosprawnej” – w założeniu jest to wsparcie 
asystenta przy wykonywaniu codziennych 
czynności, w tym między innymi wspar-
cie przy aktywnym uczestnictwie w życiu 
społecznym.  

Program zakłada dofinansowanie 
zarówno kosztów wynagrodzenia, dojazdu 
asystenta jak i koszty biletów wstępu np. do 
kina lub teatru, wraz z kosztami dojazdu 
zarówno dla asystenta jak i podopiecznego. 

Opieka 75+
Program „Opieka 75+” – dofinansowanie 
usług opiekuńczych, w tym specjalistycz-
nych usług opiekuńczych, dla osób powyżej 
75. roku życia.

Program „Opieka 75+” realizowany jest 
od stycznia 2018 r. i jest adresowany do 
gmin: miejskich, wiejskich, miejsko-wiej-
skich do 60 tys. mieszkańców, które realizują 
usługi opiekuńcze samodzielnie. Gminy, 
które przystępują do realizacji programu 
uzyskują finansowe wsparcie w realizacji  
usług opiekuńczych, w tym specjalistycz-

nych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 
75 lat i więcej, do 50% przewidywanych 
kosztów realizacji zadania.
Opieka wytchnieniowa 
Program „Opieka wytchnieniowa” – jest to 
wsparcie poprzez zapewnienie dziennej lub 
całodobowej opieki, w tym opieki specjali-
stycznej, dla osób zależnych, mające na celu 
danie możliwości odpoczynku dla opieku-
nów osób niepełnosprawnych. 

Program ten realizowany jest zarówno 
w trybie dziennym, jak i całodobowym. 
W trybie dziennym dofinansowanie dla 
gmin pokrywa koszty 240 godzin usług 
w roku na jednego uczestnika. W trybie 
całodobowym program zakłada pokrycie 
kosztów zapewnienia opieki nie więcej niż 
14 dni na jednego uczestnika w ciągu roku. 

Rodzinne domy  
pomocy społecznej
Program „Rodzinne domy pomocy spo-
łecznej” – placówki całodobowe dla nie 
więcej niż 8 osób zamieszkujących wspólnie, 
wymagających wsparcia w formie usług 

opiekuńczych i bytowych z powodu wieku 
lub niepełnosprawności.  

Pobyt i opieka w rodzinnym domu po-
mocy przeznaczone są dla osób potrzebują-
cych całodobowego wsparcia z powodu cho-
roby lub niepełnosprawności, którego nie 
można zapewnić im w miejscu ich zamiesz-
kania, jednak niewymagających jeszcze 
umieszczenia w domu pomocy społecznej. 
Pomoc w rodzinnym domu pomocy świad-
czona jest  całodobowo przez osobę fizyczną 
lub organizację pożytku publicznego.

Środowiskowe  
domy samopomocy
Środowiskowe domy samopomocy – ośrod-
ki wsparcia dziennego dla osób niepełno-
sprawnych, w tym osób z niepełnospraw-
nością intelektualną i sprzężoną. Placówki 
takie zapewnia wsparcie terapeutyczne 
i socjalne. Są przeznaczone dla osób prze-
wlekle psychicznie chorych i niepełnospraw-
nych intelektualnie. To placówki okresowego 
dziennego lub całodobowego pobytu, w któ-
rym osoby z zaburzeniami psychicznymi 

mogą otrzymać częściową opiekę i pomoc 
w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życio-
wych oraz posiłek. 

W naszym powiecie taka placówka funk-
cjonuje w Sulęcinie (tel. 95 755 27 86).

Środowiskowy dom samopomocy 
świadczy usługi w ramach indywidualnych 
lub zespołowych treningów samoobsługi 
i treningów umiejętności społecznych, pole-
gających na nauce, rozwijaniu lub podtrzy-
mywaniu umiejętności w zakresie czynności 
dnia codziennego i funkcjonowania w życiu 
społecznym. 

Finansowanie ze  
środków zewnętrznych
Potrzeby osób niesamodzielnych, mają-
cych ograniczone możliwości zarówno 
ekonomiczne, jak i mobilności powinny 
być priorytetem samorządów gminnych. 
Zadanie to stanowi nie tylko obligatoryjne 
zadanie gminy, ale także potrzebę lokalnego 
środowiska. W otoczeniu każdego z nas jest 
ktoś, kto zarówno sam potrzebuje wsparcia, 
jak i osoby, które często w heroiczny sposób 
sprawują stałą całodobową opieką nad osobą 
niesamodzielną, bywa że z niepełnospraw-
nością w stopniu znacznym. 

Wspomniane programy zakładają 
możliwość współpracy gmin z organiza-
cjami pozarządowymi, w ramach realizacji 
konkretnych projektów. 

Wszystkie wymienione w artykule 
programy są finansowane ze środków 
zewnętrznych. Większość z nich zakłada 
dofinansowanie ze środków Ministerstwa 
Rodziny i Polityki Społecznej – co ważne 
– bez partycypacji w kosztach dla reali-
zatorów, czyli gmin. Czyli taka pomoc się 
opłaca! Zarówno organizatorom wsparcia 
tj. lokalnym samorządom, jak i osobom, do 
których ta pomoc jest kierowana, czyli oso-
bom wymagającym wsparcia z tytułu wieku 
lub niepełnosprawności. 

EN

EDUKACJA

Od połowy października w całym powiecie 
sulęcińskim strażacki numer alarmowy 998 
został przełączony do Centrum Powiadamia-
nia Ratunkowego (CPR) w Gorzowie Wlkp. 
Numer 998 nadal będzie aktywny, zmienia 
się jedynie miejsce odbioru zgłoszenia. Dzię-
ki tej funkcjonalności jest możliwe jednocze-
sne powiadomienie o zdarzeniu wszystkich 
właściwych służb.
Przełączenie numeru alarmowego 998 
(wcześniej w ten sposób dzwoniliśmy do dy-
żurnego PSP) do CPR to kolejne usprawnie-
nie systemu powiadamiania ratunkowego. 
Pozwoli to na jednoczesne poinformowanie 
o zdarzeniu wszystkich właściwych służb, co 
jest bardzo istotne w przypadku np. wypad-
ków drogowych. Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego będzie w stanie zweryfikować 

zgłoszenia omyłkowe lub niezasadne, więc 
finalnie odpowiednie służby zostaną poin-
formowane tylko o przypadkach, w których 
jest potrzebna interwencja. Oznacza to, że 
od 12 października wybierając numer 998 na 
obszarze powiatu sulęcińskiego dodzwoni-
my się do Centrum Powiadamiania Ratun-
kowego w Gorzowie Wlkp., które przyjmie 
zgłoszenie i przekaże do właściwej służby. 
Obsługa połączeń numeru alarmowego 998 
przez operatorów numeru 112 wdrażane jest 
w całym kraju.

Godziny   
pracy  
urzędu

Od 22 listopada Urząd Miejski 
w Torzymiu, a także Ośrodek 
Pomocy Społecznej czynne są dla 
interesantów w godzinach 7.15 do 
15.15 po uprzednim uzgodnieniu 
telefonicznym pod numerem 
telefonu 683 413 012. Umówione 
osoby są proszone w momencie 
przyjścia pod budynek urzędu 
o kontakt z sekretariatem przez 
domofon. W urzędzie obowiązuje 
obowiązek zasłaniania ust i nosa.

Zaszczepionych  
wciąż mało

Dzwonisz 998 – odbierze CPR
INFORMACJA

i

INFORMACJA

i
INFORMACJA

i

Mieszkańcy gminy Torzym zajęli trzecie miejsce w konkursie 
„Rosnąca Odporność” w powiecie sulęcińskim. To konkurs 
rządowy promujący postęp w szczepieniach przeciwko koro-
nawirusowi. W tej edycji konkursu liczono wzrost osób w pełni 
zaszczepionych od 1 sierpnia do końca października. W powiecie 
sulęcińskim lepszym wzrostem zaszczepień w tym okresie mogły 
się pochwalić tylko Słońsk i Krzeszyce. Słońsk dostał w nagrodę 
milion złotych, Krzeszyce – pół miliona, a Torzym – 250 tys.
Na koniec października w pełni wyszczepionych w gminie To-
rzym było 3175 mieszkańców, czyli 47,1 procent. 
Na tle całego województwa to, niestety, słaby wynik. Gmina 
Torzym pod względem procent osób zaszczepionych zajmowała 
na koniec października dopiero 67. miejsce na 82 gminy.
Nagroda w konkursie „Rosnąca Odporność” może zostać prze-
znaczona jedynie na walkę z koronawirusem.
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Gdyby komuś, kto nie zna Międzyrzecza, 
miał pan w skrócie przedstawić szanse tego 
miasta, tej gminy, to...?
REMIGIUSZ LORENZ, burmistrz Między-
rzecza: Musimy zacząć od tego, że Międzyrzecz 
na skrzyżowaniu S3 z A2 ma bardzo dobrą lo-
kalizację. Przez dłuższy czas zabiegałem u władz 
województwa, ale także u samorządowców oraz 
u organów władzy państwowej o otwarcie oczu 
na to, że logistycznie to jest taka dziesiątka na 
strzelnicy sportowej. Idealne miejsce do tego, 
by właśnie tutaj organizować centra logistyczne. 
Warto dodać, że niecałe 100 km od granicy 
Polski powstaje właśnie jeden z największych 
portów lotniczych w tej części Europy. To trzeba 
starać się wykorzystać, bo natura nie lubi pustki. 
Jeśli my tego nie zagospodarujemy, zagospoda-
ruje ktoś inny. Może sami Niemcy.

