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RRok 2014 jest rokiem szczególnym. W maju obchodziliśmy 10 rocznicę wstąpienia 

Polski do Unii Europejskiej. Natomiast w czerwcu minęła 25 rocznica pierwszych 

demokratycznych wyborów. Jednak dla nas, mieszkańców gminy i miasta rok 2014 

będzie kojarzył się z 20 rocznicą odzyskania praw miejskich naszego miasta Torzym.

Przekazując Państwu egzemplarz albumu pragnę, abyście odbyli krótką podróż szlakiem 

turystycznym Gminy Torzym w kontekście dwóch dekad funkcjonowania miasta.

Minione dwadzieścia lat to doskonały i świetny okres w historii naszego miasta i gminy. 

Jak zmienił się otaczający nas świat można zobaczyć na fotografiach piękniejących 

miejscowości, wyjątkowej urody naszych lasów, jezior oraz rzek Pliszki i Ilanki.

Mając powody do zadowolenia i satysfakcji z dokonań minionych lat, pragnę z całego 

serca podziękować wszystkim mieszkańcom i osobom, które przyczyniły się do 

przywrócenia naszemu miastu praw miejskich.

Jestem głęboko przekonany, że z dumą i optymizmem możemy patrzeć w przyszłość, 

budując i umacniając jak najlepszy wizerunek naszego miasta i gminy Torzym.

       Ryszard Stanulewicz 
       Burmistrz

Kochani Mieszkańcy! Szanowni Państwo!
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ZZiemia Torzymska – historyczna część regionu zwa-
nego Ziemią Lubuską, weszła w granice państwa pol-
skiego w okresie rządów Mieszka I. Przeprowadzone 
na tym terenie badania archeologiczne i przetrwałe 
do naszych czasów przekazy historyczne potwier-
dzają, że już w  X w. istniały tu osady zamieszkałe 
przez plemiona Słowian połabskich, w historiografi i 
zwanych Lubuszanami.
Początki Torzymia przypadają na okres, gdy Ziemia 
Lubuska znalazła się pod zwierzchnictwem bran-
denburskim i  wiążą się z  osobą arcybiskupa mag-
deburskiego hrabiego Konrada von Sternberg . On 
to w latach 1266-1276 zbudował gród, który od jego 
nazwiska przyjął swą niemiecką nazwę – Sternberg. 
Pierwotne znaczenie osady nie było zbyt wielkie, 
gdyż zostało zdominowane przez pobliskie większe 
ośrodki: Ośno i Sulęcin. I choć najstarsza wzmianka 
pochodząca z  roku 1375 określa Torzym łacińskim 
słowem oppidum, czyli miasto, to na rzeczywistą lo-
kację należało czekać jeszcze blisko cztery wieki.
Położenie przy bocznym szlaku handlowym łą-
czącym Szczecin z  Krosnem Odrzańskim i  dalej ze 
Śląskiem, nie sprzyjało szybkiemu rozwojowi miej-
scowości. Należy przypuszczać, że w  tym okresie 
głównym zajęciem mieszkańców osady było rze-
miosło, handel i rolnictwo.
 W  ciągu kolejnych wieków swego istnienia To-
rzym przeżywał wiele dramatycznych momentów. 
Osada kilkakrotnie uległa wielkim pożarom, które 
hamowały jej rozwój na wiele lat. Nie ominęły jej 
również kataklizmy, takie jak wojna 30 letnia w XVII 
czy 7 letnia w XVIII w.
 Jednak pomimo wspomnianych wyżej proble-
mów w  1762 roku rząd pruski nadał miejscowości 
Torzym prawa miejskie. Osada w  tym czasie liczyła 
621 mieszkańców i  jak wskazują źródła, ich liczba 
systematycznie rosła.
Wiek XIX to dla Torzymia okres stabilizacji i  roz-
woju. Miasto przebudowano zastępując większość 
starych drewnianych budynków nowymi ceglanymi. 
Równocześnie modernizowano drogi wiodące przez 
Torzym. Wskaźnikiem rozwoju i  wzrostu znaczenia 
miasta stała się nowo wybudowana linia kolejowa.
Wzrost potęgi gospodarczej Niemiec w  drugiej po-
łowie XIX i  na początku XX w. był okresem dyna-
micznego rozwoju Torzymia. Dzięki wyjątkowym 

Rys historyczny
walorom przyrodniczym (lasom, jeziorom, ciekawej 
rzeźbie terenu) miasto i jego okolice stały się rekre-
acyjnym zapleczem dla uprzemysłowionych ośrod-
ków wschodnich Niemiec.
Potwierdzony badaniami unikalny mikroklimat za-
decydował o  powstaniu w  początkach XX w. oka-
załego sanatorium. Czyste powietrze i  usytuowany 
w leśnych kompleksach park zdrojowy tworzyły ide-
alne warunki do leczenia chorób układu oddecho-
wego.
Napływające rokrocznie rzesze kuracjuszy i  tury-
stów zdeterminowały dalsze kierunki rozwoju mia-
sta. W  początku XX w. Torzym stał się znaczącym 
ośrodkiem letniskowo-rekreacyjnym. 
W  okresie międzywojennym miasto praktycznie 
pełniło funkcje kurortu. Na potrzeby turystów przy-
gotowano ok. 3 tys. miejsc noclegowych, co w  po-
równaniu z ówczesną liczbą mieszkańców (ok. 2100) 
jest wynikiem imponującym. 
 Przedwojenny Torzym posiadał dość istotne zna-
czenie militarne. W  mieście istniały koszary wraz 
z ośrodkiem szkolenia ofi cerów. Ówczesna zabudo-
wa miasta była dość zróżnicowana. Wokół rynku, 
przyległych do niego ulic oraz głównych szlaków ko-
munikacyjnych, lokalizowano zwarte budownictwo 
mieszkaniowe z  przeznaczeniem dolnych kondy-
gnacji na działalność handlowo-usługową, a  dalej 
od centrum dominowała zabudowa jednorodzinna. 
Ważnym elementem układu urbanistycznego były 
wielorodzinne bloki przeznaczone dla rodzin woj-
skowych. 
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 W centralnym punkcie miasta, na rynku, znajdo-
wał się okazały ratusz miejski. Dwukondygnacyjny 
budynek otrzymał klasyczny wystrój. Oprócz kilku-
nastu gabinetów znajdowała się w nich bogato zdo-
biona sala posiedzeń.
 Aby otrzymać pełny obraz przedwojennego To-
rzymia należy wspomnieć o  istniejących tu dwóch 
kościółkach: protestanckim i  ka-
tolickim, banku, poczcie, szkole, 
schronisku młodzieżowym oraz 
fabryce sprzętu rolniczego.
 Działania wojenne w  okresie 
II wojny światowej nie spowodo-
wały w  mieście większych znisz-
czeń. 2 lutego 1945 r. Armia Czer-
wona zajęła wyludniony Torzym 
bez walki. Przez następnych kilku 
miesięcy miasto pozostawało pod 
administracją radziecką. W  tym 
okresie zniszczony został ratusz, 
kościół, szkoła oraz wiele budyn-
ków mieszkalnych, sklepów i  za-
kładów usługowych. 
 Ogromne straty w  zabudowie, 
a  co za tym idzie mała chłonność 
osadnicza, legły zapewne u  pod-
staw decyzji władz państwowych o  zaliczeniu To-
rzymia (czy Gwiazdowca jak wtedy nazywano naszą 
miejscowość) w  poczet wsi. Utrata praw miejskich 
nie zahamowała jednak najpierw odbudowy, a póź-
niej rozwoju osady.
 Pierwsze lata po wojnie, to okres wzmożonego osad-
nictwa na tym terenie. Pierwszy etap napływu ludności 
był samorzutny. Przybywali tu ludzie z Wielkopolski i in-
nych rejonów kraju. Osiedlały się rodziny oddelegowa-
nych tu pracowników PKP, poczty, urzędników, nauczy-

