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– niech to będzie rok nadziei!
Wszystkim Czytelnikom „FORUM" w nowym, 2022 roku moc 

najlepszych życzeń – przede wszystkim niewyczerpanych zapasów 
dobrego zdrowia, siły i optymizmu. A do tego iskry potrafiącej 

rozpalić ogień i energię nowych pomysłów, dzięki którym 2022 rok 
będzie o wiele lepszy od tego odchodzącego.

Wszystkim Czytelnikom „FORUM" w nowym, 2022 roku moc 
najlepszych życzeń – przede wszystkim niewyczerpanych zapasów 

dobrego zdrowia, siły i optymizmu. A do tego iskry potrafiącej 
rozpalić ogień i energię nowych pomysłów, dzięki którym 2022 rok 

będzie o wiele lepszy od tego odchodzącego.
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Zamówienia można składać pod tel. 572 912 572  
lub na adres e-mail: biuro@cfms.pl

Zniżki dla mieszkańców gminy Torzym
Na życzenie – dowóz GRATIS

Gwarancja NAWET DO 10 LAT!!!

NAJLEPSZE NA RYNKU CZUJNIKI CZADU I DYMU

Czujnik  
tlenku węgla 
seria 5 5CO 

Czujnik  
tlenku węgla 
seria 5  
z wyświetlaczem LCD  
5DCO 

Czujnik  
tlenku węgla  
i dymu  
10SCO 
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ZŁ

9500
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ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO SWOJE I  NAJBLIŻSZYCH
SEZON GRZEWCZY JUŻ ZA PASEMNIE ZWLEKAJ!

Na Nowy Rok  
– wszystkiego jawnego!
Polecamy Państwu artykuł ze strony czwartej, który 
przybliża polemikę, jaka stała się udziałem burmi-
strza Ryszarda Stanulewicza i radnego Stanisława 
Mielczarka podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej 
w Torzymiu. Zresztą słowo „polemika” nie jest tu 
najlepsze. Burmistrz próbował zbesztać radnego 
za niewygodne pytania, ale padł ofiarą... jawności 
– czarno na białym można sprawdzić, że to, co usiło-
wał udowodnić, rozmija się z rzeczywistością. 

Tak, tak. Jawność działania organów władzy 
lokalnej to najlepszy środek na butę, zarozumialstwo 
i, jak to ujął radny Mielczarek, odchodzącą w niebyt 
„epokę sznurka od snopowiązałki i drutu”. 

Dziś nie da się z pozycji na przykład burmistrza 
nikogo zakrzyczeć, zagadać, zgasić, jeśli nie ma twar-
dych argumentów. Bo wymuszona jawność działania 
władzy daje proste argumenty jej krytykom, jeśli jest 
na tyle nieporadna, że jest za co ją krytykować. 

Oczywiście, ta władza „epoki sznurka od sno-
powiązałki i drutu” łatwo się nie daje. Z zaintereso-
waniem prześledziliśmy jedną z zakładek Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Torzymiu. 
BIP to miejsce – w dużym skrócie – gdzie Urząd Miej-
ski ma obowiązek publikować wszelkie istotne dla jego 
funkcjonowania i dla mieszkańców dokumenty.

No i ciekawostka taka – na torzymskim BIP 
w rubryce „Akty prawne” mamy dokumenty do 
18 grudnia 2019 roku i od... 8 czerwca 2021 roku. 
Czyli – taki z tego wniosek – od 18 grudnia 2019 do 8 
czerwca 2021 Gmina Torzym nie wydała/nie ogłosiła 
żadnego aktu prawnego! Przez półtora roku! No tak 
przecież wynika z BIP.

Oczywiście nie jest to prawdą. Po prostu doku-
menty te – wbrew obowiązującemu prawu – nie 
zostały opublikowane, a może opublikowane w jakiejś 
zupełnie innej rubryce, by trudniej było je odnaleźć. 
Nie ma co tego dochodzić, bo nie w tym rzecz. Rzecz 
w podejściu do jawności działania, rzecz w niechęci 
zerwania więzi z „epoką sznurka od snopowiązałki 
i drutu”, którymi można było powiązać wszystko, co 
się sypie.

Dziś jednak to nie wystarcza. Na szczęście dla nas 
wszystkich. Właśnie dlatego i Państwu i sobie życzy-
my pełnej jawności poczynań naszej władzy lokalnej. 

 
Redakcja

Gmina Torzym szuka dodatkowych 
wpływów do budżetu i znalazła je tam, 
gdzie najprościej – w podniesieniu 
podatków od nieruchomości. Odczuje 
to na własnej skórze większość miesz-
kańców, choć oczywiście w bardzo 
różnym stopniu. Od kilku czy kilkuna-
stu złotych do nawet kilkuset złotych 
w skali miesiąca.

Jak od 1 stycznia wyglądać będzie 
wysokość podatków? Poniżej zestawie-
nie na podstawie stosownej uchwały 
Rady Miejskiej w Torzymiu z 25 
listopada 2021 w porównaniu do opłat 
z 2021 roku.

PODATEK OD GRUNTÓW:
a)  związanych z prowadzeniem działal-

ności gospodarczej bez względu na 
sposób zakwalifikowania w ewiden-
cji gruntów i budynków – 0,94 zł 
od 1 m2 powierzchni (dotychczas 
0,91),

b)  pod wodami powierzchniowymi 
stojącymi lub wodami powierzch-
niowymi płynącymi jezior i zbior-
ników sztucznych – 5,15 zł od 1 ha 
powierzchni (dotychczas 4,99),

c)  pozostałych, w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicz-

nego – 0,39 zł od 1 m2 powierzchni 
(dotychczas 0,38),

d)  niezabudowanych objętych obsza-
rem rewitalizacji, o którym mowa 
w ustawie z dnia 9 października 
2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 485) i położonych na 
terenach, dla których miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzen-
nego przewiduje przeznaczenie pod 
zabudowę mieszkaniową, usługową 
albo zabudowę o przeznaczeniu 
mieszanym obejmującym wyłącz-
nie te rodzaje zabudowy, jeżeli od 
dnia wejścia w życie tego planu 
w odniesieniu do tych gruntów 
upłynął okres 4 lat, a w tym czasie 
nie zakończono budowy zgodnie 
z przepisami prawa budowlane-
go – 3,32 zł od 1 m2 powierzchni 
(dotychczas 3,21).

PODATEK OD BUDYNKÓW  
lub ICH CZĘŚCI:
a)  mieszkalnych: 0,81 zl od l m2 po-

wierzchni użytkowej (dotychczas 
0,78),

b)  związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej oraz od 
budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej – 23,76 

zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 
(dotychczas 23,0),

c)  zajętych na prowadzenie dzialalności 
gospodarczej w okresie obrotu kwa-
lifikowanym materiałem siewnym 
– 11,76 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej (dotychczas 11,38),

d)  związanych z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych w rozumieniu przepisów 
o działalności leczniczej, zajętych przez 
podmioty udzielające tych świad-
czeń – 5,03 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej (dotychczas 4,87),

e)  garaży i ich części nie związanych 
z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz nie zajętych na 
prowadzenie działalności gospodar-
czej – 7,44 zł od l m2 powierzchni 
użytkowej (dotychczas 7,20),

f)  pozostałych, w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicz-
nego – 7,35 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej (dotychczas 7,12).

OD BUDOWLI
Pozostaje 2% ich wartości, określonej 
na podstawie art. 4 ust. l pkt 3 i ust. 3-7 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

red

Torzym 2022 – uwaga, rosną podatki!
To jest bardzo zła wiadomość 
dla wszystkich mieszkańców, 
rolników i przedsiębiorców 
w gminie Torzym. Od 1 
stycznia 2022 rosną podatki 
od nieruchomości. Od kilku 
do kilkudziesięciu groszy na 
metrze kwadratowym. Siłą 
rzeczy najbardziej poskodowani 
będą rolnicy i przedsiębiorcy, 
zwłaszcza ci, którzy na działalność 
gospodarczą przeznaczą 
zabudowania bądź tereny 
o dużych powierzchniach.
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Ranking „Gmina dobra do życia”, którego 
podstawą było aż... 48 (!) różnych wskaź-
ników związanych z funkcjonowaniem 
gmin, opracowany został dla Serwisu 
Samorządowego PAP przez wybitnego 
specjalistę w dziedzinie samorządności 
i procesów lokalnych profesora Przemy-
sława Śleszyńskiego.

Torzym blisko outsiderów
W rankingu ujęte zostały wszystkie 
gminy w Polsce, a Torzym zajął w nim 
– w klasyfikacji ogólnopolskiej – 1537. 
miejsce z ogólną oceną wskaźnika jako-
ści życia (to było podstawą klasyfikacji 
gmin) na poziomie 48,81. To grubo po-
niżej przeciętnej. Najlepsze gminy w Pol-
sce mogą się pochwalić wskaźnikiem na 
poziomie blisko 70, najgorsze mają ten 
wskaźnik w okolicach 40. Torzymowi 
niestety daleko bliżej do outsiderów, jak 
z tego wynika, niż do liderów. 

Należy dodać, że w rankingu 
znaczenia nie miała wielkość gmin. 
W ścisłej czołówce rankingu znalazło 
się kilka gmin mających raptem kilka-
naście tysięcy mieszkańców, a niebywale 

wysokie miejsce (24.) zajęła gmina Walce 
z województwa opolskiego, która liczy 
niewiele ponad 5 tysięcy mieszkańców, 
czyli mniej od gminy Torzym.

Wiele czynników  
wziętych pod uwagę
Kilka słów wyjaśnienia, w tym wypad-
ku niezbędnych. Stworzenie rankingu 
jakości życia w gminach w Polsce to 
gigantyczna praca oparta na wielu współ-
czynnikach, dlatego też ranking jest 
zestawieniem niezwykle obiektywnym.

Jak tłumaczą autorzy: „Na rynku 
jest wiele zestawień, podsumowujących 
kondycję samorządów w wybranych 
– często wąskich – dziedzinach, doty-
czących finansów, ochrony środowiska 
czy oświaty. My postawiliśmy sobie 
ambitny cel stworzenia ogólnopolskiego 
rankingu, który będzie pokazywał jakość 
życia w gminach przez pryzmat całego 

wachlarza czynników.
Wśród blisko pięćdziesięciu bada-

nych wskaźników niezwykle istotne są te, 
na które niebagatelny wpływ mają działa-
nia samorządu lokalnego; zaspokajanie 
zbiorowych potrzeb wspólnoty to w koń-
cu podstawowe zadanie własne gminy. 
Ranking uwzględnia m.in. atrakcyjność 
migracyjno-osadniczą, warunki miesz-
kaniowe, infrastrukturę wodociągową, 
dostępność opieki zdrowotnej czy jakość 
edukacji. Jednocześnie po raz pierwszy 
w tak szerokim zakresie wykorzystano 
szereg różnorodnych danych środowi-
skowych.

Współpraca z prof. Przemysławem 
Śleszyńskim z Polskiej Akademii Nauk 
daje gwarancję odpowiednio dobra-
nych wskaźników i wysokiego poziomu 
merytorycznego badania. Wierzymy, że 
Ranking będzie cenną informacją dla 
samorządów, a ogłoszenie jego wyni-
ków będzie okazją do wielu ciekawych 
rozmów o kondycji JST i ich planach na 
przyszłość”.