I takie centrum powstanie?
Sama infrastruktura bez strategicznego my-
ślenia o wykorzystaniu zasobów nie da efektu, 
który chce się osiągnąć. Zabiegałem więc o to, 
by powstało coś takiego jak Miejski Obszar 
Funkcjonalny i w naszym przypadku tym 
obszarem jest połączenie: Świebodzin, Między-
rzecz, Sulęcin. Jestem wdzięczny za to, że zarząd 
województwa lubuskiego dojrzał do tego, że to 
jest bardzo dobra lokalizacja dla rozwoju nie 
tylko naszych gmin, ale i całego województwa. 
Oczywiście, są Gorzów Wielkopolski czy Zie-
lona Góra, ale to ośrodki, które w porównaniu 
z Warszawą, Poznaniem czy Wrocławiem nie 
są aż tak eksponowane. Dlatego jest zasadne, by 
województwo lubuskie spróbowało wykorzy-
stać jak najlepiej właśnie to miejsce, ten punkt: 
przecięcie dwóch szlaków transgranicznych. 
I teraz, dzięki wszystkim naszym zabiegom, 
jesteśmy wpisani w tę strategię - te trzy ośrodki 
jako właśnie Miejski Obszar Funkcjonalny. 
To gwarancja puli środków na rozwój, dzięki 
któremu takie obszary stają się kuźniami małej 
przedsiębiorczości. Według mnie to jest właści-
wy kierunek. 

Nie wystarczy stać na rozstaju dróg, trzeba 
mieć jeszcze pomysł, jak ten rozstaj dróg 
wykorzystać.
Oczywiście. Zresztą podstawą naszych pomy-
słów i strategii jest nie tylko lokalizacja sama 
w sobie. Także fakt, że stacjonuje tu 17. Wiel-
kopolska Brygada Zmechanizowana, która dla 
nas, międzyrzeczan, jest solidnym gwarantem 
przyszłości. To duży budżetowy zakład pracy, 
dający zatrudnienie, dający też potencjał, jeśli 
chodzi o perspektywę rozwoju.

Co najbardziej wpłynęło na pańskie postrze-
ganie potrzeb Międzyrzecza?
Polska Akademia Nauk kilka lat temu przepro-
wadziła badanie dotyczące degradacji gospo-
darczo-społecznej średnich miast. My znaleźli-

Stąd też między innymi te nasze wyjazdy do 
instytucji centralnych, liczne rozmowy, przeko-
nywanie, podrzucanie pomysłów. Dziś dzięki 
temu mamy w strategii zabezpieczone możli-
wości lokalizacji nowych inwestycji, transportu 
lokalnego, kwestie rozwiązywania pozyskiwania 
środków na budownictwo, na energię odnawial-
ną, na całe mnóstwo innych rzeczy. To zaś daje 
niesamowity komfort w planowaniu. 

Czyli liczy się nie szczegół, jak zasypanie 
przykładowej dziury w jezdni, a ogół?
No tak. To kwestia perspektywy myślenia. 
Jeśli docelowo chcemy, by na naszym terenie 
powstały nowe przedsiębiorstwa, czego potrze-
bujemy, by ten proces się udał i by zabezpieczał 
potrzeby wszystkich. Na przykład oczyszczalnia 
ścieków. Mamy zadanie na  63 miliony złotych 
z dofinansowaniem na 41,5 miliona z Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowiska. Reszta 
jest po stronie Międzyrzeckiego Przedsiębior-
stwa Wodociągów i Kanalizacji i gminy. Gdy za-
częła się rozmowa o podłączeniu do miejskiego 
systemu oczyszczania następnych organizmów, 
jeździłem po sołectwach i tłumaczyłem: nie 
podłączę trzeciej ręki, gdy serce nie daje rady. 
Trzeba zacząć właśnie od naszej „pompy”, a po-
tem możemy rozwijać system naczyń połączo-
nych. To inwestycja, która wymagała mnóstwa 
zabiegów, rozmów, planów. Warto było, bo ona 
właśnie jest gwarantem, że ja za dwa lata będę 
mógł z czystym sumieniem i spokojem mówić 
przedsiębiorcy, który chce tu zainwestować, że 
nie będzie kłopotu z nieczystościami, które za-
cznie zrzucać. Nie będzie problemu z wodą. Nie 

Placówki edukacyjne to jedno, ale co jeszcze 
by pan polecił komuś z zewnątrz?
Mamy Akademię Młodych Orłów oraz inne 
sekcje sportowe – dbające o kształcenie spor-
towe dzieci. Są możliwości dokształcania przy 
klubach sportowych. Liczne zajęcia w Ośrodku 
Kultury. Mamy stadion, który będzie areną 
zmagań lekkoatletycznych całego wojewódz-
twa, a który spełnia wymogi treningowe nawet 
klubów piłkarskiej ekstraklasy. Mamy halę spor-
tową, basen, którego istnienie jest konieczno-
ścią, choć jest dla nas obciążeniem w bieżącym 
utrzymaniu. My na nim nie zarabiamy. Ale 
przecież ma znaczenie kompleksowość rozwią-
zań oferowanych mieszkańcom, a bez tego ba-
senu oferta byłaby po prostu gorsza. Wszystko 
po to, by młody rodzic pomyślał sobie: o, fajnie! 
Tutaj można żyć! 

Czyli w tej układance może coś być na minu-
sie, ale liczy się oferta całości?
Oczywiście. Mamy też inwestycję, która 
wyprzedziła potrzeby mieszkańca czy podmio-
tów gospodarczych. Najpierw robimy drogi, 
uzbrajamy teren, który jest własnością gminy, 
a dopiero potem sprzedajemy działki. I proszę 
mi wierzyć, że zainteresowanie jest tak wielkie, 
że mieszkańcy – potocznie mówiąc – o nie się 
biją. Bo wiedzą, że nie będą czekać dwudziestu 
lat na uzbrajanie, nie będą czekać dwudziestu 
lat na chodnik, na lampę, na inne rzeczy z infra-
struktury. W Osiedlu nad Obrą budujemy 1,5 
kilometra dróg, które przechodzą przez obszar 
budownictwa jednorodzinnego, wielorodzinne-
go, a docelowo będą styczną dla nowo planowej 
obwodnicy i mostu.

Podoba mi się to, że pan konsekwentnie 
unika brnięcia w szczegóły, drobiazgi z pew-
nego punktu widzenia. Strategia myślenia 
kompleksowego wydaje się sprawdzać 
o wiele lepiej patrząc na rozwój w perspek-
tywie lat.  
Trzeba umieć postawić sobie cel. Gdzieś 
światełko świeci i do niego idziemy. Dla nas 
tym celem jest to, żeby po pierwsze z Między-
rzecza przestali uciekać młodzi ludzie, żeby nie 
spadała liczba mieszkańców, a w drugim etapie 

Spotkaliśmy się akurat przy okazji Dnia Pra-
cownika Socjalnego. Z tego, co wiem, pan 
przykłada wielką wagę do funkcjonowania 
samorządu właśnie w tej sferze.
To jest misja konieczna i mam wielki szacunek 
dla ludzi, którzy ją pełnią. To ludzie, dzięki któ-
rym realizujemy zadania dla osób najbardziej 
potrzebujących: kwestia niebieskiej karty, prze-
ciwdziałania przemocy w rodzinie. To osoby, 
które są sygnalistami takich działań, wspierają, 
podpowiadają. Wskazują, w jaki sposób przejść 
przez procedury w przypadku osób dotkniętych 
największymi tragediami. To ogromny obszar 
działań dających poczucie nam wszystkim, że 
jesteśmy ludźmi. Musimy sobie zdać sprawę, że 
gdybyśmy zatracili tę strefę realizacji samorządu 
– poprzez opiekę, wsparcie, samorząd stałby się 
bezduszną maszyną. A nie o to w tym wszyst-
kim chodzi. 
Zadbanie o morale społeczne to obowiązek 
samorządu, ale także i konieczność.

Niekiedy zdarza się, nad czym należy ubole-
wać, że samorządy pomoc tym najsłabszym 
grupom społecznym stawiają na szarym 
końcu.
Gminę, która się rozwija, stać też na to, żeby 
poprawiać zabezpieczenie osób najbardziej 
potrzebujących i najbardziej wykluczonych. 
To powoduje, że osoby starsze stają się bardziej 
aktywne, poprawia się ich kondycja psychiczna 
i ogólnozdrowotna. To jest wszystko bardzo 
komplementarne. 

Osoby starsze najczęściej nie mają szans na 
nowe mieszkanie, często mieszkają w sta-
rych blokach i kamienicach, gdzie nie jest 
zbyt przyjemnie. Wasza gmina ma zdaje się 
pomysł na ożywienie takich miejsc?
W ramach już istniejącego obszaru miejskiego 
zakładamy zielone idylle, czyli zielone miejsca 
między kamienicami, które upiększają i dają 
oddech mieszkańcom. Przykładamy do tego 
wielką wagę, bo to ważne, żeby także tam, gdzie 
jest ciasna, starsza zabudowa, była możliwość 
wyjścia z domu, możliwość tego, by usiąść sobie 
na ławce w miłym, zielonym miejscu. Staramy 
się, by te miejsca były bezpieczne, zakładamy 

śmy się w pierwszej grupie wymienionych m.in. 
z Nową Solą, Żarami czy Żaganiem. Mając tę 
świadomość, jeszcze gdy Wadim Tyszkiewicz 
był prezydentem Nowej Soli, jeździliśmy wspól-
nie do minister Jadwigi Emilewicz i wykazywa-
liśmy konieczność centralnego wspomagania 
średnich miast. Mieliśmy na myśli nie pomoc 
jednostkową, a kompleksową. I to się nam 
udało. Wiele rzeczy pokazywaliśmy wtedy na 
przykładzie Berlina, który jest takim molo-
chem wysuszającym niemal wszystko wokół. 
W efekcie we Frankfurcie nad Odrą tak brakuje 
ludzi, że mieszkania w tej części Niemiec stały 
się tańsze niż w Polsce.