cieli i pracowników leśnictwa. Wkrótce potem powstał 
w  Torzymiu oddział Państwowego Urzędu Repatria-
cyjnego, który kierował osadnictwem Polaków przesie-
dlanych z terenów wschodnich. Bardzo duże znaczenie 
wśród pierwszych mieszkańców odgrywali tu byli żoł-
nierze (w tym liczna grupa „Kościuszkowców”) osiedleni 
w pierwszych miesiącach po wojnie.

 Nowi mieszkańcy i nowe wła-
dze podjęli energiczne działania 
zmierzające do normalizacji życia. 
Z tak charakterystycznym dla tego 
okresu entuzjazmem przystąpiono 
do odbudowy zniszczonych budyn-
ków, do uprzątania ruin i zagospo-
darowanie poniemieckiego mienia. 
Jeszcze w  1945 roku ruszyła szkoła 
podstawowa. Powstały pierwsze 
placówki handlowe i  usługowe. 
Z  początkiem prywatne, z  czasem 
spółdzielcze.
W 1948 roku ruszyły prace adaptacyj-
ne w dawnym sanatorium. Rok póź-
niej wojsko przystąpiło do zagospo-
darowaniu poniemieckich koszar. 
W  latach 1947-1951 działał w  Torzy-
miu dom dziecka. 

 W  pierwszych latach po wojnie Torzym zatracił 
swój letniskowo-wypoczynkowy charakter. Wielu 
nowych osadników zajęło się rolnictwem, a  w  go-
spodarce nastąpiła stagnacja.
 Rozwój gospodarczy Torzymia przypada na ko-
lejne dekady. Mieszkańcy miasta i okolic mogli wów-
czas znaleźć zatrudnienie w wielu zakładach gospo-
darki leśnej i rolnej. Do największych pracodawców 
należało: Nadleśnictwo Torzym, tartak, SKR, PGR, 
GS „Samopomoc Chłopska”. 
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W  1952r. oddano do użytku odremontowane sanato-
rium przeciwgruźlicze, które na przełomie lat 60-tych 
i 70-tych powiększono o obiekty byłych koszar. W roku 
1978 na bazie sanatorium utworzono specjalistyczny 
szpital, który trzy lata później otrzymał status szpitala 
wojewódzkiego. W  1990r. powstał tu oddział wczesnej 
rehabilitacji po zawale mięśnia sercowego. Całości funk-
cjonującego wówczas systemu opieki zdrowotnej do-
pełniała istniejąca od 1977r. przychodnia lekarska i stacja 
Pogotowia Ratunkowego.
 Wzrost liczby mieszkańców, wzrastająca liczba uro-
dzeń, a co zatem idzie wzrost liczby dzieci w wieku szkol-
nym powodowały, że działająca w  poniemieckich bu-
dynkach szkoła podstawowa okazała się za mała. W 1965 
r. powstał społeczny komitet budowy nowej szkoły. Dzię-
ki zaangażowaniu całej społeczności lokalnej, która nie 
szczędziła pieniędzy i  własnej pracy, 10 grudnia 1970r. 
przekazano do użytku nowo wybudowaną szkołę pod-
stawową wraz z salą gimnastyczną. Nie była to zresztą 
jedyna inwestycja oświatowa w Torzymiu. W 1993r. od-
dano do użytku nowoczesne przedszkole.
 Powstające nowe zakłady i  zwiększająca się 
liczba miejsc pracy przyczyniła się do stopniowego 
napływu ludności. Lata 70 i  80 były okresem dyna-
micznego rozwoju budownictwa mieszkaniowego. 
Klucze do swych upragnionych „m” mogli w tym cza-
sie odebrać: leśnicy, nauczyciele, pracownicy PGR 
i służby zdrowia. Z inicjatywy społecznej w 1982r. za-
rejestrowano pierwszą w Polsce Wiejską Spółdziel-
nie Mieszkaniową, dzięki której w  latach 1987-1992 
wybudowano 120 mieszkań.
 Zachodzącym w  torzymskiej gospodarce prze-
mianom towarzyszył stopniowy rozwój infrastruk-
tury miejskiej. Do najważniejszych tego typu inwe-
stycji z pewnością należy zaliczyć budowę trasy E-8 
(obecnie 92), modernizację oświetlenia ulic oraz 
budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W 1983 
r. rozpoczęto telefonizację miejscowości. Własne te-
lefony otrzymało 256 abonentów.
 Dynamiczny rozwój Torzymia nie byłby zapewne 
możliwy, gdyby nie zaangażowanie lokalnej spo-
łeczności. Potwierdzeniem tej tezy jest budowa re-
mizy OSP (oddany w 1983r. budynek powstał w „czy-
nie społecznym”), czy też przeprowadzony w latach 
60-tych kapitalny remont kościoła parafi alnego.
Rozwój i  wzrost znaczenia Torzymia rozbudziły 
aspiracje mieszkańców i  władz samorządowych. 
Wyrazem tego była inicjatywa podjęcia starań 
o przywrócenie utraconych po II wojnie światowej 
praw miejskich. 
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Odzyskanie
praw miejskich

116 sierpnia 1993r., w sali remizy Ochotniczej Straży Po-
żarnej, odbyło się zebranie wiejskie Sołectwa Torzym. 
Przybyli mieszkańcy wysłuchali wystąpienia Wójta Gmi-
ny inż. Jarosława Koniecznego, który uzasadnił potrzebę 
starań o przywrócenie praw miejskich i wskazał korzyści 
jakie może to przynieść. Przedstawiony projekt zyskał 
pełne poparcie zebranych. Wyrazem tego była przyjęta 
jednogłośnie uchwała przekazująca Zarządowi Gminy 
w Torzymiu pełnomocnictwo w sprawie podjęcia starań 
zmierzających do nadania miastu praw.