48 wskaźników
Twórca rankingu, prof. dr. hab. Prze-
mysław Śleszyński z Instytutu Geografii 
i Przestrzennego Zagospodarowania 
Polskiej Akademii Nauk (PAN) tłuma-
czy, jakie założenia towarzyszyły mu 
przy tworzeniu autorskiej metodologii 
tworzenia tego zestawienia:

„Kluczem do zrozumienia sensu 
pojęcia +jakość życia+ jest różnorod-
ność naszych potrzeb i to właśnie tej 
różnorodności była podporządkowana 
metodologia tworzenia tego rankingu. 
Oczywiście każdy człowiek ma inne 
potrzeby. Inne oczekiwania ma nauko-
wiec, inne biznesmen, inne dziennikarz, 
a jeszcze inne rolnik. Trzeba było zatem 
przyjąć pewien wzorzec metodologicz-
ny, który odzwierciedlałby te potrzeby 
dla jak najszerszej, ale zarazem chyba 
najważniejszej, grupy społecznej. Dlatego 
uznałem, że należy go stworzyć dla 
przeciętnej polskiej rodziny z dziećmi 
i dziadkami mieszkającymi w pobli-

»  GMINY NASZEGO  
REGIONU W RANKINGU 
OGÓLNOPOLSKIM

miejsce* gmina wskaźnik jakości życia
197. Świebodzin 56,68
339. Międzyrzecz 55,10
361. Słubice 54,92
590. Rzepin 53,23
747. Lubniewice 52,45
828. Krzeszyce 52,06
850. Skwierzyna 51,88
852. Ośno Lubuskie 51,84
959. Lubrza 51,42
1162. Sulęcin 50,45
1218. Łagów 50,22
1450. Cybinka 49,32
1522. Słońsk 48,87
1537. Torzym 48,81
1827. Bytnica 47,47

* w klasyfikacji ogólnopolskiej.

OGÓLNOPOLSKI RANKING GMINA DOBRA DO ŻYCIA

Torzym wśród najgorszych
Wśród 15 najgorszych 
gmin województwa 
lubuskiego 
znalazł się Torzym 
w ogólnopolskim 
rankingu „Gmina dobra 
do życia”. Trudno 
jednak w tym wypadku 
mówić o zaskoczeniu. 
Imponujący rozmachem 
i wszechstronną analizą 
ranking tylko podkreśla 
to, co widać gołym 
okiem – że gmina 
Torzym na tle sąsiadów 
wygląda po prostu 
biednie i nieprzyjaźnie.

żu. Dobór wskaźników składowych 
rankingu został podporządkowany temu 
właśnie modelowi”. 

„Wskaźników jest ogółem 48 
i starałem się, aby były one różnorodne 
i odnoszące się do jak największej liczby 
aspektów naszego życia” – dodaje.

A byliśmy w „setce”...
Niestety, przy tak całościowym i anali-
tycznym podejściu do sprawy nie ma 
mowy o przypadku. Gmina Torzym 
znalazła się wśród najgorszych gmin 
województwa lubuskiego, a z sąsiadów 
gorszy wynik zanotowała jedynie gmina 
Bytnica. 

Jak wspomnieliśmy na wstępie, to 
niestety smutny, na wskroś obiektywny 
i naukowy dowód na to, jak podupadł 
Torzym w ostatnich latach. Jak niedaw-
no wspominał na naszych łamach były 
torzymski samorządowiec Zdzisław 
Kucharski, jeszcze na początku XXI 
wieku Torzym znalazł się w setce najlep-
szych gmin w Polsce w rankingu „Gazety 
Wyborczej”!

red
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DAM PRACĘ
Poszukiwany

PRACOWNIK GOSPODARCZY
 do wykonywania drobnych prac 
gospodarczych i budowlanych 

Miejsce pracy:  
Garbicz 

Możliwość 
podpisania umowy o pracę 

Stawka:  
18 złotych za godzinę na rękę

 576 038 963

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

O co poszło? O... świetlicę w Bobrówku! 
Tak, tak, tę samą, która od dawna straszy 
swoim stanem i wyglądem, a dla gminnych 
włodarzy pozostaje, z logicznie niewytłu-
maczalnych przyczyn, problemem nie do 
rozwiązania.

Burmistrz podczas sesji sam nawiązał do 
pytania radnego Mielczarka właśnie o ten 
obiekt, ale nawiązał tylko dlatego, by radne-
go zrugać za kłopotliwe pytania i drążenie 
tematu.

Burmistrz perorował w swoim stylu, 
zdawało się, że dość pewnie: – Odpowiadając 
na pytanie dotyczące świetlicy w Bobrówku. 
Zarzucił pan, czy sarkastycznie stwierdził, 
że ta inwestycja nie została zrealizowana. 
Wystarczyło dorzucić 100 tysięcy złotych, 
żeby tę inwestycję zrealizować. (...) Mieliśmy 
na to dokumentację, mieliśmy dofinansowa-
nie, zgodnie z procedurami zostały rozpisane 
przetargi. (...) Rozpisane zostały przetargi 
i przypomnę, przetarg na świetlicę 2 lipca (nie 
padł rok – przyp. red.) ogłoszenie żadnego 
zainteresowania, nie wpłynęły żadne oferty, 
został unieważniony. Rozpisaliśmy kolejny 
przetarg. 28 maja – termin złożenia ofert. 
Niestety, nie wpłynęła żadna oferta, przetarg 
został unieważniony. 9 lipca kolejnego roku 
dalej jesteśmy w tym czasie konsekwentni, 
dalej chcemy realizować to przedsięwzięcie. 
Nie wpłynęła żadna oferta, przetarg został 
unieważniony.

I dalej burmistrz zabrał się za pouczanie 
radnego Mielczarka: – Jest pan w ewidentnym 
błędzie zarzucając mojej skromnej osobie, bo 
pan taką filozofię stosuje, że plan nie został 
zrealizowany z racji tego, że nie dołożyliśmy 
do tej świetlicy kwoty, jak pan wymienił 100 
tysięcy złotych. Pragnę państwu oświadczyć, 

Kłamał pan znowu – rzucił 
radny Stanisław Mielczarek do 
burmistrza Ryszarda Stanulewicza 
podczas ostatniej w 2021 roku 
sesji Rady Miejskiej. – To już nie 
są to czasy, gdy pan zaczynał 
swoją działalność jako burmistrz. 
Epoka sznurka od snopowiązałki 
i drutu już się skończyła, żyjemy 
w zupełnie innych czasach. 
Dostęp do informacji jest 
powszechny, każdy jest w stanie 
znaleźć to, co chce znaleźć 
– pouczał radny burmistrza 
w emocjonalnej wypowiedzi.

że jeśli byłby jakikolwiek wykonawca zainte-
resowany tym przedsięwzięciem, to podobnie 
byśmy zrobili (tu burmistrzowi chodziło o sy-
tuację w Grabowie, gdzie projekt został zreali-
zowany za większe pieniądze niż planowano 
– dop. red.), znaleźlibyśmy te środki i kosztem 
być może innych zadań, innych pozycji. (...) 
Gdzieś tam dzwoni panie radny, tylko pan 
nie wie, w którym miejscu i kończąc pragnę 
tak serdecznie się do pana zwrócić. Jeśli pan 
chce sarkastycznie się wypowiadać i uderzać 
i komentować w takim złym świetle cokolwiek, 
to proszę nabrać wiedzy i wtedy będzie pan 
bardziej wiarygodny.

Atak burmistrza na radnego okazał się jed-
nak słabo zaplanowany, bo szef gminy nadział 
się na ciętą ripostę.

– Szanowny panie, pominął pan jedną 
ważną rzecz, która jest w Biuletynie Informa-
cji Publicznej. Informacja z otwarcia ofert. 
Powiedział pan że nie było żadnej firmy, która 
zgłosiła chęć wybudowania w miejscowości Bo-
brówko świetlicy – zauważył radny Mielczarek 
powołując się na oczywisty wpis z 18 czerwca 
2019 roku, gdzie – wbrew temu, co wygłosił 
burmistrz – czarno na białym zapisano:  Prze-
budowa świetlicy wiejskiej – centrum kul-
tury wsi Bobrówko – wpłynęła jedna oferta! 
Oferta Firmy Handlowo-Usługowej Kartech 
z Kowalowa, która przedstawiła cenę brutto 
447 629,28 złotych, co było ceną mniej więcej 
wyższą od planowanego przez gminę wydatku 
o około 100 tysięcy złotych. 

– Wcześniej pan powiedział, że i nie 
wpłynęła żadna oferta. Stąd moja różnica 100 
tysięcy złotych – zauważył radny Mielczarek.

– Tylko, szanowni państwo, mieliśmy już 
wcześniej taki przypadek, że firma się wycofa-
ła... – usiłował ratować twarz burmistrz.

Nie pochwalił się 
wyrokiem
Jakoś nie dosłyszeliśmy 
podczas ostatniej sesji 
Rady Miejskiej wypowiedzi 
burmistrza, w której 
poinformowałby radnych 
i mieszkańców gminy 
o tym, że został uznany 
prawomocnym wyrokiem 
sądu winnym zniesławienia 
Stowarzyszenia Lokalne 
Forum Biznesu, wydawcy 
gazety „Forum”.

Przypomnijmy – wyrokiem sądu 
burmistrz Torzymia Ryszard 
Stanulewicz został uznany win-
nym zniesławienia Stowarzyszenia 
Lokalne Forum Biznesu – chodzi-
ło o krzywdzące Stowarzyszenie 
wypowiedzi podczas sesji Rady 
Miejskiej i podczas spotkania 
z mieszkańcami Drzewce Kolonia. 
Burmistrz musi ponieść konse-
kwencje finansowe swego czynu. 
Już zapłacił nawiązkę na rzecz 
Stowarzyszenia wysokości tysiąca 
złotych, został zobowiązany także 
do zwrotu kosztów sądowych 
w łącznej kwocie 5360 złotych.

Doskonale pamiętamy, że sam 
burmistrz, gdy sprawa trafiła do 
sądu, deklarował rzetelne infor-
mowanie opinii publicznej o jej 
przebiegu. Pamiętamy też, że 
zapowiadał, że podczas sesji powie 
o wyroku, jaki zapadnie. 

Cóż, na razie jakoś tak wyszło, 
że wyrok został przemilczany...
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Szok. Ścięte krzyże w Korytach
Kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia mieszkańcy 
Koryt, ale i całej gminy Torzym, przeżyli szok. Okazało się, że 
jeden z mieszkańców piłą mechaniczną ściął trzy krzyże.

To był wstrząs nie tylko dla ludzi 
wierzących, ale dla wszystkich 
mieszkańców. Dwa krzyże zostały 
ścięte na drogach wylotowych 
z Koryt – na Walewice i na Drzewce, 
trzeci zaś na cmentarzu.

Człowiek, który to zrobił, 
usiłował ukryć się przed policją we 
własnym domu, a gdy zobaczył, że 
nie ma szans na ucieczkę, wy-
skoczył przez okno z pierwszego 
piętra swego domu. Oczywiście 
został zatrzymany i oddany pod 
opiekę ekipie medycznej. Ścięte 
krzyże zaś zostały zaniesione na 
teren kościoła.

Cała społeczność Koryt po tym 
wydarzeniu była w głębokim szoku 
i nie ma się czemu dziwić. 

Na drugi dzień świąt Bożego Na-
rodzenia, w całej parafii, po każdej 
mszy świętej, zaplanowano odśpie-
wanie suplikacji. Ponadto ksiądz 
zapowiada błogosławieństwo prze-
błagalne w kościele w Korytach. 

„Informację o krzyżach przyją-
łem przede wszystkim z ogromnym 
zdziwieniem i niedowierzaniem, 
że coś takiego się może stać. 
Wiadomość dostałem od jednego 
z parafian, który jechał z miejsco-
wości Drzewce i zapytał mnie, czy 

wiem o tym, że został ścięty krzyż 
w Korytach. Niedowierzanie i szok...” 
– mówił na łamach „Gazety Lubu-
skiej” ksiądz Sławomir Marciniak, 
proboszcz parafii pod wezwaniem 
Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Torzymiu. 