To prawda – gdy jeździ się po Polsce, często 
przychodzi do głowy, że średnie i małe mia-
sta są u nas niedoceniane.
Z wykształcenia jestem inżynierem budow-
nictwa. I zawsze powtarzam – żeby budynek 
dobrze stał, musi mieć dobrą podwalinę. W na-
szym przypadku na tyle solidną, by uniosła cię-
żar rozwoju całej gospodarki. Kiedyś usłyszałem 
taką myśl, że jeśli powstaje jeden duży ośrodek, 
to oczywiście bardzo dobrze – trzeba się cieszyć. 
Tylko co wtedy, gdy ten ośrodek upadnie? 
Właśnie dlatego lepiej mieć gospodarkę opartą 
na rozproszonych małych, średnich przedsię-
biorcach, czy w naszym przypadku średnich 
ośrodkach miejskich. Wtedy ewentualne 
kłopoty jednego nie pociągają za sobą kłopotów 
całego regionu. Na szczęście dostrzeżono to, 
że metropolitarna polityka powoduje, że duży 
zastrzyk pieniędzy pozyskiwanych z zewnątrz 
idzie w wielkie miasta, a te małe muszą się 
mocno drapać po głowie, co robić. 

Powiedział pan o wnioskach płynących z ba-
dania PAN. Przy pierwszej lekturze pewnie 
wrażenie nie było najprzyjemniejsze?
Kiedyś jeden z dziennikarzy zadał mi – w jego 
przekonaniu chyba podchwytliwe – pytanie: co  
ja na wspomniane wyniki badania? Chyba był 
zaskoczony, bo odparłem: nic lepszego niż to 
badanie nie mogło nas spotkać, bo przecież dla 
nas to ogromna szansa! Skoro centralnie zdia-
gnozowano takie problemy, to musi powstać te-
raz pakiet skutecznych środków, by tę degrada-
cję, o której wspominało badanie, powstrzymać. 

zdarzy się po prostu sytuacja, że będziemy mieli 
grunty pod inwestycję, ale jako miasto – potocz-
nie mówiąc – nie będziemy mieli możliwości, 
by to „przerobić”, wykorzystać.

Z tego, co pan mówi, cała wasza strategia 
jest podporządkowana właśnie temu, by 
móc te możliwości wykorzystać.
Trzeba budować takie mechanizmy, które spo-
wodują, że przyjdzie do nas inwestor, postawi 
hale produkcyjne, uruchomi przedsiębiorstwo 
i będzie odprowadzał nam podatki, co jest 
dochodem bieżącym gminy. Dlatego, między 
innymi, jeśli teraz z Polskiego Ładu dostajemy 
środki, to one nie mogą iść na przysłowiowe 
„kolorowanki”, tylko muszą zostać zainwe-
stowane w twarde, sensowne działanie, które 
doprowadzi do tego, że gospodarka napędzi 
nam w naturalny sposób dochody gminy. Dla 
mnie to wręcz nasz obowiązek myśleć o tych 
środkach tak, by się nie rozeszły, tylko by 
w przemyślany sposób dały na końcu szansę na 
dodatkowy dochód. 
 
No dobrze, ale to jedna wasza „noga”. Wspo-
mniał pan o drugiej, czyli o wojsku. 
Musieliśmy pomyśleć o tym, co zrobić, by 
Międzyrzecz był atrakcyjny dla tych żołnie-
rzy, którzy tu przejeżdżają, dla pracowników 
jednostki. Jeśli przyjeżdża tu młody żołnierz 
czy pracownik, zawsze istnieje szansa, że 
założy rodzinę. Ale musi czuć, że właśnie tu 
będzie mu wygodnie i bezpiecznie. Że będzie 
miał możliwość kształcenia swoich dzieci 
w odpowiednich warunkach. Stąd właśnie 
kompleksowa termomodernizacja wszystkich 
szkół podstawowych. Wybudowaliśmy nowe 
przedszkole. Wybudowaliśmy kluby żłobko-
we w ramach programu Maluch Plus, mimo 
że żłobek nie jest zadaniem własnym gminy. 
No tak, tylko nam po prostu zależy na tych 
młodych ludziach – by oni decydując się na 
pozostanie w naszej gminie, nie mieli proble-
mu na przykład z oddaniem dziecka do opieki. 
W ten sposób przeciwdziałamy ewentualne-
mu wykluczeniu jednego z rodziców z pracy 
zawodowej. Jeśli ktoś inny tego nie zrobi, już 
mamy przewagę.

– byśmy doprowadzili do sytuacji, w której 
pojawi się tendencja zwyżkowa. A to znaczy, 
że musimy być lepsi od innych, że musimy coś 
więcej zaoferować. I temu podporządkowujemy 
swoje pomniejsze cele, etapy rozwoju. Dziś na 
szczęście większość obecnych mieszkańców 
widzi swoją przyszłość w naszym mieście. Aby 
ten mechanizm zadziałał, trzeba spokojnie, 
powoli te wszystkie puzzle układać z wielką 
konsekwencją. Dlatego ja zawsze staram się 
tłumaczyć swoim współpracownikom czemu 
dane działanie ma służyć. 

Mówiliśmy wiele o ludziach młodych, 
będących przyszłością miasta i gminy. Ale 
przecież jest też pokolenie najstarsze. Dla 
niego także macie ofertę?
To oczywiście zadanie powierzone Ośrodkowi 
Pomocy Społecznej. Mamy na przykład grun-
townie odnowiony, właściwie nowy Dzienny 
Dom Seniora, wcześniej straszący przez wiele 
lat. Dziś wygląda wspaniale i jest bodaj najlep-
szym budynkiem w dyspozycji OPS. Za tym 
budynkiem jest mała muszla koncertowa, która 
głęboko leży mi w sercu. Mój ojciec był projek-
tantem i projektował właśnie ten obiekt – zapa-
miętałem to jako mały chłopiec. Ale wiadomo, 
nie zawsze co w sercu, to w głowie. Docelowo 
poszukuję źródła, które pozwoli odremontować 
muszlę i to wtedy także będzie fajne miejsce, 
gdzie będą się mogli spełniać między innymi 
seniorzy, wszelkie koła kulturalne.

Bywa, że w sferze działalności samorządów 
potrzeby seniorów są lekceważone, niestety. 
Możliwość wyciągnięcia seniora z domu, 
stworzenia mu szansy na spotkania z innymi, 
znajomymi, porozmawiania o swoich proble-
mach – to są niesamowicie ważne społecznie 
kwestie. Taka placówka dla seniorów ma mieć 
charakter terapeutyczno-socjalny. Trzeba dać 
tym ludziom poczucie bycia potrzebnym. 
Wyciągnąć z marazmu, w który łatwo wpaść, 
gdy nie ma żadnej pomocy. Nasz Dom Seniora 
już fajnie funkcjonuje, mamy Środowiskowy 
Dom Samopomocy, ale cały czas mamy też 
na myśli jeszcze polepszenie warunków, nowe 
rozwiązania. 

monitoring, zakładamy oświetlenie. To zresztą 
najlepszy sposób na przeciwdziałanie różnym 
patologiom, które z reguły... światła nie lubią. 

Jeszcze jedna ciekawa rzecz, jaką zauwa-
żyłem przeglądając różne rzeczy związane 
z waszą gminą, to działalność na Facebo-
oku. Macie świetnie prowadzone profile. 
I ten gminny, i ten urzędu. Widać chęć komu-
nikacji z mieszkańcami.
Mnie akurat jako inżynierowi brakowało tego 
bakcyla komunikowania się, przyznaję. Ale 
także swoje niedostatki trzeba umieć przekuć na 
korzyść. Skoro sam nie czujesz się najlepiej w ja-
kimś obszarze, otocz się ludźmi, którzy w tych 
obszarach będą się poruszali lepiej. To umie-
jętność dobierania kadry. Przyznaję, w czasie 
trwania poprzedniej kadencji zauważyłem, że 
jest problem z brakiem dostatecznej informa-
cji, pojawiała się też dezinformacja od osób 
siejących defetyzm, przed czym dziś w dobie 
mediów społecznościowych trudno się obronić. 
I tu nie chodzi o to, by – przysłowiowo – podci-
nać drzewko sąsiada, tylko o to, by być lepszym, 
by trafiać ciekawszym, ciepłym, zrozumiałym 
przekazem, który w sposób skuteczny dociera 
do odbiorcy. Taki przekaz idzie też w świat. 
Ktoś obserwuje, ktoś czyta, przegląda FB i myśli 
sobie – o, jak tam fajnie, jak tam ciekawie, może 
warto byłoby tam zajrzeć, zobaczyć, a może 
i zamieszkać.

Komunikacja na Facebooku to także 
konieczność zmierzenia się z krytyką 
nierzadko.
Ja akurat mam na sobie bardzo gruby pancerz 
żółwia, bo samorządowiec musi być odporny na 
krytykę. To część jego działania, tak po prostu 
jest. Dla mnie najważniejsze jest to, że dzięki 
takim narzędziom możemy budować swoją 
markę, markę gminy Międzyrzecz, bo ta gmina 
na to zasługuje.