W  dniu 18 sierpnia 1993r. Rada Gminy w  Torzy-
miu podjęła uchwałę nr III/26/93, w  której czytamy: 
„Uwzględniając inicjatywę środowiskową organi-
zacji społecznych, środowiska katolickiego i  szeregu 
wniosków indywidualnych w  sprawie podjęcia starań 
o przywrócenie miejscowości Torzym sta-
tusu miasta – uznaje się w pełni zasadne 
ubieganie się i wystąpienie z wnioskiem 
do Rady Ministrów za pośrednictwem 
Wojewody Zielonogórskiego”.

Dalszym etapem działań zmierzają-
cych do realizacji wytyczonego celu, było 
przygotowanie wniosku wraz z  uzasad-
nieniem. Do wniosku należało dołączyć 
dokumentację zawierającą m.in. plan za-
gospodarowania przestrzennego, opinie 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 
w  Zielonej Górze i  Nadleśnictwa Torzym 
dotyczące wytyczenia granic administra-
cyjnych miejscowości, odpowiednie mapy 
oraz charakterystykę sytuacji społeczno-
gospodarczej. Ważnym uzupełnieniem 
wniosku były listy z  podpisami miesz-
kańców Torzymia popierających starania 
władz samorządowych.

W  październiku 1993r. Torzym gościł przedstawicieli 
Rady Ministrów, których zadaniem było zbadanie zasad-
ności złożonego wniosku. Podczas całościowego prze-
glądu szczególną uwagę zwrócono na uwarunkowania 
wynikające z  położenia miejscowości wzdłuż między-
narodowych szlaków komunikacyjnych oraz strukturę 
zabudowy i  jej stan techniczny. Przeprowadzona wizja 

potwierdziła ponad lokalne znaczenie Torzymia, w takich 
dziedzinach życia publicznego jak: służba zdrowia, tury-
styka, administracja i obsługa rolnictwa.

Pozytywny wynik przeglądu oraz poparcie ze strony 
Wojewódzkiego Sejmiku Samorządowego, dały pod-
stawę Wojewodzie Zielonogórskiemu do wystąpie-
nia do Urzędu Rady Ministrów, o nadanie miejscowo-
ści Torzym statusu Miasta.

13 grudnia 1993r. ukazało się rozporządzenie Rady 
Ministrów, na mocy którego Torzym z dniem 1 stycznia 
1994r. uzyskał prawa miejskie. Wraz z Torzymiem tego 
dnia miastami stały się: Bieżuń, Działoszyn, Kamieńsk, 
Pilica oraz Wąchock.

Uroczyste wręczenie aktów nadania praw miejskich 
odbyło się 7 stycznia 1994r. w  Urzędzie Rady Mini-
strów w Warszawie, z udziałem premiera Waldemara 

Pawlaka oraz ministra – szefa Urzędu Rady Ministrów 
Michała Strąka. Torzym reprezentowali Przewod-
niczący Rady Gminy Zbigniew Wołoncewicz i  Wójt 
Gminy Jarosław Konieczny.

Wydarzeniem, które uwieńczyło kilkudziesięcioletni 
wysiłek całej społeczności Torzymia, była uroczysta Se-
sja Rady Gminy i Miasta, która z udziałem wielu zna-
mienitych gości odbyła się 2 lutego 1994r.

Od lewej: Michał Strąk, Jarosław Konieczny i Zbigniew Wołoncewicz.
Urząd Rady Ministrów, Warszawa, 7 stycznia 1994
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Torzym z lotu ptaka

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno - Kardiologiczny w Torzymiu 

Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Torzymiu
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Kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego  w Torzymiu

Zajazd Chrobry w Torzymiu 
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Torzym ul. Świerczewskiego przebudowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych- 2012r.

Jezioro Ilno- Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Torzymiu 

Plac Wolności w Torzymiu
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MMiasto i Gmina Torzym położone są w woj. lubuskim, 
w  powiecie sulęcińskim. Torzym to centrum admi-
nistracyjne i  gospodarcze gminy miejsko-wiejskiej. 
Miasto położone jest przy skrzyżowaniu dwóch dróg: 
z południa na północ gminę przecina droga z Krosna 
Odrzańskiego w  kierunku autostrady A2 i  Sulęcina, 
a  z zachodu na wschód główny europejski szlak sieci 
transportowej  TEN-T, autostrada A2 i droga krajowa 
nr 92, a  także  główny szlak kolejowy   Paryż - Berlin 
- Poznań -Terespol - Moskwa. Oba szlaki   zapewnia-
ją bezpieczne warunki podróżowania i  transportu. 
Dogodny układ komunikacyjny koleją mają  miesz-
kańcy Torzymia, Gądkowa Wielkiego i  sąsiadujące 
z  nimi miejscowości w   kierunku Szczecina, Zielo-
nej Góry,  Wrocławia, tzw. nadodrzańskim szlakiem 
kolejowym. Istnieją dogodne połączenia drogowe 
ze wszystkimi   miejscowościami w  gminie, a  także 
poza jej terytorium, drogami wojewódzkimi nr 138 
i nr 139 oraz drogami powiatowymi i gminnymi. Ten 
do niedawna typowo rolniczy obszar stał się magne-
sem dla rozwijania inwestycji, również o charakterze 

Położenie
rekreacyjnym. Niegdyś rolnicza peryferyjna gmina 
przeobraża się w  nowoczesny, stale rozwijający się 
ośrodek o  rozbudowującej  się sieci wodociągowej 
i  kanalizacyjnej oraz nowoczesnej oświacie. Walory 
przyrodnicze, ukształtowanie terenu, dobra komuni-
kacja i  baza hotelowo-noclegowa   są   dodatkowym 
elementem zwracającym uwagę przedsiębiorcy i  tu-
rysty. Rozwijająca się i  wspierająca swoich miesz-
kańców gmina, z  wielokierunkowo zaplanowanym 
rozwojem przestrzennym i  gospodarczym, to zara-
zem samorząd, który potrafi  na te cele rozwojowe   
pozyskiwać znaczne środki z  Unii Europejskiej i  źró-
deł krajowych. 15   miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego, obejmujących najciekawsze 
tereny gminy dla obszaru 645 ha są ukłonem wobec 
ludzi przedsiębiorczych, aktywnych, twórczych. Je-
steśmy gminą, która nowoczesne formy zarządzania 
przestrzenią realizuje w sposób przemyślany i zgody 
z wolą mieszkańców. Łatwy dostęp do szerokopasmo-
wej sieci internetowej i telekomunikacyjnej wskazuje 
rejon godny zainwestowania i zamieszkania.  
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Zjazd z autostrady A2 w Torzymiu