Podkreślił, że krzyż jest wpi-
sany w tytuł kościoła parafialne-
go. Jak przyznał, panuje ogólna 
konsternacja, część społeczności 
jest zbulwersowana. Jednak ksiądz 
powstrzymał się od oceny podej-
rzanego.

GORĄCA DYSKUSJA NA SESJI RADY MIEJSKIEJ

Radny do burmistrza: kłamał pan znowu!

– Ale pan wcześniej obraził mnie – nie 
ustępował radny.

– ... że firma wcześniej się wycofała z pro-
cedury, tak samo było w tym przypadku po 
prostu – burmistrz kontynuował jakby nie 
dosłyszał.

– Ale tego pan nie powiedział.
– To przepraszam bardzo, ale teraz jest 

problem jeszcze większy niż był w tamtych 
czasach – znaleźć wykonawcę za odpowiednie 
środki – burmistrz usiłował zmienić kierunek 
rozmowy.

Ale radny Mielczarek nie odpuścił: 
– Niech pan zacznie podchodzić do swojej 
pracy rzetelnie, panie burmistrzu. (...) To 
już nie są te czasy, gdy pan zaczynał swoją 
działalność jako burmistrz. Epoka sznurka 
od snopowiązałki i drutu już się skończyła, 
żyjemy w zupełnie innych czasach. Dostęp 
do informacji jest powszechny, każdy jest 
w stanie znaleźć to, co chce znaleźć. Kłamał 
pan znowu!

A co z tego wszystkiego wynika dla miesz-
kańców wsi Bobrówko? Nic. Jak świetlicy, 
z której można korzystać, nie było, tak nie ma 
nadal i zdaje się, że nawet widoków nie ma, 
kiedy będzie. Świetlica w Bobrówku zniknęła 
z planów inwestycyjnych i to chyba na dobre.

Jak zauważyła radna Daria Hormańska, 
skoro był kłopot z wykonawcami, to może 
zamiast powielać plany należało je zmody-
fikować. 350 tysięcy na przebudowę (bu-
dowę?) świetlicy to naprawdę sporo. Może 
trzeba było trochę pomyśleć, zastanowić się, 
skonsultować, po prostu pójść po rozum do 
głowy, a – czego dowodem wciąż straszący 
budynek – tego po prostu zabrakło. 

red
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Wchodząc dziś do sklepów nie sposób 
nie dostrzec rosnących w porażającym 
tempie cen. Można wiele się rozpisywać 
o przyczynach tego stanu rzeczy, ale 
tutaj chcemy poszukać rozwiązań, które 
będą ratunkiem dla domowych budże-
tów w roku 2022. Trzeba też zauważyć, 
że rosnące ceny produktów pozostają 
w ścisłym związku ze wzrostem cen opału, 
energii czy paliw. A to także będzie miało 
wpływ na nasze wydatki w nowym roku. 

Od 20 zł do 1437,50 złotych
W tej sytuacji propozycją płynącą prosto 
z centrali jest dodatek osłonowy. To pro-
gram mający na celu dopłaty rekompen-
sujące właśnie rosnące ceny energii, gazu, 
ciepła i paliw. Dodatek ten ma wynieść od 
20 zł do 1437,50 zł dla jednego gospodar-
stwa domowego. 

Wniosek o wypłatę dodatku osłono-
wego składa się w gminie właściwej ze 
względu na miejsce zamieszkania. Do-
datek będzie przysługiwał osobom, które 
spełnią określone kryterium dochodu. 
Wyższy dodatek będzie przysługiwał go-
spodarstwom domowym, gdzie głównym 
źródłem ogrzewania jest np. kocioł na 
paliwo stałe. Ale tylko wtedy, kiedy źródło 
ciepła zostało wpisane do centralnej ewi-
dencji emisyjności budynków.

Wysokość dodatku osłonowego 
będzie określana  
na podstawie 3 kryteriów: 
  liczba osób w gospodarstwie domowym, 
  dochód,
  posiadanie ogrzewania węglowego.

Liczba osób w gospodarstwie  
domowym a dopłaty do prądu
Wysokość dopłaty będzie zależna od licz-
by osób w gospodarstwie domowym: 
  osoby, które mieszkają same otrzymają 

maksymalnie 400 zł rocznie;
  gospodarstwa, w których mieszkają 2 

lub 3 osoby otrzymają maksymalnie 600 
zł rocznie;
  gospodarstwa, w których mieszka 4 lub 

5 osób otrzymają maksymalnie 850 zł 
rocznie;

Przełom roku 2021 i 2022 to nie tylko czas wspólnie spędzony z rodzinami, to także przy tej 
okazji nowe wyzwania w planowaniu domowego budżetu na najbliższe miesiące. I trzeba 
przyznać – nie jest to proste w obecnych czasach. Pewną pomocą, przynajmniej dla osób 
spełniających określone kryterium dochodowe, może być tutaj dodatek osłonowy. 

  gospodarstwa, w których mieszka 6 lub 
więcej osób otrzymają maksymalnie 
1150 zł rocznie.

Dochód a wysokość dodatku  
osłonowego – złotówka  
za złotówkę
Maksymalną kwotę dodatku dostaną go-
spodarstwa jednoosobowe, których 
dochód nie przekracza 2,1 tysiąca zł na 
miesiąc. 

Próg ten jest obniżony w gospodar-
stwach wieloosobowych do 1,5 tysiąca zł. 
Natomiast w przypadku wyższych docho-
dów rozliczanie odbędzie się na zasadzie 
“złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że 
dopłata będzie obniżona o kwotę przekro-
czenia wyżej podanych progów. Przykła-
dowo w gospodarstwie jednoosobowym, 
w którym dochód wynosi 2,3 tysiąca zł 
miesięcznie, kwota dodatku osłonowego 
będzie równa 200 zł na 2022 rok. 

Warto wiedzieć, że minimalna kwota 
dodatku osłonowego ma wynieść 20 zł. 

Wyższe wsparcie dla osób  
ogrzewających węglem
Co ciekawe, jeszcze więcej pieniędzy 
otrzymają osoby, które ogrzewają lokal 

węglem. Dodatek osłonowy w ich przy-
padku będzie wyglądał następująco: 
  1 osoba w gospodarstwie domowym 

– maksymalnie 500 zł na rok; 
  2-3 osoby w gospodarstwie domowym 

– maksymalnie 750 zł na rok; 
  4-5 osób w gospodarstwie domowym 

– maksymalnie 1062,50 zł na rok; 
  6 lub więcej osób w gospodarstwie 

domowym – maksymalnie 1437,50 zł 
na rok.

Pieniądze przekazują  
wojewodowie
Minister właściwy dla tego programu 
wyznaczył lokalne samorządy do reali-
zacji wypłat świadczenia osłonowego. 
Skąd pieniądze? Wojewodowie prze-
kazują dotacje gminom w granicach 
kwot określonych na ten cel w budżecie 
państwa. Maksymalny limit wydatków 
z budżetu państwa przeznaczonych na 
dodatki osłonowe wynosi w 2022 r. –  
4 700 000 000 zł (4,7 mld zł). Minister 
Finansów będzie monitorował wyko-
rzystanie limitu wydatków.

Gmina składa wojewodzie wniosek 
o przyznanie dotacji co kwartał, w ter-
minie do 15. dnia miesiąca poprzedza-

jącego dany kwartał. Przy czym gmina 
składa wojewodzie wniosek o przyzna-
nie dotacji na pierwszy kwartał 2022 r. 
w terminie do 15 lutego 2022 r.

Dotacje na dany kwartał są prze-
kazywane gminom przez wojewodę, 
na podstawie ww. wniosku w mie-
sięcznych ratach. Nadpłata dotacji za 
kwartał może być zaliczana na poczet 
dotacji należnej w kwartale następnym, 
z wyjątkiem nadpłaty za dany rok, 
która podlega przekazaniu na rachunek 
właściwego urzędu wojewódzkiego, 
w terminie do dnia 20 stycznia następ-
nego roku.

Za cały 2022 rok
Wniosek (jego wzór określi minister 
właściwy do spraw energii) składa się 
w gminie właściwej ze względu na 
miejsce zamieszkania. Wniosek można 
złożyć za pomocą środków komunika-
cji elektronicznej opatrzonym podpi-
sem elektronicznym lub uwierzytelnio-
nym przez profil zaufany.

Przyznanie dodatku osłonowego 
nie wymaga wydania przez wójta, bur-
mistrza czy prezydenta decyzji. O tym, 
że wnioskodawca otrzymał zasiłek 
wspomniany organ tylko informuje.

Dodatek osłonowy przysługuje za 
okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do 
dnia 31 grudnia 2022 r. Dodatek jest 
wypłacany w dwóch równych ratach, 
w terminie do 31 marca 2022 r. oraz do 
2 grudnia 2022 r. 

W przypadku, gdy osoba złoży 
w gminie wniosek o wypłatę dodatku 
osłonowego później niż na 2 miesiące 
przed upływem tych terminów, doda-
tek osłonowy jest wypłacany jednora-
zowo, niezwłocznie po wydaniu decyzji 
przyznającej ten dodatek. 

Będziemy śledzić dla Państwa 
wdrażanie nowych programów i moż-
liwości, które odciąża Nasze portfele. 
Wiemy, jak ważna jest konkretna 
informacja przekazywana w sposób 
rzetelny, szczególnie w tych trudnych 
czasach. 

Źródło: https://samorzad.infor.pl/
wiadomosci/5378437,Wniosek-o-dodatek-
oslonowy-skladamy-w-gminie.html
Tam też można zasięgnąć więcej infor-
macji.

Ewelina Niwald-Brzuśnian

Ceny rosną jak szalone, ale w 2022 będzie można ubiegać się o rekompensaty

Dodatek osłonowy  
– całkiem konkretny pieniądz

INFORMACJA
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Jest pan samorządowcem od wielu 
lat. To bardzo pojemne pytanie, ale 
proszę przynajmniej w skrócie spró-
bować odpowiedzieć – jak zmieniło 
się pańskie postrzeganie tej samo-
rządności, funkcjonowania organów 
władzy lokalnej przez te lata?
TOMASZ JASKUŁA: Faktycznie, to 
bardzo pojemne pytanie. W samorzą-
dzie pracuję już 11 lat, bo w wieku 32 lat 
(w 2010 roku) zostałem burmistrzem. 
Samorząd jest dynamiczną przestrzenią, 
która nigdy nie będzie podlegać stabi-
lizacji. Wynika to z faktu, że samorząd 
to część życia nas mieszkańców i tak, 
jak w życiu i w samorządzie jutro jest 
nieprzewidywalne. Ale mogę podkre-
ślić, że zmieniła się między innymi 
komunikacja z mieszkańcami. Nikogo 
już nie dziwi fakt, że przez media spo-
łecznościowe, mieszkańcy mają dostęp 
24 godziny przez 7 dni w tygodniu do 
włodarza. Mieszkańcy są również dużo 
bardziej rozeznani w sprawach samo-
rządowych, co powoduje, że wiele pro-
blemów rozwiązuje się z dużo większym 
zrozumieniem.