Cała rozmowa  
z Remigiuszem Lorenzem  

na lokalneforum.pl

Rozmawiał Marcin KALITA

ROzMAWIAMY z REMIGIUSzEM LORENzEM, BURMISTRzEM MIĘDzYRzECzA

Chcemy, by ludzie myśleli o nas: to fajne miejsce do życia!
Z wykształcenia – inżynier budownictwa, z zamiłowania – audiofil, 
zapalony turysta i rowerzysta, a także miłośnik renowacji starych 
pojazdów i mebli, z powołania – niewątpliwie samorządowiec. Remigiusz 
LORENZ od siedmiu lat pełni funkcję burmistrza gminy Międzyrzecz, ale 
z samorządem lokalnym związany już jest od lat 15. Na wylot zna gminę 
i miasto, w którym się urodził. Ma głowę pełną wizjonerskich pomysłów 
i planów na kompleksowy rozwój miasta, ale najważniejsze, że wraz 
z zespołem, który zbudował, pomysły te potrafi wcielić w życie. – Pieniądz 
w gminie musi być wydawany w taki sposób, by stawał się napędem do 
rozwoju – tłumaczy w rozmowie z naszą gazetą.

Burmistrz Remigiusz Lorenz w towarzystwie pań, które dbają o najbardziej potrzebujących pomocy w gminie Międzyrzecz – dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Eweliny Niwald-Brzuśnian (z lewej) i kierownika 
Środowiskowego Domu Samopomocy Katarzyny Nyczak-Walaszek. 
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Funkcjonalny basen – to ogromna frajda dla mieszkańców.

Urząd Miejski mieści się w zabytkowym ratuszu.

Remigiusz Lorenz podczas uroczystości obchodów Święta Niepodległości.   

©
 F

B 
G

m
in

a 
M

ię
dz

yr
ze

cz

AKTYWIZACJA



GMINA TORZYM  •  POWIAT SULĘCIŃSKI » 9 8 « Aktywny Obywatel

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

Na tle malowniczego, jesiennego 
krajobrazu nad jeziorem Garbicz 
odbyła się prelekcja dotycząca walo-
rów nurkowania, prezentacja sprzętu 
nurkowego oraz pogadanka na temat 
bezpieczeństwa nad wodą. Dzieci 
miały możliwość dowiedzieć się, jak 
powinien wyglądać ekwipunek nurka, 
jak rozpocząć przygodę z nurkowa-
niem, jakich wrażeń dostarcza zgłę-
bianie akwenów. 

Techniki ratownicze oraz sprzęt 
ratunkowy zaprezentowali obecni na 
pikniku członkowie WOPR Woje-
wództwa Lubuskiego. Zademonstro-
wali jak wygląda pierwsza pomoc, 
a dzieci wspierane radami i wskazów-
kami spróbowały same przeprowadzać 
modelową resuscytację na przygoto-
wanych fantomach.

Prelekcje spotkały się z dużym 
zainteresowaniem dzieci, które żywo 
reagowały, zadawały wiele pytań, 
przymierzały sprzęt nurkowy i ratow-
niczy. 

W ten przystępny i zabawny spo-
sób dowiedziały się o tym, jak ważne 
jest bezpieczeństwo nad i pod wodą. 
Jednocześnie doświadczyły tego, że 
frajda może płynąć nie tylko z roz-
rywek medialnych, ale także z ruchu 
na świeżym powietrzu i na przykład 
takim zajęciom, jak nurkowanie 
i wspólne spędzanie czasu nad wodą.

Nie zabrakło także innych atrak-
cji, takich jak dmuchańce, ognisko, 
strzelanie z łuków oraz przeróżnych 

©
 W

sz
ys

tk
ie

 z
dj

ęc
ia

: F
B 

St
ow

ar
zy

sz
en

ia
 P

łe
tw

on
ur

kó
w

 P
oj

ez
ie

rz
a 

Lu
bu

sk
ie

go
 T

or
tu

ga

AKTYWIZACJA

Płetwonurkowie dla dzieci na Garbicz Festival

Ucz się nurkować, ucz się ratować!
Fajne inicjatywy zawsze znajdą przyjazne miejsce na 
terenie Garbicz Festival. Niedawno Stowarzyszenie 
Płetwonurków Pojezierza Lubuskiego „Tortuga” 
zorganizowało tam piknik szkoleniowy z udziałem 
dzieci i opiekunów z Nasza Chata – Placówka 
Opiekuńczo-Wychowawcza.

pyszności – wielkie wrażenie zrobił 
między innymi gigantyczny, prawie 
dwumetrowy bochenek chleba. 

Organizatorzy dziękują za pomoc 
w organizacji wszystkim zaangażowa-
nym i wspólną zabawę!

Materiał na podstawie  
FB Stowarzyszenia „Tortuga”

Mieszkańcy, ci cierpliwie pracujący  
i naiwnie wierzący w uczciwość wy-
powiadanych słów pseudoautorytetów 
władzy, po raz kolejny zaś niczym 
hazardziści zaczynają wierzyć – tak, teraz 
pewnie wszystko się zmieni.  

Jednak po chwili przychodzi reflek-
sja, czy można temu wszystkiemu ufać. 
Z uczucia zadowolenia przechodzimy 
w stan osłupienia, tym większego, im 
głębiej zaczynamy analizować... 

Skąd są te pieniądze? Wydrukowane? 
Nieważne – ktoś powie. Pożyczone? Też 
nieważne. Ważne, że w końcu są. 

Pieniądze dla wszystkich,  
każdy się chwali

Burmistrzowie i wójtowie w małych 
miejscowościach wspierani na pokaz 
przez polityków lubujących się w brud-
nej walce otrąbią sukces – tylko jaki? 
Przecież, skoro pieniądze płyną szerokim 
strumieniem do WSZYSTKICH gmin, 
więc to żaden sukces akurat tego kon-
kretnego lokalnego włodarza. Jaką rolę, 
w związku z tym, odegrał wspomniany 
wyżej specjalista od brudnej polityki? 

Bo przecież, jeśli przyjmiemy, że to 
jednak sukces lokalny, to dlaczego tak 
wiele zawdzięcza temu „większemu”? 
Czyżby to właśnie ten oceniał wnioski 
o dofinansowanie? Ale przecież to by zna-
czyło, że sam nabór wniosków był fikcją 
– a to podważałoby całą ideę procesu.  

Pieniądze (23 miliardy złotych prze-
kazane dla 97% samorządów, czyli dla 
2785 gmin, powiatów, miast i miasteczek 
– to cztery tysiące lokalnych projektów) 
mają pochodzić z  Programu Inwestycji 
Strategicznych „Polski Ład”. 

Jak czytamy w ustawie, realizowany 
jest ze środków Funduszu Przeciwdziała-
nia COVID-19. A ten fundusz finanso-
wany jest z kolei z obligacji emitowanych 
przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 
Dzięki stworzeniu Funduszu Przeciw-
działania COVID-19 rząd może się 
zadłużać – potocznie mówiąc – niejako 
„ukrywając” ten fakt, bo wydatki Fundu-
szu nie są zaliczane do budżetu. 

Rząd może więc się zadłużać emi-
tując obligacje i jednocześnie twierdzić, 
że nadwyżka budżetowa w roku 2021 
wyniesie nawet 80 miliardów złotych.  

Dokumentacja projektów?  
Pewnie już jest gotowa! 
Tak czy owak rząd wdrażając tzw. Nowy 
Ład rozdaje pieniądze, zatem odtrąbiony 
sukces wielu lokalnych włodarzy to tro-
chę chocholi taniec. W istocie otrzymali 
pieniądze nie mając wpływu na nic (trze-
ba było złożyć wnioski, to oczywistość). 
Przy tym wszystkim pokazali, jacy oni są 
mądrzy, wyedukowani i sprytni – zabieg 
propagandowy świetny, trzeba przyznać. 

Co dalej jednak, bo skoro mamy 
już pieniądze, to jak możemy je wydać? 
Standardowo zawsze realizując inwesty-
cje infrastrukturalne należy mieć projekt, 
kosztorys, wyłonić wykonawcę w drodze 
przetargu, zrealizować daną inwestycje, 
rozliczyć wydane pieniądze. 

Termin na składanie wniosków był 
krótki. W przypadku naszej gminy nie 
procedowany nawet na forum Rady 
Miasta. Jak słyszymy podczas trans-
misji jednej z sesji, decyzje zapadły na 
nieformalnym spotkaniu grupy radnych 
przychylnych burmistrzowi w restauracji 
„Paradise”. Jak zrozumieliśmy i jak nam 
się wydaje, bez analizy potrzeb, szcze-
gółowych rozmów nad poszczególnymi 
projektami na komisjach rady miejskiej. 

Możemy się jednie domyślać, że 
skoro miejsca konkretnych inwestycji 
zostały precyzyjnie wskazane, to gmina 
posiada projekt i pozwolenia budowlane 
na przeprowadzenie tych inwestycji. 
Musi! 

Jak wspomnieliśmy czasu jest mało, 
a pozwolenia i decyzje środowiskowe 
ciągną się przecież miesiącami. Pozostaje 
wierzyć w to, że te dokumenty są gotowe. 
Inaczej odtrąbione z sukcesem „pozyska-
ne” pieniądze nie będą mogły być wydane. 
Ale to okaże się „kiedyś”, a dziś nic nie stoi 
na przeszkodzie, by się chwalić.