Dworzec w Torzymiu na trasie kolejowej Paryż-Moskwa

Droga krajowa 92 biegnąca przez Torzym

15 TORZYM na szlaku turystycznym



KKierunki rozwojowe przyjęte przez Gminę pozwa-
lają inwestorom na realizację ich planów, a jedno-
cześnie stanowią o wzroście gospodarczym regio-
nu i poziomie życia mieszkańców. Dzięki środkom 
unijnym i  krajowym udaje się inwestować w  roz-
wój miasta, wsi i samych mieszkańców.
W  2013 roku zrealizowaliśmy największą pod 
względem objęcia liczby ludności i  najkosztow-
niejszą z  dotychczas realizowanych inwestycji za 
7 milionów złotych, współfinansowaną ze środ-
ków UE-PROW 2007-2013. Nowoczesna sieć wo-
dociągowa zapewnia wodę dla mieszkańców wsi: 
Gądków Wieki, Gądków Mały, Mierczany i  Lubin, 
a   nowo wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej 
odbiór  ścieków komunalnych  z tych miejscowości. 
Utworzone w  gminie 2 aglomeracje wodno-ście-
kowe w  Torzymiu i  Boczowie  spowodowały, że 
gmina zrealizowała inwestycje współfinanso-
wane z  PROW 2007-2013, WFOSiGW w  Zielonej 
Górze i  innych źródeł dla miejscowości Torzym, 
Boczów, Garbicz, Lubin oraz miejscowości wcze-
śniej wymienionych. Swój wizerunek zmieniają 
zarówno miejscowości wiejskie, jak i  miasto To-
rzym. Dzięki skutecznym działaniom samorządu 
uzyskano dofinasowanie z  Narodowego Progra-

Torzym
20 lat – projekty

mu Przebudowy Dróg Lokalnych na  modernizację   
drogi i  budowę   kanalizacji deszczowej w  Kory-
tach. W  Torzymiu przebudowano drogi oraz wy-
budowano kanalizację deszczową i oświetleniową  
na  ul. Słowackiego, ul. C. K. Norwida, ul. B. Prusa, 
ul. W. Reymonta, ul. Mickiewicza, ul. Świerczew-
skiego, ul. Walki Młodych, ul. Świebodzińskiej, ul. 
Kasztanowej i  ul. Biernackiego. Koszt inwestycji 
drogowych zrealizowanych w  ostatnich 5 latach 
to ponad 5 milionów złotych. 

Na promocję   aktywnego trybu życia pozwoliły   
środki pomocowe, pozyskane  na  realizacją kom-
pleksu sportowego z  boiskami ze sztuczną na-
wierzchnią – tzw. Orlik.
Kompleks podlega stałemu rozwojowi - w sąsiedz-
twie powstał skate park, a w niedalekiej przyszło-
ści planowana jest budowa placu zabaw.    
Nie mielibyśmy możliwości wybudowania w  Bo-
czowie  stadionu pełnowymiarowego z   najno-
wocześniejszą trawiastą płytą boiska, trybunami 
i  zapleczem, gdyby nie operatywność samorządu 
w pozyskaniu funduszy z Unii Europejskiej i   źró-
deł krajowych, w  tym Wojewódzkiego i  Krajowe-
go Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 

Pani Elwira Kramm- podczas nadzoru autorskiego na budowie

Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Gądkowie Wielkim 
z dofinansowaniem UE -PROW 2007-2013 –działanie:  
Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 
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Ulica Biernackiego – przebudowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – 2013 r.

Kompleks sportowy – ORLIK ul. Reymonta w Torzymiu

Ulica Świebodzińska przebudowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – 2012 r.
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Remizo- świetlica w Garbiczu - wyposażona w ramach programu UE PROW 2007-2013

Świetlica w Gądkowie Wielkim 

Baza oświatowa gminy jest systematyczne budowana, 
odnawiana, remontowana. Angażowane środki ze-
wnętrzne i własne pozwoliły na wybudowanie nowocze-
snego Gimnazjum im. Jana Twardowskiego w Torzymiu 
oraz przeprowadzenie remontów funkcjonujących szkół 
i przedszkoli. 
Na obszarze sołectw zrealizowano szereg przedsięwzięć 
pozwalających na spełnienie oczekiwań społecznych   
a  jednocześnie wpływających   na zmianę wizerunku 
miejscowości, poprawę jakości życia mieszkańców, 
zwiększenie aktywności funkcjonujących  organizacji 
pozarządowych i sprzyjanie powstaniu nowym. 
W  ramach programu PROW na lata 2007-2013 – 
działanie „Odnowa i rozwój wsi” wybudowano
świetlicę wiejską w  Lubowie, wyremontowano 
świetlice wiejskie w  Gądkowie Wielkim, Bielicach 

i  Mierczanach, a  także zagospodarowano centra 
wsi i urządzano place zabaw dla dzieci. 
Realizując inicjatywy wiejskie wyremontowano 
świetlice wiejskie w Przęślicach i Drzewcach Kolonii. 
W  ramach małych projektów dofinansowywanych, 
działanie – „Wdrażanie lokalnych strategii rozwo-
ju”, objętych PROW na lata 2007-2013 w  zakresie 
małych projektów, Garbicz, Gądków Mały, Gądków 
Wielki, Kownaty i  inne wsie uzyskały nowocześnie 
urządzone tereny wyposażone w nowe obiekty, wy-
posażenie świetlicowe, place zabaw. Każdego roku 
wsie zgłaszają  nowe inicjatywy inwestycyjne zwią-
zane ze świetlicami wiejskimi, budynkami strażnic 
OSP, placami zabaw, itp.  Wspieranie nowych   inwe-
stycji i  inicjatyw przewidziano w  ramach utworzo-
nego w gminie w 2014 roku funduszu sołeckiego.
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Ulica Szkolna w Boczowie - pzebudowana w ramach środków 
własnych gminy

Świetlica w Mierczanach - wyremontowana 
w ramach programu UE PROW 2007-2013

Plac zabaw w Bielicach - wybudowany w ramach UE PROW 2007-2013

Przepompownia w Mierczanach - wybudowana 
w ramach UE PROW 2007-2013
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IIstniejąca do dziś lokalizacja 21 miejscowości sołec-
kich, wg źródeł historycznych wytworzyła się w okre-
sie średniowiecza, szczególnie w  XIII i  XIV wieku, 
kiedy założono 9 wsi o  planie owalnicy, 6 o  planie 
ulicowo-placowym, 3 o planie ulicówki 1 o planie 
widlicy. Niektóre z  nich powstały w  pewnym odda-
leniu od wąskich, zabagnionych i zatorfi onych dolin 
rzeki Pliszki i jej dopływów (Dębrznica), a także gli-
niastych, żwirowatych obszarów (Lubin). Na terenie 
gminy dominuje zabudowa indywidualna, częścio-

Sołectwa
wo występuje zabudowa zwarta typu osiedlowego. 
W  krajobrazie wsi położonych w  większości wśród 
lasów i  pól jest wiele obszarów zielonych związa-
nych z zakładanymi przy rezydencjach, w większości 
w XIX wieku parkami. Do dziś zachowały się mocno 
zdekomponowane parki, m.in. w  Bielicach, Boczo-
wie, Garbiczu, Gądkowie Małym, Kownatach. Z  ini-
cjatywy sołtysa wsi Tarnawa Rzepińska podjęto się 
trudu odrestaurowania takiego parku, i  to z   pozy-
tywnym skutkiem. 