Z pańskiego doświadczenia – co na 
dziś stwarza największe możliwości 
działania, ale jednocześnie, co je 
najbardziej ogranicza?
Obecna kadencja samorządu to 
prawdopodobnie największy dostęp do 
publicznych pieniędzy z bardzo ograni-
czonym wkładem własnym. Trwający 
obecnie drugi nabór w ramach tzw. Pol-
skiego Ładu to niespotykana do tej pory 
szansa na pokonanie części wyzwań 
dotąd nierozwiązanych. Gminy i powia-
ty mogą składać do trzech wniosków na 
zadania związane np. z infrastrukturą 
wodno-kanalizacyjną, społeczną, kultu-
ralną. To jest szansa, o którą pan pyta. 
Jest to niestety również i ograniczenie, 
gdyż przy każdym projekcie wymaga-
ny jest wkład własny, który w małych 
samorządach stanowi często ogromny 
problem. Samorządy podlegają prawie 
takim samym prawom rynkowym, jak 
prywatne przedsiębiorstwa. A mamy 
wzrost cen energii, cen gazu, kosztów 
pracy, usług. To „prawie” jednak robi i w 
tym przypadku ogromną różnicę. O ile 
przedsiębiorca może podnieść koszt 
usługi doliczając dodatkowe obciążenia, 
samorząd niestety ma w tym zakresie 
bardzo ograniczone możliwości. I te 
pieniądze, które mogłyby posłużyć 
jako wkład własny, w kolejnych bardzo 
ważnych społecznie projektach „zjada-
ne” są przez opłaty na przykład za prąd 
czy gaz. 

Gdyby mógł Pan zmienić jedną rzecz 
na styku funkcjonowania powiat 
– gminy, co by to było?
Przeniósłbym niektóre usługi z po-

wiatu do gminy, aby były jeszcze bliżej 
mieszkańca. 

Patrząc na kończący się rok, co 
wydaje się Panu najistotniejszym 
zdarzeniem dotyczącym samorządu 
lokalnego i wpływu na życie miesz-
kańców na terenie powiatu?
Z pewnością kolejne środki pozyski-
wane na modernizację Domu Pomo-
cy Społecznej. Jest to miejsce, które 
w największym stopniu oddziałuje na 
powiat. Jeśli wyremontujemy drogę 
(zawsze tych remontów będzie za mało) 
w Drzewcach, będzie to odpowiedzią 
na potrzeby mieszkańców z konkret-
nego obszaru. Jeśli nie wyremontujemy 
drogi np. w Malcie (gmina Krzeszyce), 
to też będzie dotyczyć to konkretnej 
grupy mieszkańców. Natomiast do DPS 
w Tursku trafić może każdy wymagają-
cy specjalistycznej opieki mieszkaniec 
powiatu. Stąd bardzo konsekwentnie, 
od początku pracy obecnego zarządu, 
to właśnie DPS jest naszym oczkiem 
w głowie, jeśli chodzi o pozyskiwanie 

zewnętrznego wsparcia. Dodatkowo 
wspomniałbym tu o zakupie karetki, 
która stacjonuje w Krzeszycach, a która 
ma realny wpływ na poprawę bezpie-
czeństwa w północnej części naszego 
powiatu.

Które z tych zdarzeń mają najwięk-
szy, codzienny wpływ na życie miesz-
kańców?
Niemalże dokładnie powtórzyłbym to, 
co wspomniałem powyżej. Inwestycje 
w Dom Pomocy Społecznej i w Szpital 
Powiatowy. Poprawa jakości usług i in-
frastruktury w obu instytucjach dotyka 
najważniejszego obszaru w naszym 
życiu, czyli zdrowia. Do czasu, kiedy 
wszystko jest w porządku, być może nie 
doceniamy tych instytucji. Jednak aku-
rat osobiście przekonałem się, co znaczy 
opieka paliatywna w naszym szpitalu. 
Do końca swego życia mój tato był 
znakomicie zaopiekowany właśnie przez 
pracowników wspomnianego oddziału. 

Czy są rzeczy, pomysły, idee, których 
w 2021 roku nie udało się zrealizo-
wać, choć 12 miesięcy temu wydawa-
ły się jak najbardziej osiągalne?
Tak. Przejęcie na mienie powiatu 
budynku po bibliotece pedagogicznej, 
którą w zeszłym roku zlikwidował urząd 
marszałkowski. Niestety decyzje zostały 
przeniesione na rok 2022 i ewentualnie 
dopiero wtedy będziemy mogli realizo-
wać plany związane z przeniesieniem do 
niego Poradni Psychologiczno-Pedago-
gicznej, w której diagnozowane są nasze 
dzieci.

Co konkretnie panu – Staroście 
Sulęcińskiemu – sprawiło największą 
satysfakcję w minionym roku?
Każda pozyskana złotówka, która 
poprawia komfort życia w naszym po-
wiecie, sprawia mi ogromną satysfakcję. 
Fundusze pozyskane na szpital, Dom 
Pomocy Społecznej, drogi (pierwszy 
etap Sulęcin – Żubrów oraz Kołczyn 
– Brzozowa), fundusze pozyskane na 
budowę boiska wielofunkcyjnego przy 
Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych 
– to wszystko bardzo istotne kwestie.

Co uważa Pan za – ewentualną – naj-
większą porażkę?
Brak finalizacji przejęcia budynku po 
Bibliotece Pedagogicznej.

Jak ocenia Pan współpracę z gmina-
mi powiatu?
Rozróżniam dwa obszary tej współpra-
cy. Pierwszym z nich jest obszar inwe-
stycyjny. Plan inwestycji drogowych, 
zgodny z możliwościami budżetowy-
mi, był taki, że w ciągu 5 lat w każdej 
gminie wykonamy wspólnie z wło-
darzem jedną inwestycję. Jesteśmy na 
półmetku kadencji, a założenia zostały 
już zrealizowane w 100%. Z niektóry-
mi gospodarzami gmin rozmawiamy 
o ewentualnych możliwościach konty-
nuowania takiej współpracy. Kolejny 
obszar to działania na styku administra-
cji (m.in. pozwolenia na budowę, zgody 
na wycinkę drzew). I tutaj, jeśli składane 
wnioski są bez zastrzeżeń, samorząd 
gminny może liczyć na pełne i profesjo-
nalne wsparcie. 

ROZMOWA Z TOMASZEM JASKUŁĄ, STAROSTĄ POWIATU SULĘCIŃSKIEGO

Temat remontu dróg to nie rzeka a ocean
Koniec roku 2021 stał się dobrą okazją do rozmowy ze Starostą Powiatu Sulęcińskiego – Tomaszem Jaskułą. Rozmawialiśmy 
o szansach samorządów lokalnych związanych z Polskim Ładem, ale i zagrożeniach, najważniejszych inwestycjach – m.in. 
w drogi, oświatę i DPS w Tursku, który jest jednym z najważniejszych ośrodków dla wszystkich mieszkańców powiatu.

© FB Tomasz Jaskuła 
– starosta sulęciński
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W kontekście gmin – gdzie można 
szukać poprawy wzajemnej komuni-
kacji czy też pól do wspólnych dzia-
łań. Czego wypadałoby oczekiwać od 
takiego partnerstwa?
Lubię powtarzać zdanie dotyczące 
współpracy innej niż ta, którą opisałem 
powyżej. Jako włodarze mierzący się 
z całym zakresem przeróżnych wyzwań, 
nie za bardzo mamy czas na samorzą-
dowe przyjaźnie. Nie jesteśmy tutaj po 
to, żeby się lubić, pić ze sobą kawki, a po 
to, żeby rozwiązywać realne zadania, 
czego od nas oczekują mieszkańcy. 
Zauważam, że wszyscy włodarze mają 
tego świadomość, dlatego stawiane 
przed nami cele realizowane są w 100 
procentach. Ponadto wtedy, kiedy jest 
jakikolwiek temat wymagający natych-
miastowej komunikacji, komunikujemy 
się ze sobą bez jakichkolwiek przeszkód. 

Temat rzeka, o którym rozmawia-
liśmy już kiedyś, to temat dróg 
powiatowych. Wciąż jest tutaj wiele 
do poprawy – jakie są perspektywy 
w najbliższym czasie?
Nie tylko rzeka a ocean! Mierzymy 
siły na zamiary! Choć nasza praca, 
pozyskane środki finansowe, otwartość 
włodarzy (bez nich nie byłoby szans na 
remonty dróg) to nadal kropla w owym 
oceanie potrzeb. Nie mamy jednak 
możliwości zwiększenia możliwości fi-
nansowych, gdyż nasz budżet jest jasno 
określony, a jego zasoby ograniczone. 

Skąd wypłynął temat rzekomej likwi-
dacji LO w Sulęcinie? Rozumiem, że to 
była nieprawda? A czy są jakieś per-
spektywy rozwoju tej placówki, plany?
A słyszał pan o „chęci zamykania DPS 
w Tursku”? Również i ta informacja 
pojawiła się w pierwszym półroczu tego 
roku i ma tyle wspólnego z prawdą, co 
istnienie Yeti, który ponoć jest, a nikt 
do nie widział. Mówi się, że ktoś, kto 
nie dosłyszy, to sobie dopowie. Tak było 
i w tym przypadku. Ponadto staro-
sta, jak i zarząd pracują w przestrzeni 
politycznej, która ma swoich zwolen-
ników i przeciwników. Poziom debaty 
politycznej w naszym kraju, niestety 
i w naszym powiecie, często sięga dna. 
Tak zwani politycy prowokują plotkę, 
czy manipulują informacją, tylko po to, 
żeby wywołać efekt obrzucania błotem, 
w myśl zasady: czym częściej, tym le-
piej, bo nie całe błoto się zmyje. Zarząd 
zdementował te plotki. Osobiście cieszę 
się, że temat „wypłynął” gdyż otwie-
ra przestrzeń do dyskusji i szerszego 
zainteresowania się społeczeństwa 
naszą powiatową edukacją. Siła naszych 
szkół zależy od tego, ile dzieci z naszego 
regionu trafiać będzie do naszych 
placówek. Oczywiście nasze szkoły 
muszą stać się magnesem, który będzie 
przyciągał w swoje mury uczniów. Stąd 
działania podejmowane przez obecnych 
dyrektorów, zmierzające do poprawy 
postrzegania obu jednostek. O owych 
działaniach będziemy jeszcze z większą 
skutecznością informować. 

Kwestia DPS w Tursku. To ważny 
ośrodek dla całej okolicy. Ale też 
pochłaniający ogromne koszta?
Obiekt był budowany we wczesnych 
latach po komunie. Owe budowle cha-
rakteryzują się „bogactwem” rozwiązań 
architektonicznych. DPS był budowany 
z rozmachem, bo taka była i wizja, 
i możliwości w tamtym czasie. Niestety 
po kilkudziesięciu latach funkcjonu-
jemy w innej rzeczywistości. Dzisiaj 
nikt nie postawiłby takich obiektów, 
bo oprócz samego faktu wybudowa-
nia większą wagę przywiązuje się do 
utrzymania. Ponadto zmieniły się 
zasady finansowania tego typu placó-
wek. Kiedyś pieniądze przekazywał 
wojewoda, dzisiaj koszty przerzucone 
są na mieszkańców (o ile są w stanie 
pokryć całość kwoty) oraz na gminy. 
DPS jednak to miejsce szczególne ze 
względu na jego charakter, to często 
ostatni przystanek przed wiecznością. 
Stąd ogromna troska obecnego zarządu 
o to, by stwarzać warunku do jego jak 
najlepszego funkcjonowania. 

Czy COVID, czas pandemii wpłynął 
znacząco na postrzeganie „zarzą-
dzania kryzysowego” w praktyce? 
Albo je jakoś na nowo zdefiniował?
Pandemia przewartościowała zupełnie 
sposób postrzegania zagrożeń. Nie 
potrzeba było wojny, aby umierali nasi 
bliscy na skalę nienotowaną od 1945 
roku. Nie potrzebowaliśmy wojny, aby 
dzieci uczyły się w sposób pozosta-
wiający wiele do życzenia. COVID 
zmienił naszą pracę, jednak i obnażył 
nasze niezasadne poczucie „wszech-
mocy”. 