Co z pieniędzy,  
skoro wzrosną wydatki
Rządowe pieniądze trafiają szerokim 
strumieniem do całej Polski w mo-
mencie, gdy trwa pandemia, na rynku 
brakuje pracowników (wiele granic jest 
po prostu zamkniętych), brakuje też 
maszyn, materiały budowlane osiągają 
horrendalne ceny. Wszystko to sprawi, 
że stare kosztorysy (o ile w ogóle istnieją) 
będą musiały być zweryfikowane i cześć 
inwestycji nie zostanie zrealizowana.   

Każda inwestycja opiera się także na 
wkładzie własnym. Od 5 do 20 procent 
inwestycji, zatem w naszej gminie należy 
znaleźć, lekko licząc, ładnych kilkaset 
tysięcy złotych ze środków własnych.

Zdaje się, że to misja praktycz-
nie niewykonalna z uwagi na obecne 
zadłużenie oraz wizje dalszych kredytów 
przewidzianych, na przykład na realiza-
cję budowy oczyszczalni ścieków.

Ostatecznie pozostaje jeszcze jedna 
kwestia do rozstrzygnięcia – jak to 
wszystko wpłynie w dalszej perspektywie 
na gospodarkę, na samorządy, których 
dochody mają znacznie spaść z uwagi 
na zmniejszone wpływy z podatku PIT 
i CIT, których wydatki będą o wiele 
większe z uwagi na idące w górę ceny 
prądu, gazu, ogrzewania, paliw.

Rozdawane pieniądze dają szansę 
politykom zrobić sobie zdjęcie, pochwa-

lić się inwestycją. Najchętniej zresztą 
robią to ci, którzy z tym programem tak 
naprawdę nie mieli nic wspólnego, ale 
teraz z lubością podpinają się pod propa-
gandową lokomotywę. 

A prawdziwe, realne pieniądze 
zabierane są w ciszy i wkrótce okazać się 
może, że samorządy – zwłaszcza te, które 
nie były oparte na solidnym fundamen-
cie finansowym i które już wcześniej 
ledwo dyszały – znajdą się w katastrofal-
nym stanie, w którym nie będzie ich stać 
na zaspokojenie podstawowych potrzeb 
mieszkańców. 

Obserwator

Osoby zainteresowane ofertą pracy, proszone są o dostarczenie  
CV bezpośrednio do pracodawcy:

POLMAX SA SKA STACJA PALIW BOCZÓW – MARKET BOCZÓW

lub drogą mailową: 
MARKET.BOCZOW@POLMAXSA.PL

LUB TELEFONICZNIE POD NUMEREM:  
 785-554-874 lub  696-014-674

Kasjer-Sprzedawca 
Market Boczów 

przy Stacji Paliw Polmax SA SKA

Polmax S.A S.K.A. to spółka zawiązana w 1990 roku, głównym  
zakresem działalności spółki jest handel detaliczny. Firma od lat rozwija sieć stacji 

paliw wraz z szeroka obsługa klienta w tym sklepy.

Firma poszykuje do pracy na stanowisko: 
Sprzedawca w Market 24 Boczów

MIEJSCE PRACY: Boczów

OPIS STANOWISKA:
profesjonalna obsługa klienta,

aktywna sprzedaż,
obsługa komputera i kasy fiskalnej,

dbanie o towar od przyjęcia do momentu sprzedaży,
gotowość do pracy fizycznej

OFERUJEMY:
pracę w zgranym zespole na pełen etat w systemie 12/24, praca zmianowa,  

atrakcyjne wynagrodzenie oraz system premiowy, szeroki pakiet ubezpieczeniowy  
oraz dofinansowany pakiet PZU Zdrowie. 

WYMAGANIA:
wykształcenie minimum zawodowe,
uczciwość i odpowiedzialność,

pozytywne nastawienie do wykonywanych zadań,
łatwość w nawiązywaniu kontaktów.

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

OKIEM FELIETONISTY

Pieniądze, które spadły z nieba
W ostatnim czasie chyba 
wszystkich rozgrzała informacja 
o spadających z PiS-owskiego 
nieba milionach złotych. 
Wszystkich, a zwłaszcza 
mieszkańców mniejszych, 
niedofinansowanych gmin, 
w których włodarze zabetonowali 
się na lata dbając wyłącznie 
o swoje własne interesy i układy. 
A przy okazji opowiadania 
wszystkim wokół o krótkiej kołdrze, 
sami brali kilkanaście tysięcy 
złotych wypłat każdego miesiąca, 

Ponad 97 procent samorządów otrzymało dofinansowa-
nie z Rządowego Funduszu Polski Ład na łączna kwotę 
ponad 23 miliardów złotych. Okruchy z tego tortu trafią 
i na talerz gminy Torzym. A konkretnie to nieco ponad 
6 milionów złotych, przy czym do realizacji inwestycji 
konieczny jest wkład własny (od 5 do 20 procent).

Ogólnie samorządy w Lubuskiem otrzymały dofi-
nansowanie na blisko 700 milionów złotych. Dofinan-
sowanie przyznane przez rząd gminie Torzym nie jest 
najniższe w naszym regionie – to fakt, ale do liderów też 
Torzymowi brakuje sporo. 

I tak na przykład gmina Bobrowice na tylko jeden 
projekt dostaje dofinansowanie wysokości blisko 7 
mln, gmina Brody – ponad 10 mln, Brzeźnica – ponad 

7 mln, Cybinka – 8 mln 250 tys., Dąbie – ponad 10 mln, 
podobnie Drezdenko, Górzyca – ponad 7 mln, Gubin 
– ponad 8 (i to nie licząc samego miasta), Maszewo 
– 7,6 mln, Łęknica – ponad 8, Ośno – blisko 9 mln, 
podobnie Rzepin.

Dofinansowanie jest zaplanowane, ale będzie 
realizowane adekwatnie do podpisywanych kon-
kretnych umów i dopiero wtedy będą przelewane 
właściwe środki.

Na dziś jednak trudno przewidzieć, ile tak naprawdę 
samorządy zyskają. To zależy, jak po wprowadzeniu 
Polskiego Ładu będą układać się ich dochody własne 
z podatków, a tutaj prognozy nie są specjalnie optymi-
styczne.

»  POLSKI ŁAD TAKŻE DLA GMINY TORZYM

Darowanemu koniowi... Wiadomo
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Krzyżówka z przymrużeniem oka
 Poziomo: 
 1 urządzenie do podgrzewania wody
 4 była w Krainie Czarów
 7 ze stolicą w Tbilisi
 8 była nią Katarzyna Wielka
 10 wylewa się z wulkanu
 13 ciernista śliwa
 14 koreańska firma elektroniczna 
 16 akceptacja, podziw
 17 rozprawi się z tuszą
 19  pokój wczasowicza albo siedziba 

dowództwa
 21 sąsiad Kolumbii i Peru
 23 chomikowany na czarną godzinę
 24 sieciówka z książkami
 26 stan zmęczenia bezczynnością
 27 podstawowa jednostka szlochu
 28 z Zośką i Rudym
 29 pociotek
 30 bacik, skręcony rzemyk do chłostania
 31 występ jednoosobowy
 32 izraelski pistolet maszynowy
 34 kompan Portosa i Aramisa
 36 tam Mojżesz dostał tablice
 37 centrum ciemności u Conrada
 39 stan USA z Montgomery
 43 zamkowy pokój
 46 mała rzeźba postaci, kukiełka
 48 czynnik zachęcający, bodziec
 49 cieszył się „z tych króciutkich wskrzeszeń”
 50 „… posłów greckich” Kochanowskiego
 51 wielkie miasto w Japonii
 54 Hennessy albo Napoleon
 55 dawny pokarm
 56 48 mkw.
 57 brutalnie o narkomance
 
 Pionowo:
 1  gruby zeszyt
 2  podstawa kogla-mogla
 3  pasuje do rękawa
 4  jądro plus elektrony
 5  bałagan u początku wszystkiego
 6  sercowa nieregularność 

 7  ze złotem na końcu tęczy
 9  talizman
 10  flamaster
 11 pracownik cmentarny
 12  w skrzynce zamiast listu
 13  zawój na głowie
 15  nasze portowe miasto
 18  zabezpiecza przed przemoczeniem
 20  dawne wyścigi, ściganie się
 21  herbaciany koncentrat
 22  ustąpienie objawów
 23  ostry zakręt 
 25  główny składnik czekolady
 31  antonim zamieszania i napięcia
 33  prezent dla dziecka
 35  gdy ukradną ci bentleya
 38 przyprawa kuchenna
 40 gra liczbowa z losowaniem
 41 dziesięciornica z sepią
 42 harmider, hałas
 44 ma dyplom z wiedzy o rolnictwie
 45 odcień czerwieni
 46 trójkątny szczyt nad portykiem
 47 poznańska marka czekolad 
 52 okres próbny w firmie
 53 prezent dla Burka

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI  
Z NR PAŹDZIERNIK/2021
Hasło:  Pesymista postawiony przed wyborem 
jednego z dwojga złego, wybiera oba.
Hasła z poprzedniej krzyżówki:
 Poziomo: satyra, wiarus, wybuch, Gburek, 
plaga, nęcenie, tonacja, czerpak, skąpiec, 
Okinawa, nafta, ścieg, peron, atol, rad, opór, 
iperyt, żłobek, mecz, dog, izba, gusła, sanna, 
koniarz, karakan, tkanina, innowator, tablice, 
elekcja, trasa, tetris, Hudson, kaczka, rolada
 Pionowo: Sabinki, tycie, azyl, wróg, rabat, 
szranki, wyciąg, kaczan, puzon, agrafka, agawa, 
Nastka, amator, epilepsja, karabinek, ślizg, 
gryzak, pałasz, Nokia, moskit, owiewka, antaba, 
trybut, ornat, ratka, miocen, kwiatek, Niemiec, 
tresura, ateista, rola, smar.