Gmina Torzym – istniejąca infrastruktura drogowa, komunalna i telekomunikacyjna 
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WWieś o  charakterze zagrodowym, położona w  oto-
czeniu lasów, przy drodze powiatowej nr 1004F. Wieś 
założona w  XIII-XIV w. Pierwsza wzmianka o  miej-
scowości pochodzi z 1350r. Z informacji historycznych 
z 1460r. wynika, że wchodziła w skład dóbr łagowskiej 
komandorii joannitów.
Wieś zamieszkała przez 62 mieszkańców, aktywnych 
społecznie i  zawodowo. Wyrazem zwiększonej ak-
tywności jest podejmowanie inicjatyw skierowanych 
na poprawę estetyki miejscowości i  warunków życia 
jej mieszkańców. Zgłoszona przez mieszkańców ini-
cjatywa budowy „Boiska dla małych i  dużych w  Bar-
gowie” i opracowany przez gminę projekt, jest przed-
miotem oceny w  ramach programu PROW LIDER 
„Małe projekty”. Nowoczesna infrastruktura teleko-
munikacyjna w postaci szerokopasmowego Internetu 
realizowana w projekcie „Szerokopasmowe Lubuskie 
– budowa sieci szkieletowo-dystrybucyjnej na terenie 
białych plam w  województwie lubuskim”, poszerza 
ofertę komunikacyjnej dostępności.

Bargów

Gmina Torzym – istniejąca infrastruktura drogowa, komunalna i telekomunikacyjna 

Architektura Bargów 
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WWieś po raz pierwszy wzmiankowana w  źródłach 
z  1226r., jako Beelitz. Najprawdopodobniej rodzinne 
gospodarstwo Bieliców.
Wieś położona przy drodze powiatowej nr 1257F, za-
mieszkała przez 188 mieszkańców, aktywnych spo-
łecznie i  zawodowo. Wysoka aktywność społeczna 
zaowocowała realizacją, w  ramach programu PROW 
2007-2013, remontu świetlicy i  zagospodarowania 
terenu. Odremontowany obiekt służy mieszkańcom 
miejscowości oraz stowarzyszeniu „Trójwieś”, które-
go wieś jest członkiem. Dzieci i  młodzież ze świetli-
cy w  Bielicach, miały możliwość prezentacji swoich 
uzdolnień podczas przeglądów lokalnych oraz podczas 
pobytu w zaprzyjaźnionej gminie Kolkwitz (Niemcy).
Nowoczesna infrastruktura telekomunikacyjna, w po-
staci szerokopasmowego Internetu, zrealizowana 
w projekcie „Szerokopasmowe Lubuskie – budowa sie-
ci szkieletowo-dystrybucyjnej na terenie białych plam 
w  województwie lubuskim”, uzupełnia zakres zmian 
inwestycyjnych, które zostały wdrożone na terenie wsi.

Bielice

Aleja lipowa we wsi 

Widok z lotu ptaka
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WWieś o  charakterze zagrodowym, położona w  otocze-
niu lasów. Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi 
z 1354r. W ocenie historyków Bobrówko rozwinęło się nie-
znacznie w XVIII w.
We wsi znajduje się XV-wieczny kościół murowany z ka-
mienia polnego i cegły, remontowany w XVIII i XIX w. oraz 
pozostałości parku. Obok jest drewniana dzwonnica po-
chodząca z XVIII-XIX w.
Mieszkańcy zaangażowani w  utrzymanie estetyki miej-
scowości i poprawę warunków życia. Opracowany projekt 
budowu świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowania tere-
nu, to wynik zaangażowania mieszkańców w odnowę wsi 
i budowę nowych więzi społecznych. Nowoczesna infra-
struktura telekomunikacyjna w postaci szerokopasmowe-
go internetu, realizowana w projekcie: „Szerokopasmowe 
Lubuskie – budowa sieci szkieletowo-dystrybucyjnej na 
terenie białych plam w województwie lubuskim”, uzupeł-
nia komunikację z miejscowością.

Bobrówko

Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 

Zabytkowa dzwonnica 
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NNa terenie gminy występuje różnorodność ustalonych 
form ochrony przyrody, począwszy od obszarów chro-
nionego krajobrazu, po pomniki przyrody, w tym 3 naj-
młodsze formy ochrony - Natura 2000. Wyznaczenie 
obszarów chronionych Natura 2000 stanowi o uznaniu 
wyjątkowych przyrodniczych walorów gminy i stwarza 
doskonałe warunki do aktywnego spędzenia czasu na 
spacerach, turystyce kwalifikowanej i rekreacji.  

Dolina Ilanki. Kod obszaru: PLH 080009: specjalny ob-
szar ochrony siedlisk Powierzchnia: 2232,8 ha.  

Dolina Pliszki. Kod obszaru: PLH 080011: specjalny ob-
szar ochrony siedlisk. Powierzchnia: 5033,9 ha.  

Rynna Jezior Torzymskich. Kod obszaru: PLH08_17: spe-
cjalny obszar ochrony siedlisk. Powierzchnia: 307,3 ha.

Bardzo ciekawą formą ochrony objęty jest również Re-
zerwat Dolina Ilanki - największy torfowiskowo-leśny 

Obszary
chronione

– Natura 2000
rezerwat przyrody w województwie lubuskim. Nadle-
śnictwo Torzym  proponuje marsze i spacery ścieżkami 
w południowej części Rezerwatu Dolina Ilanki,  położo-
nego 3km na północ od Torzymia.
Początek trasy od tzw. Trzeciego Młyna, do którego 
można dojechać z  drogi nr 92, na wysokości dworca 
PKP skręcając w  kierunku północnym  i  jadąc drogą 
gminną do parkingu.  
Gospodarz lasów proponuje dwie trasy, tzw. małą 
pętlą ok. 1 km, czas przejścia ok. 45 minut  lub też 
dużą pętlą o długości ok. 6 km, czas przejścia ok. 4,5 
godziny. Na obu trasach znajduje się 18 przystan-
ków. Na początku trasy przy Trzecim Młynie oraz 
przy Czwartym Młynie za jeziorem Pniów znajdują 
się miejsca postojowe z ławkami i miejscem na po-
zostawienie śmieci. Przebieg tras oznaczono kolo-
rowymi strzałkami,  małą trasę kolorem niebieskim, 
dużą trasę kolorem zielonym.