Jak ocenia pan perspektywy samo-
rządów lokalnych po wprowadzeniu 
Nowego Ładu i zmian podatkowych? 
Co się może zmienić w sposób najbar-
dziej odczuwalny dla przeciętnego 
mieszkańca?
Mieszkańcy z pewnością zauważą 
wysyp inwestycji, które przekładają się 
w mniejszym lub większym stopniu 

na poprawę naszego życia. Z drugiej 
strony, mam wrażenie, że ograniczenie 
wpływu z PIT i CIT może być począt-
kiem reformy administracyjnej, której 
niewątpliwie samorządy potrzebują. 
Niebawem małe gminy i powiaty mogą 
stracić możliwość finansowego samo-
decydowania, co prowadzić będzie 
do utraty płynności finansowych. To 
tylko moje refleksje i przewidywania, 
a dopiero w praktyce zobaczymy, czy 
one się spełnią.

Z jakimi zadaniami – z pańskiego 
doświadczenia – Starostwo Powiato-
we ma największe trudności? Z czego 
te trudności wynikają?
Nie znam samorządu, który nie narze-
kałby na niewystarczającą subwencję 
oświatową. Choć to w skali kraju, wo-
jewództwa, powiatu i gminy ogromne 
pieniądze, to niestety niemalże w 100 
procentach gmin, nie wystarczające na 
pensje pracowników oświaty.

Jesteśmy po trzech latach obecnej 
kadencji samorządowej. Z Pańskiego 
punktu widzenia, co przez te trzy 

lata udało się zrealizować z kwestii 
najistotniejszych?
Dotrzymać słowa związanego z deklara-
cją „w każdej gminie jedna droga” oraz, 
tak jak wspomniałem, rozpocząć duże 
zmiany w strukturalne i infrastruktural-
ne w DPS Tursk. 

I jakie są najważniejsze plany do zre-
alizowania na najbliższe dwa lata?
Dalsze inwestycje drogowe (o ile będzie-
my dysponować pieniędzmi na wkłady 
własne do projektów), termomoder-
nizacja DPS Tursk, budowa boiska 
wielofunkcyjnego przy ZSLiZ. 

Jako że jesteśmy w specyficznym 
okresie roku i ta rozmowa nie musi 
ograniczać się do spraw czysto za-
sadniczych, pytanie o to, jaką pan ma 
radę dla ludzi bardzo „zabieganych”?
Śmierć to doświadczenie, które dotknę-
ło i dotknie każdego z nas, członków 
naszych rodzin. W dość krótkim czasie 
przeżyłem śmierć mojego młodszego 
brata i taty. To były momenty, które 
odcisnęły piętno na moim „zabieganiu”. 
Nie dogonimy zajączka, który nam 
ciągle ucieka, bo tak najprościej można 
określić czas, zadania, wyzwania, które 
przed nami stoją, i mamy wrażenie, że 
nam uciekają właśnie. Czasem zamiast 
chcieć dogonić tego przysłowiowego 
zajączka, zalecam wziąć do ręki lornetkę 
i przez nią na niego popatrzeć, czyli po 
prostu zwolnić. 

Ma pan zapewne swoje sposoby na 
rozładowanie stresu, na „wyczysz-
czenie głowy”?
Oczywiście! To spowolnienie, o którym 
wspomniałem powyżej, to m.in. wspól-
ny czas z moimi dziećmi (ryby, rowery, 
grzyby), jak i moje pasje – wędkowanie 
i gotowanie. Wtedy naprawdę przestaje 
myśleć o 1000 niezałatwionych spraw. 

A korzystając z okazji. Życzę Pań-
stwu zdrowia, bo ono bezapelacyjnie 
jest najważniejsze!

Rozmawiał Marcin Kalita

Temat remontu dróg to nie rzeka a ocean EDUKACJA

Tomasz Jaskuła podczas spotkania z wicewojewodą Olimpią Tomaczyk-Iwko i dyrektorem DPS w Tursku Karoliną Mierze-
jewską. Na DPS podczas obecnej kadencji pozyskano największą pulę pieniędzy – około 9 milionów złotych, ale też potrzeb 
wciąż jest mnóstwo.

Drogi powiatowe są 
nieustannie remon-

towane, ale też wciąż 
jest tutaj – jak mówi 

starosta – ocean 
potrzeb.
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Instytucja publiczna  – czyli taka, 
która realizuje obowiązki i zadania 
publiczne (czyli zadania władzy 
lokalnej czy państwowej) lub zarządza 
majątkiem publicznym (czyli własno-
ścią państwa lub danej lokalności). 

Jawność i przejrzystość
Instytucją publiczną w tym rozumie-
niu jest każdy urząd gminy albo urząd 
miasta, urząd wojewódzki, starostwo 
powiatowe, sąd powszechny, Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy 
Fundusz Zdrowia, szkoła publiczne, 
Naczelna Izba Aptekarska i wiele, 
wiele innych jednostek, organizacji, 
instytucji. 

To wszystko są instytucje, któ-
re nie mogą odmówić obywatelowi 
dostępu do informacji dotyczących 
sposobu i zasad ich funkcjonowania 
ani finansowania.

Dlaczego? W skrócie dlatego, że 
w większości są to instytucje albo 
pochodzące z wyboru powszechnego, 
albo instytucje podległe takim jed-
nostkom, a przede wszystkim – finan-
sowane z pieniędzy publicznych, czyli 
pieniędzy nas wszystkich. Stąd w for-
mułę działania mają wpisane jawność 
i przejrzystość poczynań.  

Wniosek – duża dowolność
Aby złożyć wniosek, najlepiej być 
zalogowanym do elektronicznego, 
ogólnopolskiego systemu e-puap, ale 
niekoniecznie.

Po prostu trzeba złożyć wniosek 
pisemnie w odpowiednim urzędzie/
instytucji, której dotyczy zapytanie. 
Można pisemnie, tradycyjną pocztą, 
można elektronicznie.

UWAGA! Nie ma jakiegoś for-
malnego, odgórnego wzorca wnio-
sku. Poza tym, że musi być opatrzony 
danymi osoby, która pyta (i to tylko 
podstawowymi), jasnym oznacze-
niem adresata, przejrzystym wyja-
śnieniem, czego zapytanie dotyczy 
i w jakiej formie ma zostać podana 
odpowiedź:
  na skrzynkę ePUAP,
  na adres e-mail,
  pocztą tradycyjną,
  osobiście – w formie odbioru infor-

macji lub wglądu do dokumentów 
w instytucji publicznej.

Zazwyczaj ta usługa nie jest płatna, 
ale urząd może jednak naliczyć opłaty 
jeśli na przykład informacja ma formę 
papierową, a ktoś koniecznie chce ją 
dostać w formie elektronicznej na pły-
cie CD. Trzeba ją wtedy zeskanować 
i zapisać na płycie, a to może koszto-
wać – i to właśnie jest koszt po stronie 
wnioskującego. 

Każdy ma dostęp  
do informacji publicznej!
Nie wszyscy są świadomi, że każdy obywatel naszego kraju ma prawo uzyskać dostęp do informacji publicznej. Nie trzeba 
w tym celu pokazywać dokumentów ani tłumaczyć, z jakiego powodu te informacje są nam potrzebne. Każda instytucja 
publiczna, działająca na zasadzie jawności ma obowiązek udostępnić informacje jej dotyczące obywatelom na żądanie. 

Termin – z reguły 14 dni
Do 14 dni od złożenia wniosku po-
winno się zostać poinformowanym, ile 
trzeba zapłacić. Wysokość opłaty nie 
będzie wyższa niż koszty, które ponie-
sie instytucja. 

Informację publiczną otrzymasz:
  od razu – jeśli urzędnik ma do niej 

bezpośredni dostęp, czyli może ją 
szybko przygotować,
  do 14 dni od złożenia wniosku – jeśli 

urzędnik potrzebuje czasu, żeby ją 
przygotować,
  do 2 miesięcy – jeśli urzędnik potrze-

buje więcej czasu, żeby ją przygoto-
wać. Urzędnik ma wtedy obowiązek 
powiadomić o powodach opóźnienia 
i podać termin. Ma na to 14 dni od 
dnia, w którym złożysz wniosek.

Brak odpowiedzi? Skarga!
Jeśli tak się nie stanie, mamy prawo do 
wniesienia skargi. Także, jeśli uważa-
my, że informacja jest niepełna (choć 
tu urzędnicy niekoniecznie muszą się 
z nami zgodzić).

Skargę wnosimy do instytucji, któ-
rej zadaliśmy pytanie, ale przy okazji 
także z odwołaniem do wojewódzkie-
go sądu administracyjnego. Musi to 
być sąd właściwy dla województwa, 
w którym jest siedziba instytucji. Na 
przykład: jeśli siedziba instytucji jest 
Gorzowie Wielkopolskim, trzeba wy-
brać Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Gorzowie Wielkopolskim. 

Instytucja, do której kierujesz 
skargę, ma obowiązek przekazać twój 
wniosek do sądu.

Instytucja może odmówić ci udo-
stępnienia informacji, których szukasz. 
Dostaniesz wtedy decyzję, w której 
poda ci powód odmowy. Jeśli się z nią 
nie zgodzisz – możesz się odwołać. Na 
decyzji znajdziesz informację, do kogo 
skierować odwołanie i w jakim czasie 
można to zrobić.

Informację przygotowano  
na podstawie: www.gov.pl  

oraz siecobywatelska.pl

INFORMACJA

i

Druk wniosku można pobrać ze strony https://lokalneforum.pl/

To, o co możesz zapytać powyższe instytucje, 
nazywamy informacją publiczną. Są to m.in. 
informacje o:

  organach władzy publicznej – w tym o ich 
statusie prawnym, organizacji, kompeten-
cjach, majątku, osobach sprawujących w nich 
funkcje i ich kompetencjach; 
  zasadach funkcjonowania organów 

władzy publicznej – w tym o sposobach zała-

twiania spraw, stanie przyjmowanych spraw 
i kolejności ich załatwiania, prowadzonych 
rejestrach, ewidencjach i archiwach; 
  polityce władz – w tym o zamierzeniach, 

projektach aktów normatywnych, programach 
dotyczących realizacji zadań publicznych; 
  danych publicznych – w tym dokumenty 

urzędowe, stanowiska w sprawach publicz-
nych zajęte przez funkcjonariuszy publicznych, 
treść wystąpień i ocen dokonywanych przez 

organy władzy publicznej, informacja o stanie 
państwa; 
  majątku publicznym. 
Na mocy ustawy są jawne i dostępne posiedze-
nia kolegialnych organów władzy pochodzą-
cych z wyborów. Ustawa nakazuje sporządzać 
i udostępniać stenogramy lub protokoły 
z obrad. Ustawa definiuje ponadto pojęcie 
dokumentu urzędowego, który podlega upu-
blicznianiu.