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 4 : 1
 2.10. 16:00 TOROMA Torzym – Orzeł Międzyrzecz 4 : 3
 9.10. 15:00 GKS Pszczew – TOROMA Torzym 3 : 3
 16.10. 16:00 TOROMA Torzym – Lubuszanin Drezdenko 1 : 2
 23.10. 14:00 Róża Różanki – TOROMA Torzym 2 : 0
 30.10. 14:00 TOROMA Torzym – Warta II Gorzów Wlkp. 3 : 0
 6.11. 14:00 Radowiak Drezdenko – TOROMA Torzym 0 : 3
 13.11. 14:00 TOROMA Torzym – Spartak Deszczno 1 : 3
 20.11. 14:00 Pogoń Skwierzyna – TOROMA Torzym 6 : 0
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 4 : 0
 3.10. 15:00 SKP Słubice – JUWENIA Boczów 4 : 1
 9.10. 15:00 JUWENIA Boczów – Chrobry Drzeńsko 2 : 1
 16.10. 15:00 Zorza Kowalów – JUWENIA Boczów 3 : 1
 23.10. 15:00 JUWENIA Boczów – KS Lubniewiczanka 2 : 1
 30.10. 15:00 Leśnik Lemierzyce – JUWENIA Boczów 3 : 1
 6.11. 14:00 JUWENIA Boczów – Odra Górzyca 1 : 3
 14.11 14:00 Zew Dąbroszyn – JUWENIA Boczów 3 : 4
Uwaga. Terminy meczów mogą ulec zmianie. Prosimy sprawdzać je na bieżąco na FB Juwenii.

Ponumerowane litery (1-47) utworzą hasło – aforyzm Juliana Tuwima

W niedzielę 24 października dyżur-
ny sulęcińskiej jednostki otrzymał 
zgłoszenie o zaginięciu mężczyzny, 
który miał właśnie wracać ciężarów-
ką zza granicy. Właściciela firmy 
transportowej, dla której pracował, 
zaniepokoił fakt, że jego pojazd od 
dłuższego czasu stoi na parkingu 
zlokalizowanym w gminie Torzym. 
Te same złe przeczucia miała rodzina 
mężczyzny, która nie mogła się z nim 
skontaktować. 

Policjanci natychmiast zwery-
fikowali te informacje. Dotarli do 
ciężarówki, jednak nikogo w niej nie 
zastali. Z informacji przekazanych 
od najbliższych wynikało, że życie 
i zdrowie zaginionego było zagrożo-
ne. Rozpoczęła się walka z czasem. 
Do poszukiwań zaangażowani zostali 
funkcjonariusze wszystkich pionów, 
a także ich koledzy z innych jedno-
stek. 

W tym przypadku, niezawodni 
okazali się dzielnicowi z Posterunku 
Policji w Torzymiu – starszy aspirant 
Paweł Markiewicz oraz aspirant Daniel 
Sypuła. Podczas przeszukiwania lasu 
natrafili oni na bardzo charakterystycz-
ne ślady stóp. Wyglądały one tak, jakby 
wycieńczona osoba, nie mając już siły 
iść, z trudem unosiła nogi. Ten trop 
okazał się być jak najbardziej trafny. 
Po kilkunastu minutach policjanci 
zauważyli zaginionego. Był wyraźnie 
zdezorientowany. Miał niekompletne 
ubranie i opadał z sił. 

Funkcjonariusze natychmiast 
udzielili mężczyźnie niezbędnej pomo-
cy, a następnie został przekazany pod 
opiekę medyków. Rodzina odnalezio-
nego nie kryła łez ulgi i szczęścia, kiedy 
policjanci przekazali im wiadomość 
o tym, że ich bliski jest już bezpieczny. 

Źródło: KPP w Sulęcinie
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Dzielnicowi z Torzymia  
uratowali życie mężczyźnie
Po kilkunastu godzinach rozpaczy i obawy o życie i zdrowie najbliższej osoby, 
rodzina zaginionego mężczyzny mogła odetchnąć z ulgą. Poszukiwany w niejasnych 
okolicznościach urwał kontakt z najbliższymi, którzy zgłosili sprawę policji. Rozpoczęła 
się walka z czasem. W tym przypadku niezawodni okazali się dzielnicowi z posterunku 
policji w Torzymiu. To oni odnaleźli mężczyznę i udzielili mu niezbędnej pomocy. 

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!

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

Toromie spadek nie grozi 
Toroma w rozgrywkach klasy okręgowej - grupa 
Gorzów Wielkopolski - zdobyła jesienią 23 punkty 
w 15 meczach (7 zwycięstw, 2 remisy, 6 porażek; 
bramki: 26-36). Różnie się ta runda dla torzymian 
układała. Z pewnością najbardziej zostanie zapamię-
tany atomowy początek rozgrywek, kiedy to Toroma 
wygrała cztery mecze z rzędu. Patrząc na to, jak 
ułożyła się tabela na koniec rozgrywek, tym bardziej 
trzeba docenić serię, bo wśród pokonanych znalazła 
się między innymi Warta Słońsk, która zakończyła 
jesień wyżej od Toromy - na 4. miejscu.

Potem już było różnie. Na pewno można ża-
łować, że seria wygranych skończyła się akurat na 
GKS Bledzew - wszak okazało się, że to zdecydo-
wanie najsłabsza drużyna ligi. Kiepsko wyglądają 
też wysokie porażki w derby ze Stalą Sulęcin, 
a potem z Polonią Lipki Wielkie, no i wspomnia-
na przegrana na koniec z Pogonią Skwierzyna. 

Z drugiej strony na korzyść zespołu przema-
wia ogólny bilans zdobytych punktów i siedem 
zwycięstw. To dorobek, dzięki któremu raczej 
spokojnie można myśleć o piłkarskiej wiośnie. 
Z dużą dozą prawdopodobieństwa można przyjąć, 
że w tym sezonie spadek Toromie nie grozi, 
choć przecież do rozegrania jeszcze cała runda 
spotkań. To bardzo ważne w kontekście funkcjo-
nowania drużyny. 

Juwenia - za mało zdobytych goli
Juwenia Boczów w klasie A okazała się zespołem 
grającym - jak się mawia w takich przypadkach - 
w kratkę. Raz lepiej, raz gorzej. 

Ostatecznie jesienne rozgrywki Juwenia za-
kończyła na 8. miejscu w grupie Gorzów Wiel-
kopolski II (Słubice). 18 punktów w 12 meczach 
rundy jesiennej (6 zwycięstw, 6 porażek, żaden 
mecz nie zakończył się wynikiem remisowym; 
bramki 24-27) - to dorobek ekipy z Boczowa. 

Juwenia jesienią okazała się typowym ze-
społem własnego boiska, czyli bardzo dobrze 
spisywała się podczas meczów rozgrywanych 
w Boczowie, a słabo na wyjazdach. W Boczowie 
przegrała tylko dwa mecze na siedem rozegra-
nych, z których bolesną przegraną była przede 
wszystkim ta z Pogonią Krzeszyce, drużyną niżej 
notowaną w tabeli. Tym bardziej, że w Juwenia 
u siebie potrafiła na przykład wygrać z liderem 
grupy - Mościenko Sienno, dla którego była to 
jedna z zaledwie dwóch porażek w całej rundzie.  

Na wyjazdach Juwenia to zupełnie inny, o wie-
le gorszy zespół. Na terenie rywali wygrała tylko 
raz - z outsiderem tabeli Zewem Dąbroszyn.

Gdy popatrzeć na bilans Juwenii, widać że 
problemem jest liczba strzelanych goli - mała 
w porównaniu z ekipami zajmującymi wyższe 
miejsca w tabeli. 24 strzelone gole to aż o 10 
mniej niż wyprzedzający Juwenię Leśnik Lemie-
rzyce. Zresztą wszystkie wyprzedzające Juwenię 
zespoły mają minimum 32 strzelone goli (osiem 
więcej od Juwenii).

Mamy nadzieję, że dla Toromy piłkarska 
wiosna będzie równie udana, jak jesień, natomiast 
liczymy na progres Juwenii.

m

TOROMA SzÓSTA W OKRĘGÓWCE, JUWENIA ÓSMA W KLASIE A

Piłkarska jesień w kratkę
Przykrą porażką 0:6 z Pogonią Skwierzyna zakończyła jesienną rundę rozgrywek klasy okręgowej 
Toroma Torzym, ale mimo to tę rundę trzeba uznać za udaną w wykonaniu torzymian. Szóste miejsce 
w tabeli to, jak się zdaje, więcej niż można było oczekiwać od tej drużyny. W środku tabeli A klasy 
wylądowała Juwenia Boczów.

Polski Ład ma wielu ojców (jak widać)
„Uratowałem rząd Zjednoczonej Prawicy. Opozycja po odejściu Gowina i powrocie Tuska była wręcz pewna, że będą 
przedterminowe wybory! Pan myśli, że Tusk wrócił z Brukseli, aby czekać 2 lata? Nie! Wszystko było przygotowane i ja im 
ten plan zablokowałem, ratując większość parlamentarną, w tym trudnym dla naszego kraju czasie!” – tak o sobie mówił 
w „Gazecie Lubuskiej” lubuski poseł partii Republikańskiej (Zjednoczona Prawica) Łukasz Mejza, z którym znajomością chwalą 
się niektórzy z naszych lokalnych radnych i sam burmistrz Ryszard Stanulewicz.