Ścieżkami można poruszać się indywidualnie i zbiorowo.    
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WWieś położona przy drodze krajowej nr 92 w sąsiedz-
twie autostrady A2 (TEN-T), prowadzącej z  zachodu 
na wschód Europy. Miejscowość o  słowiańskiej na-
zwie powstała zapewne w  początkach XIII wieku. 
Wzmiankowana w 1259 roku, jako osada (należąca do 
Boncza). W roku 1354 Boczów wymieniony jest wśród 
posiadłości rodziny Boncz, później zgermanizowanej 
w  wyniku zmian we władaniu i  piszącej się Bunsch 
lub Buntsch. W  miejscowości znajduje się kościół 
wzniesiony w 1874 roku, jako kościół salowy o dachu 
dwuspadowym i wysmukłej wieży. W XIX wieku Bo-
czów w  sposób znaczny rozwinął się przestrzennie. 
Park założony w  XIX wieku, na zachód od zespołu 
dworsko-folwarcznego. Aktywna społeczność lokal-
na zainicjowała szereg projektów, które doczekały się 
realizacji, najważniejsze wśród nich to 2 komplek-
sy sportowo rekreacyjne, zrealizowane przy udziale 
środków finansowych z  UE, nowoczesna infrastruk-
tura szerokopasmowego internetu, nowoczesna 
aglomeracja wodno ściekowa z  oczyszczalnią w  Bo-
czowie,  obejmująca swym zasięgiem wsie Boczów, 
Garbicz, Lubin, Mierczany, Gądków Mały i  Gądków 
Wielki. Szczególną aktywnością wyróżniają się: so-
łectwo będące organizatorem wielu lokalnych przed-
sięwzięć, stowarzyszenia - Ochotnicza Straż Pożarna, 
Klub Sportowy Juwenia, Koło wędkarskie oraz  Szkoła 
Podstawowa w  Boczowie, zagospodarowujące czas 
wolny i  gwarantujące   mieszkańcom czynny udział 
w życiu miejscowości.  

Boczów

Kościół parafialny pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski

Panorama wsi 
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Boisko przyszkolne 

Kompleks sportowy

Szkoła Podstawowa im. Leśników Lubuskich

Wiata wędkarza nad jez. Rzepinko 
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WWieś o  nazwie Debrznice, wzmiankowana w  1350r., 
jako należąca do joannitów w  Łagowie, założona zo-
stała najpewniej w XIII w. We wsi jest pałac z początku 
XIX w. i kościół z przed 1853r.
Krajobraz wzbogacają stawy położone na obrzeżach 
wsi. Po stronie południowo-wschodniej zespołu pałaco-
wego, założono w I połowie XIX w. park krajobrazowy. 
Aktywność mieszkańców spowodowała, że wieś po-
siada do swojej dyspozycji wydzielony teren z  bo-
iskiem do gry w piłkę siatkową i nożną, wiatę na spo-
tkania letnie i grilla.

Dębrznica

Kościół pw. Macierzyństwa Najświętszej Maryi PannyPark krajobrazowy przy pałacu

Widok z lotu ptaka 
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Niewielka miejscowość położona na południe od Torzy-
mia, zamieszkała przez 49 mieszkańców.
Drzewce istniały już zapewne w XII w. Dokument rekogni-
cyjny biskupa lubuskiego Fryderyka z roku 1308 wskazuje, 
że Drzewce należały wówczas do dekanatu świebodziń-
skiego w biskupstwie poznańskim. Tak było do czasów re-
formacji. W XV w. wieś była własnością łagowskich joan-
nitów, a w roku 1492 oddana w lenno rodzinie von Lossow.
Nowoczesna infrastruktura telekomunikacyjna w postaci 
szerokopasmowego Internetu, realizowana w  projekcie 
„Szerokopasmowe Lubuskie – budowa sieci szkieletowo-
dystrybucyjnej na terenie białych plam w województwie 
lubuskim”, poszerza ofertę komunikacyjnej dostępności.

Na przełomie XIX i XX w., przy budowanej wówczas linii 
kolejowej łączącej Berlin z Poznaniem, powstał przysiółek, 
a następnie wieś położona pośród lasów. Wśród zabudo-
wy wyróżnia się zespół dworcowy z wieżą ciśnień z prze-
łomu XIX i XX w., w pobliżu którego powstało kilkanaście 
zagród. Wieś zamieszkała przez 175 mieszkańców, posia-
dająca do swojej dyspozycji wyremontowany obiekt świe-
tlicy wiejskiej przeznaczony na potrzeby mieszkańców. 
Nowoczesna infrastruktura telekomunikacyjna w postaci 
szerokopasmowego Internetu realizowana w  projekcie 
„Szerokopasmowe Lubuskie – budowa sieci szkieletowo-
dystrybucyjnej na terenie białych plam w województwie 
lubuskim”, poszerza ofertę komunikacyjnej dostępności.

Drzewce

Drzewce Kolonia

Stacja kolejowa Wieża ciśnień 

Zabudowa wsi 
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DDwie rzeki przepływające przez gminę, Pliszka i Ilan-
ka, są prawobrzeżnym dopływem Odry.
Całkowita długość Pliszki wynosi 65,7 km i w dużej czę-
ści przepływa przez teren gminy Torzym. Pliszka bierze 
początek z położonego na wysokości 101,3 m npm. Je-
ziora Malcz Północny. Różnica poziomów od źródła 
do jej ujścia wynosi ok. 78 m co powoduje, że rzeka 
na większości odcinków charakteryzuje się wartkim 
nurtem. Na wysokości ruin młyna Zamęt, Pliszka 
rozpoczyna jeden z najpiękniejszych, przełomowych 
odcinków swojego biegu. Spada tu szybkim nurtem 
w  głęboki, stromy jar z  kamienistym dnem. Pstrąg 
występuje tu licznie, chociaż ryby wymiarowej tutaj 
niewiele. Na tym odcinku rzeki znajdują się tarliska 
tego gatunku. Wędkarz napotkać może też minoga 
strumieniowego.
Pliszka to przyjazna jak i  dzika spławna rzeka, 
płynąca w  oddali od miejscowości. Cieszy się ona 
dużym zainteresowaniem wśród osób żądnych 
wrażeń, jakich mogą dostarczyć spływy kajakowe. 
Zakręty na rzece, powalone drzewa, zmuszają do 
intensywnego wiosłowania. Na trasie znajduje się 
też kilka progów rzecznych – pozostałości po mły-
nach (Łapinóg w  gminie Torzym i  dalej Kokoszka, 
Bełcze na terenie gmin sąsiednich), co tym bardziej 
urozmaica wiosłowanie.