Informacja publiczna – czyli mogę pytać o wszystko

WZÓR
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»  PRZYZNANE DOFINANSOWANIE W ZŁ 
GMINY BOGDANIEC  DESZCZNO KŁODAWA KRZESZYCE LUBISZYN LUBNIEWICE OŚNO LUBUSKIE SANTOK  SULĘCIN TORZYM

projekty składane przez mieszkańców  585 106 1 507 947 820 000 700 000 160 000 1 923 051 460 000 520 000 755 628 0
nastawione na przedsiębiorczość

projekty składane przez władze gminy 257 630 317 947 308 409 320 369 310 328 304 473 303 192 313 578 279 027 196 404
na infrastrukturę turystyczną

projekty składane przez organizacje 
pozarządowe na infrastrukturę, 
działania promocyjne i wydarzenia 29 999 75 000 73 365 60 000 60 000 30 000 30 000 30 000 15 000 30 000

RAZEM 872 735 1 900 894 1 201 774 1 080 369 530 328 2 257 524 793 192 863 578 1 049 655 226 404

»  PRZYZNANE DOFINANSOWANIE W ZŁ (fundusze od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności)
GMINY BOGDANIEC  DESZCZNO KŁODAWA KRZESZYCE LUBISZYN LUBNIEWICE OŚNO LUBUSKIE SANTOK  SULĘCIN TORZYM

projekty składane przez organizacje 
pozarządowe z funduszy tworzące  18 189 30 318 18 623 3 986 0 17 530 15 590 35 610 19 105 26 243
wspólne dobro

Właśnie kończymy drugi okres progra-
mowania unijnego na lata 2014–2021. Na 
ten czas pozyskaliśmy prawie 12 mln zło-
tych na realizacje projektów związanych 
z rozwojem wsi lubuskiej z 10 gmin.

Realizować swoje marzenia
Słowo wyjaśnienia co do zasady naszego 
działania. Trzy kadencje jestem prezesem 
Stowarzyszenia, Zarząd przez 15 lat składa 
się z tych samych osób wybieranych de-
mokratycznie przez wszystkich członków 
Stowarzyszenia. Ogłosiliśmy siedem 
naborów na wnioski dla mieszkańców. 
Dotyczyły rożnych działań, ale wszystkie 
nastawione były na rozwój przedsiębior-
czości, zmiany w otoczeniu, zmiany w nas 
samych i zmiany w środowisku lokalnym.

Każdy mieszkaniec z obszaru naszego 
Stowarzyszenia mógł złożyć wniosek 
i zrealizować swoje własne marzenie: 
założyć przedsiębiorstwo lub rozwinąć 
już istniejącą firmę. Jako członek lokalnej 
społeczności poprzez organizację poza-
rządową lub władze gminy mógł uczest-
niczyć w procesie upiększania swojej 
miejscowości. 

To jedynie od aktywności władz, orga-
nizacji pozarządowych i wreszcie samych 
mieszkańców zależało, ile i jakie przedsię-
wzięcia były realizowane w gminie.

Przedstawiamy bardzo syntetyczne 
dane dotyczące przyznawania przez nasze 
stowarzyszenie funduszy na realizację 
pomysłów w latach 2014–2021.

Już w tej chwili wiemy, że będziemy 
aplikować do Unii po nowe fundusze. 
Czekamy tylko na zielone światło od 
rządu. 

42 projekty Polsko-Amerykańskiej  
Fundacji Wolności
Od 6 lat pozyskujemy też fundusze od 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wol-
ności. Są one przeznaczone tylko dla 
organizacji pozarządowych. I tu z przy-
jemnością stwierdzam, że współpraca ze 
stowarzyszeniami jest bardzo owocna, 
rzetelna i profesjonalna. Nawet w okresie 
pandemii nie zrezygnowaliśmy z działań 
na rzecz uatrakcyjniania życia na wsi, czyli 
tworzenia dobra wspólnego. Wybraliśmy 
42 projekty do realizacji na łączną kwotę 
185 194,00 zł. 

Mieszkańcy dzięki tym środkom 
przede wszystkim wzmacniali więzi 
społeczne, wspólnie pracując i tworząc 
miejsca rekreacji, miejsca do wspólnych 
spotkań, uczestnicząc w warsztatach 
podnoszących ich kompetencje osobiste 
i nowe umiejętności.

Spotkania, zabawy, aktywizacja
Pracownicy biura realizowali także dzia-
łania aktywizujące społeczność lokalną. 
Stworzyliśmy w Krzeszycach „Przystanek 
ZAPYLACZE”, który upiększył Plac Inki, 
a jednocześnie spełnia rolę edukacyjną. 

W Ośnie Lubuskim nad jeziorem 
Reczynek  postawiliśmy ławeczkę, z której 
mogą korzystać wszyscy plażowicze. Miej-
sce to jest jednocześnie początkiem gry 
terenowej, w której poszukuje się skrytek 
geocachingowych. Łącznie na terenie Sto-
warzyszenia ukryliśmy około 120 takich 
skarbów. Zachęcam do zalogowania się na 
stronie  www.geocaching.pl. To świetna 
zabawa dla dorosłych i dzieci, dla całych 
rodzin i grup klasowych lub znajomych. 

Z pomocą mieszkańców 10 gmin 
utworzyliśmy jeszcze jedną grę terenową, 
która pozwala w każdej gminie odkryć to 
co najpiękniejsze, tajemnicze lub zapo-
mniane. Zapraszamy na naszą stronę 
www.kst-lgd.pl lub Questy – Wyprawy 
odkrywców  po niezbędne teksty. Zabawa 
jest doskonała!

Zapraszaliśmy mieszkańców naszego 
obszaru na różnorodne szkolenia, warsz-
taty i wyjazdy studyjne. Poznawaliśmy 
ciekawe rozwiązania aktywności ma-
łych społeczności wiejskich, szukaliśmy  
najlepszych rozwiązań proekologicznych, 
uczyliśmy się prowadzić zdrowy styl życia. 
Sukcesem budowania integracji była akcja 
,,Spotkania w ogrodzie”. Kto chciał i miał 
czas, zapraszał swoich znajomych, przy-
jaciół i całkiem obcych ludzi do swojego 
ogrodu. 

Wymiana doświadczeń, opowiadania 
o trudnościach związanych z pielęgna-
cją i utrzymaniem ogrodu, a przede 
wszystkim swobodne  zwiedzanie tych 
pięknych zakątków ukrytych za płotami 
to momenty, na które czekaliśmy z nie-
cierpliwością. Popijając ziołowe herbatki, 
smakując potrawy z uprawianych warzyw 

i rozkoszując się miłą rozmową aż żal 
było odjeżdżać. Czasem dostawaliśmy 
w prezencie sadzonki rzadkich roślin 
albo zebrane nasiona kwiatów, co dawało 
gwarancję sukcesu w naszych ogrodach. 
Szkoda, że pandemia zawiesiła aż na 2 
lata to działanie. Może po tych dniach od-
osobnienia z większym zapałem wrócimy 
do wycieczek po ogrodach.

W czasie pandemii stworzyliśmy 
Sieć Dobrych Serc. Odpowiedzieliśmy 
szybko na apel o pomoc w dostarcze-
niu maseczek ochronnych do szpitala 
w Sulęcinie. Nocami, w wolnych chwilach 
w ciągu dnia roboczego sześć pań  przez 4 
miesiące uszyło ok. 20 000 jednorazowych 
maseczek. Dobre Serca są wśród nas! Za 
bezinteresowne zaangażowanie serdecznie 
dziękujemy!

Zaangażowanie mieszkańców  
– konieczne
Pamiętajmy jednak, że nawet najambit-
niejsze plany i największe pieniądze nie 

są wystarczające, by realizacja zamierzeń 
się udała. Tylko dzięki zaangażowaniu 
mieszkańców, władz samorządowych, 
organizacji pozarządowych, instytucji, 
przedsiębiorców Stowarzyszenie Kraina 
Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa 
Działania może skutecznie funkcjonować.

My naprawdę wspólnie zmieniamy 
oblicze lubuskiej wsi. Za co  serdecznie 
dziękuję w imieniu Zarządu. Zapraszamy 
tych, co znamy i tych, którzy chcą z nami 
współpracować w następnym okresie 
programowania do wspólnych działań!

W imieniu Zarządu 
Ilona Wojciechowska

Po więcej szczegółów o tym, co się już zda-
rzyło lub co mamy w planach proszę pisać 
na adres mailowy: rodzinnyraj@gmail.
com lub dzwonić pod ten numer telefonu 
505 318 320.

Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania

Razem zmieniamy oblicze lubuskiej wsi
Koniec roku to najczęściej czas podsumowań, rozliczenia z obietnic i szukania pomysłów na nowe 
rozwiązania w następny roku. Warto przy tej okazji wspomnieć o działalności Stowarzyszenia Kraina Szlaków 
Turystycznych – Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Sulęcinie. Zamieszczamy tu trochę liczb, by czarno na 
białym pokazać, jakie szanse stwarzają programy pilotowane przez Stowarzyszenie.
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Dymisja Łukasza Mejzy to przede 
wszystkim pokłosie publikacji Wirtu-
alnej Polski, która opisała działalność 
dawnej firmy Łukasza Mejzy oferują-
cej wyjazdy zagraniczne osobom nie-
uleczalnie chorym (w tym dzieciom), 
m.in. na nowotwory, Alzheimera 
czy Parkinsona. Firma miała ofero-
wać kosztowne leczenie metodami 
uznawanymi za niesprawdzone i nie-
bezpieczne. Według portalu interes 
Mejzy nie wypalił, za to pozostawił 
po sobie wielu oszukanych pacjentów 
i ich rodziny. 

Zresztą, akurat ta sprawa okazała 
się najbardziej głośną i bulwersują-
cą z powodów oczywistych – wszak 
chodziło o chore dzieci, ale nie jedy-
ną. Dziennikarze śledczy o uznanych 
nazwiskach na największych porta-
lach informacyjnych opublikowali 
całą serię artykułów o przedziwnych, 
wręcz ohydnych biznesach Łukasza 
Mejzy. Artykuły te były bardzo moc-
no udokumentowane, oparte o fakty, 
pisma i wypowiedzi konkretnych 
osób – częściowo byłych partnerów 
biznesowych Mejzy, częściowo osób 
dotkniętych działalnością firm, za 
którymi stał poseł.

Fałszywy doktorat,  
wiceminister i wielkie pieniądze
„Od ponad miesiąca piszemy o biz-
nesie wiceministra sportu Łukasza 
Mejzy, który w lipcu 2020 r. założył 
spółkę Vinci NeoClinic. Firma miała 
wyszukiwać w Polsce ciężko i nie-
uleczalnie chorych, i wysyłać ich 
na leczenie do kliniki w Ameryce 
Północnej. Reklamowała się hasłem: 
„Leczymy nieuleczalne”. Ten medycz-
ny cud miał się dokonywać za sprawą 
„terapii Vinci NeoClinic” – można 
przeczytać na Wirtualnej Polsce 
w artykule „Sprawa Łukasza Mejzy. 
Fałszywy doktorat, wiceminister 
i wielkie pieniądze”. 

Dziennikarze WP tekst (jeden 
z wielu o tej sprawie) zaczynają od 
mocnego akapitu: „Michael Hino 
to podający się za lekarza właściciel 
kliniki w Meksyku, do której wice-
minister sportu Łukasz Mejza chciał 
wysyłać nieuleczalnie chorych Pola-
ków. Tymczasem uczelnia, w której 
Hino miał się doktoryzować, nie 
wie o jego istnieniu. Nie ma również 
śladu po jakichkolwiek publika-
cjach naukowych jego autorstwa. Za 
10-dniową terapię Hino liczy sobie 
15 tys. dolarów. Firma Mejzy miała 
wysyłać chorych za 65 tys. dolarów 
więcej”.