Ze wzajemnością zresztą. Poseł Mejza, który 
niedawno został wiceministrem w Mini-
sterstwie Kultury Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu, na swoim profilu FB nie omieszkał 
się pochwalić spotkaniem z burmistrzem Sta-
nulewiczem i radnym Marcinem Kulczykiem. 

Przy okazji zaś ogłoszenia dofinansowania 
z „Polskiego Ładu” zamieścił optymistyczny 
wpis: „Łącznie wywalczyliśmy na remonty 
dróg w Gminie Torzym ponad 4 mln zł! Dla 
Gminy Torzym rozpoczyna się nowa era 
i cieszę się, że mogłem osobiście o te fundu-
sze zabiegać!”. Wpisowi towarzyszy kolorowa, 
krzykliwa plansza: „MEJZA dla Lubuszan. 
Remonty dróg w Torzymiu, Boczowie i Gąd-
kowie Wielkim. Kwota: 4,3 mln zł”.

Zastanowiło to nas, bo z tego, co wia-
domo, „Polski Ład” to program rządowy 
zaprezentowany jeszcze w maju, ostatecznie 
ogłoszony 25 października, a Mejza w rządzie 
jest dopiero od 19 października.

Nie wiemy, czy z takiego przesłania tak do 
końca jest zadowolony burmistrz Stanulewicz 
(wobec takiego przekazu pojawia się zasadni-
cze pytanie: co władze samorządowe by same 
wskórały?), nie wiemy też, jak zadowolony 
byłby premier Morawiecki. „Byłby”, bo pewnie 
takimi drobiazgami nie zawraca sobie głowy.

Wiemy za to, że Wirtualna Polska zapy-
tała Centrum Informacyjne Rządu, w jaki 
sposób Łukasz Mejza uratował rząd Zjedno-
czonej Prawicy (cytat za wp.pl):

„Zaraz po wypowiedzi wiceministra Mejzy 
dla Radia Zielona Góra zapytaliśmy Centrum 
Informacyjne Rządu, w jaki sposób polski rząd 
został uratowany przez Łukasza Mejzę oraz 
w jaki sposób polski rząd wisi na Łukaszu Mej-
zie. Po godzinie 15 otrzymaliśmy odpowiedź, 

w której CIR zdecydowanie odcina się od słów 
wiceministra sportu. >>Centrum Informacyj-
ne Rządu nie może odnieść się do poniższych 
pytań ponieważ dotyczą one opinii Pana 
Ministra, a nie działalności rządu<< - czytamy 
w przesłanej nam odpowiedzi”.

Wiemy też, że o wiceministrze Mejzie 
ostatnimi czasy głośno było w mediach ogól-
nopolskich i to za sprawą publikacji, które nie 
wystawiają mu najlepszego świadectwa. 

Poniżej kilka cytatów.„Każdy może dziś kupić długi firmy nale-
żącej w 20 proc. do wiceministra sportu 

Łukasza Mejzy. Wierzytelności są dostępne 
w ogólnodostępnym serwisie z długami. Trzy 
oferty warte są w sumie 19 tys. zł. Chętni mogą 
wynegocjować blisko 60 proc. rabat i ścigać 
dłużnika na własną rękę”. 

wp.pl„W urzędzie panuje „totalny chlew” 
– tego sformułowania Łukasz Mejza 

użył podczas sesji Sejmiku Województwa Lu-
buskiego, a później w mediach. Sąd zadecydo-
wał, że musi przeprosić zarówno pracowników 
UMWL, jak i sam urząd jako osobę prawną.

Wydział I Cywilny Sądu Okręgowego 
w Zielonej Górze nakazał, obecnemu mini-
strowi w rządzie PiS, zaprzestanie publicznego 
rozpowszechniania obraźliwych stwierdzeń 
sugerujących, że w UMWL panuje „totalny 
chlew”. Polityk dodatkowo został zobowiązany 
do wygłoszenia, na pierwszej sesji Sejmiku po 
uprawomocnieniu się wyroku, oświadczenia, 
w którym zawarte będą przeprosiny zarówno 
pod adresem pracowników urzędu, jak i samej 
instytucji. W jego tekście musi się również znaleźć 

sformułowanie, że „nie tak powinna wyglądać 
konstruktywna krytyka ze strony opozycji”.

Zdaniem sądu wypowiedź z 1 lipca 2020 
naruszała dobra osobiste urzędników i osoby 
prawnej, czyli UMWL. Łukasz Mejza będzie 
musiał również zapłacić 1 320 zł kosztów 
sądowych. Wyrok opatrzony został klauzulą 
natychmiastowej wykonalności”.

lubuskie.pl„Mejza objął zwolniony mandat posel-
ski po śmierci Jolanty Fedak. W marcu 

2021 roku złożył ślubowanie i formalnie został 
posłem niezrzeszonym. Przez pierwsze pół roku 
wypowiadał się rzadko (na posiedzeniach Sejmu 
zabierał głos dwukrotnie – 6 września i 4 maja), 
więc gdy na początku października zaczęto 
spekulować, że zostanie powołany na stanowisko 
wiceministra, postanowił najwyraźniej zwiększyć 
swoją poselską aktywność, by wytrącić krytykom 
argument, że udziela się co najmniej skrom-
nie. Jednego dnia złożył więc 39 interpelacji. 
Skorzystał przy tym z prostego triku: zawierają 
praktycznie takie same pytania do ministrów 
infrastruktury, rolnictwa i rozwoju wsi oraz fun-
duszy i polityki regionalnej, ale dotyczą różnych 
miejscowości. W efekcie tego zabiegu wyraźnie 
„podskoczył” w rankingu aktywności poselskiej”. 

Wprost„Mejza napisał np. do ministra infra-
struktury „w sprawie nowych połączeń 

kolejowych na terenie wsi i miejscowości gmin-
nych” i skopiował to szesnaście razy. Po jednym 
dla każdego województwa. I tak prosty zabieg 
dał 16 interpelacji. 

Podobny patent poseł z województwa 
lubuskiego zastosował, pisząc do tego samego 

ministra w sprawie przywrócenia połączeń 
PKS w każdym województwie. To dało 16 
kolejnych interpelacji”. 

Onet.pl„Proszę pana, niektórych szlag trafił, jak 
to usłyszeli – mówi Onetowi poseł PiS, 

który zasiada w Sejmie już kolejną kadencję.
– Facet znikąd, przez lata kumał się 

z naszymi wrogami, nie wykonał cienia pracy 
na naszą rzecz w żadnej kampanii, a teraz 
dostanie gabinet, szofera, ministerialną pensję 
i będzie się do niego mówić „panie ministrze”. 
Przecież to ręce opadają – dodaje nasz roz-
mówca”.

Onet.pl„Wchodząc do Sejmu, Mejza miał obowią-
zek złożyć dwa oświadczenia majątkowe 

– pierwsze pokazujące stan jego posiadania na 
dzień ślubowania dn. 16 marca 2021 roku oraz 
drugie poświadczające jego sytuację material-
ną 31 grudnia 2020 r. Tego drugiego Mejza 
nie złożył, za co został ukarany naganą przez 
Prezydium Sejmu. Dokument wpłynął dopiero 
w momencie, gdy był on już typowany na nowe-
go ministra, lecz zamiast danych na koniec 2020 
podał w nim ponownie dane o swoim majątku 
z marca tego roku. Co Mejza chciał ukryć?"

se.pl

Najmocniejszą publikację o nowym wi-
ceministrze opublikowała Wirtualna Polska 
piórem Szymona Jadczaka (jednego z naj-
lepszych w Polsce dziennikarzy śledczych) 
i Mateusza Ratajczaka pod tytułem: „Długi, 
wspólnicy zarzucający oszustwo, handel ma-
seczkami i powoływanie się na wpływy. Oto 
tajemnice ministra Łukasza Mejzy”. 

Łukasz Mejza do konkretnych, bardzo po-
ważnych zarzutów zawartych w tekście się nie 
odniósł, ale zapowiedział wejście na ścieżkę 
sądową w obronie swojego dobrego imienia.

red
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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 energetycz-
nego

 992 – pogotowie gazowe
 993 – pogotowie ciepłownicze
 95 7553421 – Sanepid 

»  APTEKI  
(dyżury nocne  
i świąteczne)

SULĘCIN
•  Lub-Farm, Kościuszki 3a,  
 95 7559258. Pon.-pt. 8.00-19.00;  
sob. 8.00-15.00.  
Dyżur nocny i świąteczny: 29.11. – 5.12.

•  Dobre Zdrowie, Witosa 1,  
 515479044. Pon.-pt. 8.00-20.00;  
sob. 8.00-14.00.  
Dyżur nocny i świąteczny: 6.12. – 12.12.

•  Pod Platanem, Wiejska 4/6,  
 95 7552987. Pon.-pt. 8.00-20.00.  
Dyżur nocny i świąteczny: 13.12. – 19.12.

•  Konwalia, Kościuszki 16,  
 95 7553333. Pon.-pt. 8.00-19.00;  
sob. 8.00-15.00.  
Dyżur nocny i świąteczny: 20.12. – 26.12.

•  Centrum Zdrowia, Pineckiego 1,  
 95 7180297. Pon.-pt. 8.00-19.00;  
sob. 8.00-14.00.  
Dyżur nocny i świąteczny: 27.12. – 2.01.