Pliszka i Ilanka
 Wszystkie miejscowości nad rzeką, tj. Kosobudki, 
Drzewce, Pliszka, to niewielkie wsie bez dostępu 
do sklepów. Pierwszą wsią, gdzie możecie państwo 
dokonać zakupów oraz zamówić w  miejscowej ka-
jakarni sprzęt na wyprawę na dowolny odcinek rze-
ki Pliszki jest Gądków Wielki wieś położona w nie-
wielkiej odległości od rzeki. Planując spływ należy 
rozważyć skąd chcemy startować, start z  Drzewiec, 
czy wcześniejszy odcinek z  Kusobudek może być 
uciążliwy ze na względu niski stan wody, ale nie nie-
możliwy do zrealizowania. Spływ kilkugodzinny czy 
jednodniowy najlepiej zacząć z  miejscowości Plisz-
ka. Bezpiecznymi miejscami do rozbicia namiotu 
jest pole namiotowe nad jeziorem Wielicko, polana 
na III młynie „Łapinóg” na ujściu z  jeziora lub go-
spodarstwo agroturystyczne w  Gądkowie Wielkim, 
Dębrznicy i  sąsiednich miejscowościach. Gospodar-
stwa agroturystyczne i podmioty z nimi współpracu-
jące jak „Kajakarnia” w Gądkowie Wielkim wykonują 
następujące usługi. Dowiozą państwa na miejsce 
startu, wypożyczą kajaki i  sprzęt, odbiorą kajaki, 
sprzęt i turystów w miejscu ustalonego zakończenia 
etapu, zabezpieczą noclegi, wyżywienie, organizację 
pobytu. Podobne atrakcje możecie państwo przeżyć 
na rzece Ilance planując swój start kajakiem na wy-
sokości młyna Osada Rojek w Wyskoku.
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WWieś położona przy bocznej drodze, na południe od 
Boczowa. Pierwotnie nazwa osady i  potem wsi na 
prawach niemieckich, brzmiała Garbicze, czyli człon-
kowie rodu Garbicza. 
Wieś położona nad jeziorem Wielkim. We wsi ko-
ściół o  rodowodzie średniowiecznym, obecnie neo-
gotyckim z  II połowy XIX w., wzniesiony w  1855r. 
w  miejsce starszego. Za kościołem, nad brzegiem 
drugiego jeziora (Kręcko), znajduje się pałac (XVIII 
w.), z  parkiem i  folwarkiem (XIX w.). Park krajo-
brazowy z  przełomu XVIII i  XIX w. Ślady osadnicze 
świadczą, że teren ten był atrakcyjny dla osadnictwa, 
które jest kontynuowane, o czym świadczy metryka 
wsi sięgająca XIV w.
Aktywność społeczna mieszkańców zaowocowała 
szeregiem inwestycji. Kanalizacja sanitarna wybu-
dowana w  2006r., remiza OSP w  2011r. i  świetlica 
wiejska wybudowana ze środków gminnych, a  wy-
posażona w  ramach projektu PROW, z  przystanią 
dla rowerzystów, to tylko niektóre ze zrealizowanych 
inicjatyw.

Garbicz

Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 

Panorama miejscowości
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Tablica pamiątkowa ufundowana na 555 lecie 
miejscowości

Pałac Magnat

Miejsce wypoczynku tzw. Garbiczówka
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WWieś położona przy drodze na styku z drogą łączącą 
Gądków Wielki z Boczowem. Wieś wzmiankowana 
w 1350r. jako „Gandikow”, lokowana zapewne w XIII 
w. na prawie niemieckim. Wieś z szachulcowym ko-
ściołem z 1780r. i zespołem zabudowy dworskiej na 
zachodnim skraju wsi. W średniowieczu Gądków 
Mały należał do joannitów z komandorii łagowskiej, 
od 1515r. do rodziny Iłów, a od początku XVII w. do von 
Lossowów.
Wieś zamieszkuje 103 mieszkańców. Wieś wyposa-
żona w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, której 
inwestycja zakończyła się w grudniu 2013r. oraz szero-
kopasmową sieć internetową. Z inicjatywy mieszkań-
ców zagospodarowano centrum wsi, które stanowi 
jedną z przystani dla turystów pieszych, rowerzystów 
i turystów zmotoryzowanych.

Gądków Mały

Plac rekreacyjny - zrealizowano w ramach UE PROW 2007-2013

Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Wiata dla turystów – zrealizowano w ramach UE PROW 2007-2013
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Panorama wsi  - Gądków Mały

Gądków Wielki – uroki starego młyna
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WWieś położona przy drodze wojewódzkiej nr 139, na 
południowy-zachód od Torzymia. Wieś o metryce XIII-
-wiecznej, w źródłach wzmiankowana dopiero w 1350r. 
Układ ulicowo-pałacowy uzyskała w  czasie lokacji na 
prawie niemieckim. Mogła też powstać na surowym 
korzeniu, a  nazwę przejąć od Gądkowa Małego. Jako 
należąca do łagowskiej komandorii joannitów, została 
wymieniona w dokumencie z 1350r.
We wsi kościół parafialny wzniesiony w  1912r., na 
miejscu starszego. W  pobliżu kościoła, w  końcu XIX 
w. wzniesiono szkołę, a  na początku XX w. świetli-
cę o  dwuspadowym dachu. Wszystkie wymienione 
obiekty zachowały się do dzisiaj.
Wieś zamieszkuje 643 mieszkańców. Wieś wyposażo-
na w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, której budo-
wę zakończono w  grudniu 2013r. We wsi funkcjonuje 
stowarzyszenie, którego celem jest promocja walorów 
turystycznych miejscowości i  okolic. We wsi funkcjo-
nuje 6 oddziałowa szkoła podstawowa, oddział przed-
szkolny, świetlica wiejska, podmioty gospodarcze zaj-
mujące się rolnictwem, agroturystyką i  turystyką na 
szlaku kajakowym oraz usługami budowlanymi.

Gądków Wielki

Kościół pw. Matki Bożej Bolesnej

Rzeka Pliszka 
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Przedszkolaki na spacerze

Remiza strażacka

Dworzec PKP 

Mapa terenów turystycznych okolicy 
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MMiłośników gry w  siatkówkę, tenisa, piłkę nożną lub 
ręczną, zapraszamy do skorzystania z ogólnie dostęp-
nych boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnia, zlo-
kalizowanych w  Torzymiu lub z  naturalną, zlokalizo-
wanych w Torzymiu, Boczowie, Lubowie, Mierczanach. 
Obiekty powstały dzięki środkom unijnym i krajowym.
Zachęcamy Państwa do wędrówki na następujących 
szlakach pieszych:
• edukacyjna ścieżka przyrodniczo-leśna „Dolina Ilanki, 

Torzym – Rezerwat „Dolina Ilanki”
• edukacyjna ścieżka przyrodniczo-leśna nad jeziorem 

Rzepinko w Boczowie,
• ścieżka przyrodniczo-leśna nad jeziorem Jasnym 

w Torzymiu.
Wspaniałym miejscem do spacerów, są okoliczne lasy. 
Spacery leśnymi duktami, przy występującej różno-
rodności walorów przyrodniczych, mogą być niezapo-
mnianym przeżyciem. Nadleśnictwo Torzym zaprasza 
do ich odwiedzenia.
Jeżeli są Państwo amatorami dwóch kółek, można sko-
rzystać ze szlaków rowerowych:
• Torzym, Os. Lecha, w  kierunku Kolonii Leśnej, dalej 

w  kierunku jeziora Wilcze, dalej nad jeziorem Ka-
rasieńko, w  kierunku jeziora Pniewy, dalej nad je-
ziorem Wielkie do Garbicza i powrót Aleją Dębową 
w kierunku Torzymia.