Ciotka na szkoleniach?
Inną kwestię poruszył doświadczony 
dziennikarz polityczny onet.pl An-
drzej Stankiewicz, który w tekście za-
tytułowanym „Minister, jego kuzynki 
i asystentka. Jak Łukasz Mejza chciał 
szkolić swoją rodzinę za publiczne 
pieniądze” napisał m.in.: „Wśród 

podejrzanych szkoleń prowadzonych 
przez firmę Łukasza Mejzy za pu-
bliczne pieniądze znajdują się kursy 
dla jego kuzynek. Mejza najpierw 
próbował wciągnąć na listę szkoleń 
firmę betoniarską swojej ciotki, a gdy 
się to nie udało — załatwił jej szkole-
nia w firmie swej asystentki. Także za 
publiczne środki”.

I dalej na onet.pl można przeczy-
tać: 
„Jak pisaliśmy we czwartek, firma 
Łukasza Mejzy otrzymała niemal 900 
tys. zł z lubuskiej Agencji Rozwoju 
Regionalnego na przeprowadzenie 

szkoleń współfinansowanych z pie-
niędzy unijnych. Grupę priorytetową 
stanowili nisko wykwalifikowani 
pracownicy w wieku powyżej 50 lat 
— to ich miała szkolić firma Mejzy. 
W projekcie e-learningowym przez 
Internet mogły wziąć udział drobne 
przedsiębiorstwa z województwa 
lubuskiego. Ale to nie wszystkie pie-
niądze, które Mejza zainkasował za 
działalność szkoleniową. Zachodnia 
Izba Przemysłowo-Handlowa w Go-
rzowie Wlkp. także zapłaciła mu za 
szkolenia drobnych przedsiębiorców 
– to kolejne 80 tys. zł. 

Niefortunny znajomy  
z pierwszy stron gazet
Raptem dwa miesiące trwała szokująca niby-kariera rządowa posła Łukasza Mejzy, z którym znajomością chwalą się niektórzy lokalni 
włodarze – m.in. burmistrz Ryszard Stanulewicz i radny Marcin Kluczyk. Tuż przed świętami premier Mateusz Morawiecki – po serii 
artykułów prasowych odsłaniających tajniki mocno podejrzanych działalności posła – odwołał go z funkcji sekretarza stanu w Ministerstwie 
Sportu i Turystyki, po tym zresztą jak Mejza sam podał się do dymisji.

Kontrakt Mejzy w ARR został 
skontrolowany przez samorząd wo-
jewództwa – efektem jest doniesienie 
do prokuratury. „W toku postępowa-
nia ustalono, iż istnieje podejrzenie 
obciążenia budżetu Unii Europej-
skiej nieuzasadnionymi wydatkami. 
Stwierdzono różne sposoby działania 
jednego z podmiotów świadczącego 
usługi rozwojowe – FUTURE WO-
LVES Łukasz Mejza, prawdopodob-
nie ukierunkowane na wykorzystanie 
uzyskanych środków dotacyjnych 
niezgodnie z ich przeznaczeniem” 
– czytamy w doniesieniu o popeł-
nieniu przestępstwa, które trafiło do 
Prokuratury Rejonowej w Zielonej 
Górze”.

Zdjęcie na dowód
Dlaczego w ogóle o tym piszemy? Po 
pierwsze dlatego, że sprawa dotyczy 
posła z lubuskiego okręgu wyborcze-
go, a po drugie dlatego, że znajomo-
ścią z tą osobą chwalą się burmistrz 
i niektórzy radni z gminy Torzym. 

Tuż po ogłoszeniu dotacji z Pol-
skiego Ładu na profilu facebooko-
wym Łukasza Mejzy pojawił się wpis 
sugerujący, że przynajmniej część 
tych dotacji dla gminy Torzym jest 
jego zasługą. „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 fundusze zabiegać!” 
– pochwalił się Mejza.

Kilka dni wcześniej pojawił się 
także wpis opatrzony zdjęciem ze 
wspólnego spotkania Mejzy z bur-
mistrzem Stanulewiczem i radnym 
Kluczykiem. Wpis opatrzony został 
podpisem: „To jest czas dla Lubu-
skiego, dlatego razem z burmistrzem 
Ryszardem Stanulewiczem oraz Mar-
cinem Kluczykiem, radnym Gminy 
Torzym i sołtysem Gądkowa Wielkie-
go rozmawialiśmy, jak Torzym może 
go wykorzystać dla swoich miesz-
kańców. Współpracujemy już jakiś 
czas i zawsze podczas tej współpracy 
rodziły się dobre pomysły dla miesz-
kańców”.

***

Cóż, nikomu znajomych nie 
zamierzamy wybierać. Tylko, jakoś 
tak nam się wydaje, że dziś panowie 
Stanulewicz i Kluczyk sami najchęt-
niej wymazaliby się gumką-myszką 
z wszelkich dowodów na zażyłą 
znajomość z posłem Mejzą. 

Chwalić się znajomością z Bardzo 
Ważną Personą to jedno, ale być 
zamieszanym w znajomość z wątpli-
wym bohaterem skandalizujących 
publikacji prasowych, od którego 
dziś odżegnują się nawet sami posło-
wie koalicji rządzącej to trochę wstyd 
i niefart, nieprawdaż? 

Źródo: facebook.com
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Krzyżówka z przymrużeniem oka
 Poziomo: 
 1 dom Puchatka
 4  dziki w dawnej Ameryce
 7  winniczek
 8  rybka niewiele znacząca
 10  w Gdańsku z organami
 13  gruba, marszczona bibuła
 14  odłupany kawałek drewna
 16  trójkątne narzędzie murarskie
 17  auto z NRD
 19  pies z uszami do ramion
 21  szyje
 23  dramat muzyczny z arią
 24  chaos i zamieszanie
 26  psie imię
 27  nasz kolczasty ssak
 29  lepszy niż nic
 30  przygniatający ciężar
 31  dawna kąpiel, toaleta
 32  podatkowa na pociechę
 33  jak czerwony, to pożar
 35  trop
 37  teściowa Rut
 38  odpad
 40  zysk, profit
 44  spryciarz kuty na 4 nogi
 47  torero z muletą
 49  zobowiązanie do wypełnienia
 50  niemnąca tkanina syntetyczna
 51  do podlewania rabatki
 52  Mieszko I, Bolesław I Chrobry
 55  ma imieniny 4 i 5 marca
 56  tężyzna fizyczna, siła
 57  żużel hutniczy
 58  klasyczny dwurzędowy płaszcz z szerokim 

paskiem 
 
 Pionowo:
 1 lek na malarię
 2 imię Pierwszej Damy RP
 3  brat Kaina
 4  pod kranem
 5  antonim ciszy
 6  bezzwrotna pomoc finansowa
 7  nabój ćwiczebny
 9  z Saudami

 10  partner klaczy
 11  zostaje po choince
 12  album Toma Waitsa
 13  gruba zasłona
 15  oklaski
 18  dzień odpoczynku
 20  wyręczy w pracy, asystentka
 21  zimowa stołówka ptasia
 22  niezgłębiona otchłań
 23  premier Węgier
 25  zawartość, np. książki
 27  zawodu albo boleści
 28  ...z rozgrzanego jej brzucha bucha
 32   zaraz po klapsie 
 34   czapka albo sowa
 36  panna dworska
 39  niedorajda, niedołęga
 41  siedziba greckich bogów 
 42  wszystko, co naokoło
 43  wesoła w operetce
 45  przedsięwzięcie biznesmena
 46  różne trunki w jednej szklanicy
 47  niezbędny w rosole
 48  był nim Nuriejew
 53 kawior
 54  pośrednik małżeński

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI  
Z NR LISTOPAD/2021
Hasło:  Nie odkładaj nigdy do jutra tego, co 
możesz wypić dzisiaj.
Hasła z poprzedniej krzyżówki:
 Poziomo: bojler, Alicja, Gruzja, caryca, magma, 
tarnina, Samsung, uznanie, rzeźnik, kwatera, 
Ekwador, zapas, Empik, nuda, łza, Alek, krewny, 
biczyk, sola, UZI, Atos, Synaj, jądro, Alabama, 
komnata, figurka, motywator, Janerka, odprawa, 
Osaka, koniak, strawa, metraż, ćpunka
 Pionowo: brulion, jajka, ręka, atom, chaos, 
arytmia, garnek, amulet, mazak, grabarz, awizo, 
turban, Gdańsk, impregnat, wyprzódki, esencja, 
remisja, zakos, kakao, spokój, zabawka, strata, 
kminek, lotto, mątwa, wrzawa, agronom, amarant, 
fronton, Goplana, staż, kość.

Ponumerowane litery (1-62) utworzą hasło – aforyzm Woody’ego Allena

Dlaczego warto zostać Policjantem?
Policja to umundurowana i uzbrojona 
formacja służąca społeczeństwu i prze-
znaczona do ochrony bezpieczeństwa 
ludzi oraz utrzymywania bezpieczeństwa 
i porządku publicznego.

Policja, jako ogólnopolski  
pracodawca, oferuje:
  ciekawą, satysfakcjonującą służbę;
  stabilne, stałe zatrudnienie;
  wysoki poziom nauczania i zaplecza 

dydaktycznego w szkołach policyjnych;
  wynagrodzenie po szkoleniu podsta-

wowym zawodowym dla funkcjonariu-
szy 3600-3940 złotych netto;
  nagrody roczne, motywacyjne, jubile-

uszowe;
  prawa emerytalne po 25 latach służby;
  możliwość doskonalenia zawodowego;
  możliwość rozwoju zawodowego dla 

osób z wyższym wykształceniem, w tym 
uzyskanie stopnia oficerskiego;
  prestiż zatrudnienia;
  służbę w organizacji zaufania społecz-

nego;
  szeroki katalog specjalizacji;
  wyjątkową rolę społeczną – bycie 

policjantem to nie tylko zawód, jest to 
służba społeczeństwu;
  przynależność do grupy zawodowej 

– poczucie tożsamości i wsparcie spo-
łeczne, organizacyjne.

Kto może pełnić służbę w Policji?
Służbę w Policji może pełnić (artykuł 25 
ustęp 1 Ustawy z dnia 6.04.1990 roku 
o Policji):

  obywatel polski o nieposzlakowanej 
opinii;
  który nie był skazany prawomocnym 

wyrokiem sądu za przestępstwo lub 
przestępstwo skarbowe;
   korzystający w pełni z praw publicz-

nych;
  posiadający wykształcenie co najmniej 

średnie lub średnie branżowe;
  posiadający zdolność fizyczną 

i psychiczną do służby w formacjach 
uzbrojonych, podległych szczególnej 
dyscyplinie służbowej, której gotów jest 
się podporządkować;
  dający rękojmię zachowania tajemnicy 

stosownie do wymogów określonych 
w przepisach o ochronie informacji 
niejawnych.

Ponadto mężczyźni powinni posiadać 
uregulowany stosunek do służby woj-
skowej to jest odbyli zasadniczą służbę 
wojskową lub zostali przeniesieni do 
rezerwy (odpowiedni wpis w książeczce 
wojskowej).
Dokumenty do służby w Policji są przyj-
mowane od kandydatów w komendach 
miejskich i powiatowych Policji woje-
wództwa lubuskiego.

Kontakt z Zespołem do spraw Doboru:
dobor.kwp@go.policja.gov.pl
 47 791 12 60  47 791 12 61

 47 791 12 62

Wstąp do policji
Przypominamy, że Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. prowadzi 
rekrutację kandydatów do podjęcia służby w niezwykle ważnym dla 
bezpieczeństwa nas wszystkich i prestiżowym zawodzie policjanta.  

O G Ł O S Z E N I E   S P O Ł E C Z N E

KOMUNIKATY POLICJI

Stop agresji  
na drodze
Byłeś świadkiem niebezpiecznego zdarzenia drogowe-
go? Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. 
uruchomiła specjalną skrzynkę poczty elektronicznej. 
Pod adres stopagresjidrogowej@go.policja.gov.pl 
przesyłać można nagrania ukazujące agresywne i nie-
bezpieczne zachowania kierowców poruszających się po 
drogach naszego województwa o maksymalnej wielko-
ści załącznika 25 MB.