•  Piokar, Dudka 8,  
 95 7559245. Pon.-pt. 8.00-19.00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OGRÓD OWOCOWY
  W grudniu zaglądamy do przechowy-

wanych owoców. Te najbardziej dojrzałe 
zabieramy do spożycia, a egzemplarze 
gnijące wyrzucamy. W pomieszczeniu 
do przechowywania powinna teraz 
panować temp. minimalnie powyżej 0°C 
i duża wilgotność powietrza, najlepiej 
90%. Pomieszczenie z przechowywanymi 
owocami warto wietrzyć aby obniżyć 
zawartość etylenu.

  Krzewy winorośli uprawianej w szklarni 
przycinamy do trzech oczek. 

  Doglądamy czy wykonane w listopadzie 
zabezpieczenia przed mrozem i wia-
trem nie zostały uszkodzone przez wiatr 
i deszcze. Jeżeli kopczyki wykonane wo-
kół pni drzew i krzewów zostały rozmyte, 
usypujemy je ponownie. 

  Aby zapobiec pękaniu kory i powstawa-
niu ran zgorzelinowych, już pod koniec 
grudnia możemy wykonać bielenie pni 
drzew owocowych. 

  Należy także zabezpieczyć korę drzew 
przed uszkodzeniami przez gryzonie 
i zające. Ochronę stanowić mogą m. in. 
plastykowe koszulki zakładane na pnie 
cienkich drzewek, czyli tzw. osłonki 
sadownicze.

  Kora może być też obgryzana przez sar-
ny. W celu odstraszenia saren z ogrodu 
zaleca się zawieszać na wysokości 1 m 
mydełka toaletowe zawinięte w papier. 
Ich zapachu sarny bardzo nie lubią. 

  Niezależnie od podjętych działań zapo-
biegawczych, trzeba kontrolować stan 
drzew w sadzie przez całą zimę. Zniszcze-
nia i odarcia kory przez zwierzęta, a także 
podłużne pęknięcia kory na pniu drzew 
lub grubszych konarach, zobaczymy 
gołym okiem. Uszkodzone miejsca warto 
posmarować maścią ogrodniczą (np. 
Funaben Plus 03 PA lub EKO Derma).

  Po pierwszych silniejszych przymrozkach 
(ale przed nastaniem dużego mrozu), 
możemy pobrać z roślin sadowniczych 
zrazy do szczepienia. W tym czasie po-
winniśmy ściąć przede wszystkim pędy 
czereśni, brzoskwini, moreli i grusz. Zrazy 
pobrane w grudniu z tych gatunków 
lepiej się przechowają i nie będą uszka-
dzane przez mrozy. Zrazy gatunków 
mniej wrażliwych na niskie temperatury - 
jabłoni, śliw i wiśni - zrazy do szczepienia 
możemy pobrać w późniejszym terminie. 
Na zrazy ścina się jednoroczne pędy 
z dobrze wykształconymi pąkami.

  W grudniu możemy też pozyskać 
sadzonki zdrewniałe z jednorocznych 
pędów porzeczek i winorośli. Do wiosny 
przechowujemy je podobnie jak zrazy do 
szczepienia. 

OGRÓD WARZYWNY
  Na początku miesiąca należy wykonać 

ostatnie prace porządkowe na dział-
ce. Pamiętaj aby po ich zakończeniu 
wyczyścić i zakonserwować narzędzia 
ogrodnicze. 

  Zagony, na których rosną warzywa 
ozime, wysiane jesienią na wczesny 
zbiór (sałata, szpinak, roszponka, cebula 
zwyczajna, koper) wymagają osłonięcia 
przed mrozem i wiatrami. Jeżeli zima jest 
bezśnieżna, warto zastosować okrycie 
podwójną warstwą zimowej agrowłókni-
ny lub materiałami naturalnymi - liśćmi, 
słomą lub gałązkami igliwia. 

  Pietruszka, seler i trybula ogrodowa nie 
znoszą mrozu. Należy je przenieść do 
zimnego inspektu, który przykrywamy 
matą z trzciny. 

  W grudniu z ogrodu warzywnego syste-
matycznie zbieramy warzywa odporne na 
niską temperaturę, takie jak: brukselka, 
jarmuż, roszponka oraz por, pietruszka 
i pasternak. Należy je wykopać przed 
zamarznięciem gleby. 

  Jeżeli jesienią nie zastosowaliśmy na-
wożenia obornikiem, możemy to zrobić 
zimą. Obornik rozsypujemy na zagony 
cienką warstwą i pozostawiamy do czasu, 
aż warunki pogodowe pozwolą na wko-
panie go w glebę. 

  Pamiętajmy, iż grubość okrywy śnieżnej 
ma bardzo duże znaczenie dla głęboko-
ści zamarzania gleby. Jeżeli zima jest bez-
śnieżna, zapobiegajmy zamarzaniu gleby 
poprzez rozkładanie na jej powierzchni 
liści lub słomy. Na tak chronionym 
stanowisku, w przyszłym sezonie będzie 
można prowadzić uprawy pod tunelami 
niskimi, założyć inspekt lub rozsadnik. 

ROŚLINY OZDOBNE
  Warto sprawdzić zimowe okrycia bylin 

i krzewów. Jeżeli okażą się niewystarcza-
jące lub uszkodzone przez wiatr powinni-
śmy natychmiast je uzupełnić. 

  Korony drzew i krzewów iglastych warto 
obwiązać sznurkiem - w ten sposób 
zabezpieczymy konary i gałęzie przed 
wyłamaniem pod ciężarem śniegu. 

  Rabaty, na których posadziliśmy rośliny 
cebulowe, takie jak tulipany i narcyze, 
dobrze jest wyściółkować słomą, gałąz-
kami drzew iglastych lub korą sosnową. 

  W piwnicy sprawdzamy stan przechowy-
wanych cebul, kłączy i bulw. Te z obja-
wami chorobowymi czy uszkodzeniami 
przez szkodniki trzeba natychmiast usu-
nąć aby patogeny nie rozprzestrzeniały 
się na pozostałe, jeszcze zdrowe.

Dla działkowców
Wbrew pozorom w grudniu całkiem sporo powinno się dziać 
w naszych ogródkach przydomowych. Przydałoby się pamiętać 
o wielu sprawach, o których przypomina poradnikogrodniczy.pl. 
Jak zwykle zachęcamy do spojrzenia na tę stronę, bo można tam 
znaleźc mnóstwo szczegółowych porad.
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KUPIĘ DOM NA WSI
Oferty prosimy kierować pod numer telefonu:

✆ 572 912 572

Harmonogram wywozu 
odpadów komunalnych 
w gminie Torzym:  
listopad – grudzień
ZABUDOWA WIELORODZINNA 
Biernackiego, Kwiatowa 9, Saperska 2, 4, 6, 8, 9, 
Wojska Polskiego 19, 35, 36 i 38, Os. Lecha 14, 
16, 18, Mickiewicza 9, 10.
odpady komunalne: 19, 26 listopada i 3, 10, 
17, 24, 31 grudnia
odpady segregowane: 15, 29 listopada i 13, 
27 grudnia
biomasa: 15, 22, 29 listopada i 6, 13, 20, 27 
grudnia
odpady wielkogabarytowe, sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny: 29, 30 listopada i 1 
grudnia
REJON I 
Kownaty, Prześlice, Bobrówko, Wystok, Lubów, 
Tarnawa Rzepińska, Bielice, Boczów.
odpady komunalne: 22 listopada i 6, 20 
grudnia
odpady segregowane: 6 grudnia
biomasa: 22 listopada i 27 grudnia
odpady wielkogabarytowe, sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny: 15, 16, 17 listopada
REJON II 
Grabów, Walewice, Koryta, Kolonia Osiny, 
Debrznica, Drzewce Kolonia, Drzewce, Pniów, 
Góry.
odpady komunalne: 23 listopada i 7, 21 
grudnia
odpady segregowane: 7 grudnia
biomasa: 23 listopada i 28 grudnia
odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny 
i elektroniczny: 17, 18, 19 listopada
REJON III 
Gądków Wielki, Gądków Mały, Bargów, Mier-
czany, Lubin, Garbicz:
odpady komunalne: 24 listopada i 8, 22 
grudnia
odpady segregowane: 8 grudnia
biomasa: 24 listopada i 22 grudnia
odpady wielkogabarytowe, sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny: 22, 23, 24 listopada
REJON IV 
Sulęcińska, Ogrodowa, Warszawska, Pl. Ko-
ściuszki, Świebodzińska, Kasztanowa, Wiejska, 
Świerkowa, Strażacka, M. Reja, Łąkowa, Wąska, 
Młyńska, Pl. Wolności, Stolarska, Klonowa, 
Krośnieńska, Kolonia Leśna, Wodna, Słowackie-
go, Prusa, Norwida, W. Reymonta, Mickiewicza, 
Podgórna, Kwiatowa, Wojska Polskiego 9, 11, 
13, 15.
odpady komunalne: 25 listopada i 9, 23 
grudnia
odpady segregowane: 9 grudnia
biomasa: 23 grudnia
odpady wielkogabarytowe, sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny: 24, 25, 26 listopada
REJON V 
Wojska Polskiego, Jeziorna, Krótka, Witosa, 
Piastowska, Chrobrego, Biernackiego, Sienkie-
wicza, Dworcowa, Kolejowa, Kolonia Saperska, 
Saperska, Os. Lecha, Łaszewo, Kolonia Poręby, 
Kolonia Sulęcińska.
odpady komunalne: 15, 26 listopada i 10, 24 
grudnia
odpady segregowane: 10 grudnia
biomasa: 26 listopada i 24 grudnia
odpady wielkogabarytowe, sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny: 29, 30 listopada i 1 
grudnia

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

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

»  WYWÓZ ŚMIECI