POWIADOM POLICJĘ, jeżeli byłeś świadkiem 
agresji drogowej na terenie województwa lubuskiego.
W informacji należy podać koniecznie koniecznie:
  datę, godzinę zdarzenia, miejscowość, drogę/ulicę, 
  dane dotyczące pojazdu: numer rejestracyjny, markę, 
  dane zgłaszającego: imię i nazwisko, adres do kore-

spondencji, telefon kontaktowy. 

Prosimy pamiętać:
załącznik powinien być zapisany w rozszerzeniu 
MPEG4, AVI. 

Jeżeli z różnych przyczyn przesłanie pliku jest nie-
możliwe, prosimy przekazać materiał do najbliższej 
jednostki Policji.

W przypadku przysłania nieprawidłowego pliku, 
policjant odpowiedzialny za obsługę niniejszego 
przedsięwzięcia skontaktuje się z nadawcą drogą elek-
troniczną celem wypracowania właściwego sposobu 
przekazania informacji.

W przypadku zarejestrowania zdarzenia w ruchu 
drogowym poza obszarem działania Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., materiał filmowy 
należy przekazać do właściwej miejscowo Komendy 
Wojewódzkiej Policji. Adresy skrzynek pocztowych 
„STOP AGRESJI DROGOWEJ” dostępne są na wszyst-
kich stronach wojewódzkich i powiatowych komend.
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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. 

•  Dobre Zdrowie, Witosa 1,  
 515479044. Pon.-pt. 8.00-20.00;  
sob. 8.00-14.00. 

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

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

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

•  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
  Styczeń uchodzi za najzimniejszy miesiąc naszej 

zimy. Zatem już na początku miesiąca (jeżeli 
zapomnieliśmy o tym pod koniec grudnia) 
wykonujemy bielenie pni drzew owocowych. 
  Jeśli jeszcze nie zabezpieczyłeś drzew w sadzie 

przed zającami, to koniecznie trzeba to zrobić. 
Osłony pni można wykonać ze słomy, kartonu 
lub kupić gotową osłonkę w sklepie ogrod-
niczym. Pień oraz nasadę konarów dokład-
nie otocz jednym z wybranych materiałów 
i przywiąż przy pomocy sznurka (izolacja musi 
otaczać cały pień i mocno się trzymać). Jeżeli 
kupiłeś gotowe osłonki w sklepie to nie będą 
one wymagać dodatkowego mocowania.
  Przy dużych mrozach sprawdzamy temperatu-

rę w pomieszczeniach, w których przechowu-
jemy owoce. Ujemne temperatury zaszkodzą 
przechowywanym owocom. Pamiętaj także 
aby usuwać owoce gnijące. Toksyny wydzielane 
przez grzyby, powodujące gnicie owoców, są 
niebezpieczne także dla naszego zdrowia. Dla-
tego też nadgniłe owoce wyrzuć i nie spożywaj 
nawet ich nieuszkodzonych części. 
  Zbliża się pora zimowego cięcia krzewów 

i drzew w sadzie. Warto już teraz się do tego 
przygotować i sprawdzić w jakim stanie są 
nasze narzędzia do cięcia.
  W pierwszej połowie miesiąca tniemy i prze-

chowujemy w odpowiednich warunkach 
pędy jednoroczne, przeznaczone na zrazy do 
szczepienia wiosennego. Pędy na zrazy tniemy 
w pogodne dni, gdy temperatura przekracza 
+5°C. Pędy do szczepienia powinny być dobrze 
zdrewniałe, zdrowe i wyrośnięte (długości 60 
cm i średnicy nie mniejszej niż 5 mm). Przecho-
wujemy je do wiosny w chłodnej piwnicy (w 
temperaturze około 2°C). Najlepiej powiązać je 
w pęczki, zaetykietować i przesypać wilgotnym 
piaskiem lub trocinami. 
  W bezmroźne dni pod koniec stycznia możemy 

rozpocząć cięcie krzewów owocowych najbar-
dziej odpornych na mróz. Wczesne rozpoczęcie 
cięć jest szczególnie ważne przy dużej ilości 
roślin sadowniczych na działce. W tym terminie 
tniemy krzewy agrestu, jagody kamczackiej, 
porzeczki czerwonej i rokitnika. Z cięciem 
drzew lepiej poczekać do początku lutego. 
Zawczasu warto jednak zaopatrzyć się w maść 
ogrodniczą, która przyda się do zabezpieczania 
ran po cięciu. 
  W tym miesiącu nie przeprowadza się ważnych 

zabiegów ochrony przed chorobami i szkodni-
kami drzew owocowych. Gdy jednak będziesz 
na działce, zobaczysz jak przydatna okaże się 
zimowa lustracja w sadzie. Otóż większość 
szkodników pozostaje teraz w kryjówkach 
zimowych na pniach i konarach, w gniazdach 
zimowych i złożach jaj. Warto nieco się rozejrzeć 
– możesz dostrzec min. jaja, które złożył przę-
dziorek owocowiec (rozpoznać je można po 
czerwonej barwie i kulistym kształcie) oraz cha-
rakterystyczne pierścienie, niby-narośla, owi-
nięte wokół pędów lub gałęzi, tworzone przez 

pierścienicę nadrzewkę. Znalezione gniazda 
zimowe oraz złoża jaj szkodników warto usunąć 
z drzew, szczególnie jeśli jest ich dużo. 

OGRÓD WARZYWNY
  Warzywa korzeniowe (marchew, pasternak, 

skorzonerę) możemy przechowywać w piwnicy 
przesypane piaskiem lub ziemią okrywową. 
Aby nie dopuścić do więdnięcia warzyw, piasek 
lub ziemię lekko zwilżamy. Temperatura w po-
mieszczeniu przechowalniczym nie powinna 
przekroczyć 4°C (w wyższej temperaturze wa-
rzywa zaczną gnić). Dlatego warto je regularnie 
wietrzyć, a gnijące egzemplarze usuwać. 
  Na działce, przy ładnej pogodzie, można zebrać 

liście zimującego jarmużu i pietruszki naciowej. 
  Warto również sprawdzić stan miejsc przygoto-

wanych pod lokalizację rozsadnika i pod tunele 
foliowe. Jeżeli spodziewamy się nadejścia sil-
nych mrozów, glebę warto zabezpieczyć przed 
przemarznięciem rozsypując na niej rozdrob-
nioną słomę lub liście. 
  W domu na słonecznym parapecie możemy 

postawić pojemniki z posadzoną cebulą 
średniej wielkości do pędzenia na szczypior. 
Cebulę do pędzenia na szczypior zakop w ziemi 
na około 2/3 wysokości (ponad ziemię ma 
wystawać 1/3 lub cebuli), a następnie ziemię 
regularnie podlewaj, żeby nie wysychała. 
  Warto powoli zabrać się za planowanie ogrodu 

warzywnego na bieżący rok. W drugiej połowie 
stycznia w większości sklepów ogrodniczych 
pojawia się już pełny wybór nasion.

OGRÓD OZDOBNY
  Cały czas ważna jest ochrona roślin przed 

mrozem i wiatrem. O tej porze roku szczególnie 
niebezpieczne jest słońce, które ogrzewa rośli-
ny w ciągu dnia, a następnie gwałtowne spadki 
temperatur w ciągu nocy. Dlatego też pamiętaj-
my aby regularnie sprawdzać stan osłon, które 
założyliśmy przed nadejściem zimy. 
  Jeżeli wystąpiły obfite opady śniegu, jego 

nadmiar otrzepujemy z gałęzi roślin iglastych. 
W przeciwnym razie, pod wpływem nadmier-
nego obciążenia, gałęzie mogą się połamać. 
  Podczas bezśnieżnych zim, w dni kiedy tempe-

ratura wzrasta powyżej 0°C, dobrze jest podlać 
rośliny zimozielone. Jaki sens ma podlewa-
nie roślin w zimie? Otóż rośliny zimozielone 
cały czas tracą wodę przez swoje liście i igły. 
Jednocześnie gleba jest zamarznięta i roślina 
nie może pobrać wody przez korzenie. Do tego 
dochodzi suche mroźne powietrze i szczegól-
nie wysuszające mroźne wiatry. Dlatego, gdy 
zobaczysz, że w okresach długich mrozów liście 
są pozwijane, a krzewy przybierają niezdrowy 
wygląd, co jest objawem braku wody w glebie, 
przy najbliższym ociepleniu podlej rośliny 
obficie. 
  Kwitnącym zimą roślinom wrzosowiskowym 

należy zapewnić wystarczającą ilość wilgoci. 
Nie należy ich jednak podlewać w dni kiedy 
temperatura spada poniżej 0°C.

Dla działkowców
Dla roślin ogrodowych styczeń to okres pełnego spoczynku, co jednak nie ozna-
cza, że działkowcy nie muszą podejmować żadnych działań. Przeciwnie – o kilku 
rzeczach nie wolno zapomnieć, bo w przeciwnym razie skutki możemy odczuwać 
przez cały następny rok. Oto wybór styczniowych działań w naszym ogrodzie. Po 
więcej wskazówek jak zwykle zapraszamy na stronę poradnikogrodniczy.pl.
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KUPIĘ DOM NA WSI
Oferty prosimy kierować pod numer telefonu:

✆ 572 912 572

Harmonogram wywozu 
odpadów komunalnych 
w gminie Torzym  
– styczeń

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: 7, 14, 21, 28 
stycznia
odpady segregowane: 10, 24 stycznia
biomasa: 3, 10, 17, 24, 31 stycznia

REJON I 
Kownaty, Prześlice, Bobrówko, Wystok, Lu-
bów, Tarnawa Rzepińska, Bielice, Boczów.
odpady komunalne: 3, 17, 31 stycznia
odpady segregowane: 3 stycznia
biomasa: 24 stycznia

REJON II 
Grabów, Walewice, Koryta, Kolonia Osiny, 
Debrznica, Drzewce Kolonia, Drzewce, 
Pniów, Góry.
odpady komunalne: 4, 18 stycznia
odpady segregowane: 4 stycznia
biomasa: 25 stycznia

REJON III 
Gądków Wielki, Gądków Mały, Bargów, 
Mierczany, Lubin, Garbicz:
odpady komunalne: 5, 19 stycznia
odpady segregowane: 5 stycznia
biomasa: 26 stycznia

REJON IV 
Sulęcińska, Ogrodowa, Warszawska, Pl. 
Kościuszki, Świebodzińska, Kasztanowa, 
Wiejska, Świerkowa, Strażacka, M. Reja, 
Łąkowa, Wąska, Młyńska, Pl. Wolności, 
Stolarska, Klonowa, Krośnieńska, Kolonia 
Leśna, Wodna, Słowackiego, Prusa, Norwi-
da, W. Reymonta, Mickiewicza, Podgórna, 
Kwiatowa, Wojska Polskiego 9, 11, 13, 15.
odpady komunalne: 7, 20 stycznia
odpady segregowane: 7 stycznia
biomasa: 27 stycznia

REJON V 
Wojska Polskiego, Jeziorna, Krótka, Wito-
sa, Piastowska, Chrobrego, Biernackiego, 
Sienkiewicza, Dworcowa, Kolejowa, Kolo-
nia Saperska, Saperska, Os. Lecha, Łasze-
wo, Kolonia Poręby, Kolonia Sulęcińska.
odpady komunalne: 7, 21 stycznia
odpady segregowane: 7 stycznia
biomasa: 28 stycznia

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

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

»  WYWÓZ ŚMIECI