• Torzym, w kierunku Rezerwatu „Dolina Ilanki”, dalej 
drogą na Bobrówko, w kierunku Kolonia Wystok; po-
wrót przez Wystok-Rojek-Bielice, w  kierunku Pnio-
wa do Torzymia, w sąsiedztwie autostrady A2 i ulicą 
Biernackiego powrót do miasta.

• Torzym, ul. Świebodzińską i Polną, w kierunku Wale-
wic, z możliwością odpoczynku, przygotowania i spo-
życia posiłku w Walewicach, nad stawem w centrum 
wsi i dalej przez Grabów, Kownaty, Prześlice, Doliną 
Ilanki do Torzymia.

Dla turysty dostępne są stanice rowerowe przystoso-
wane do odpoczynku, zjedzenia posiłku pod wiatkami 
chroniącymi od deszczu i słońca, w Gądkowie Małym, 

Szlaki 
rowerowo-piesze

Mierczanach, Garbiczu, Lubowie, Walewicach, Kowna-
tach, Boczowie nad jeziorem Rzepinko. Część obiektów 
wyposażona jest w  grill zewnętrzny oraz miejsca na 
pozostawienie niewielkich ilości odpadów stałych. 

Szlak -Droga św. Jakuba- odcinek torzymski 
Ciekawą propozycją jest poznanie walorów przyrod-
niczych i architektonicznych odcinka 9a oznaczonego 
w  przewodnikach Lubuskiej Drogi św. Jakuba. Od-
cinek Lubuski łączy wielkopolską Drogę św. Jakuba 
z niemieckimi drogami w Brandenburgi i prowadzi do 
Santiago de Compostela w Hiszpanii . Szlak prowadzi 
z Murowanej Gośliny do Słubic / Frankfurtu nad Odrą 
przez ponad 60 miejscowości . Liczy 265 km (z odcin-
kiem alternatywnym ok. 285 km) Realizacja etapu 
III odcinka alternatywnego Międzyrzecz – Gościko-
wo – Łagów – Sulęcin 69 km który przebiega przez 
gminę Torzym, a  odcinek 
oznaczony jest w  przewod-
niku jako trasa Łagów – Su-
lęcin i  liczy 27 km. Początek 
odcinka szlaku zaczyna się 
w   Łagowie dokąd dojecha-
liśmy rozpoczynając etap 
w  Międzyrzeczu i  poprzez 
Gościkowo dojechaliśmy 
do Łagowa. Ruszamy zachodnim brzegiem J. Ła-
gowskiego zgodnie z  żółtym szlakiem rowerowym. 
Po ok. 2 km szlak skręca w prawo w leśny wąwóz Po 
przejściu ok. 0,5 km przekraczamy prostopadle szosę 
idąc dalej szeroką leśną drogą na zachód do mostku 
na rzece Pliszka. Leśnymi, dobrze oznaczonymi dro-
gami docieramy do osady Kolonia Raków. Po wyjściu 
z  lasu idziemy ok. 1 km przez pola do lokalnej szosy 
do Walewic i Grabowa. Dalej szlak przecina szosę nr 
139 i leśnymi oraz polnymi drogami ze znakami mu-
szli prowadzi nad Jez. Ostrowskie (kąpielisko, pole 
namiotowe i  kemping). Stąd przez Ostrów ścieżką 
pieszo-rowerową zmierza do Sulęcina.
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WWieś o charakterze zagrodowym, położona na tere-
nie falistym, w krajobrazie częściowo otwartym, a 
od strony południowej zamkniętym lasem. Pierwsza 
wzmianka z 1350r., jest również informacją o ówcze-
snej przynależności wsi do łagowskiej komandorii 
joannitów. 
Zachował się szachulcowy kościół z 1860r. oraz reszt-
ki dużego założenia dworskiego z XVII w., po którym 
pozostał zaniedbany park i folwark z końca XIX w. 
Zachowany dzwon z 1530r. świadczy, że wieś miała 
świątynię w XVI stuleciu, a prawdopodobnie od śre-
dniowiecza. 
Wieś posiada połączenie z drogą wojewódzką nr 139 
nowoczesnym traktem drogi powiatowej nr 1247F. 
Aktywność mieszkańców przejawia się w dbałości o 
poprawę estetyki miejscowości oraz poprawę warun-
ków życia mieszkańców. Nowoczesna infrastruktura 
dostępu do szerokopasmowego Internetu poprawia 
warunki komunikacji elektronicznej.

Grabów

Oznakowanie szlaku Droga św. Jakuba 

Kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej 
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WWieś położona w otoczeniu lasów, przy drodze woje-
wódzkiej nr 139, na południe od Boczowa. Pierwsze 
wzmianki o miejscowości pochodzą z 1350r., pod nie-
miecką nazwą Hildebrandstrop, co może wskazywać 
na jej kolonizacyjną genezę. Była własnością łagow-
skiej komandorii joannitów.
Mierczany założone zostały najpewniej w  XIII w. We 
wsi znajduje się kościół o  genezie średniowiecznej, 
w obecnej postaci barokowej z 1747r. Za kościołem usy-
tuowany jest folwark zachowany w cząstkowej formie, 
ze względu na częstą przebudowę i pożary. Zbudowa-
ny w II połowie XIX w., aktualnie wykorzystywany jako 
zakład przetwórstwa drewna i produkcji peletu.
Wieś wyposażona w infrastrukturę wodno-kanaliza-
cyjną, której budowa zakończona została w  grudniu 
2013r., przy udziale środków UE-PROW. Aktywność 
społeczna mieszkańców zaowocowała projektami 
podtrzymującymi inicjatywę, a  w  szczególności za-
gospodarowaniem centrum wsi oraz remontem kapi-
talnym świetlicy wiejskiej wraz z  jej wyposażeniem, 
która jest miejscem spotkań mieszkańców.

Mierczany

Architektura wsi

Kościół pw. Józefa Oblubieńca
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WWieś o charakterze zagrodowym, położona przy dro-
dze krajowej nr 92, w sąsiedztwie autostrady A2, na 
otwartym krajobrazie rolniczym. Kościół otoczony 
zielenią. W źródłach wzmiankowana w 1300r. (Cho-
rith) i 1350r. (Oroten). Koryta były wsią sołtysią, nale-
żącą bezpośrednio do joannickiej kamery w Łagowie, 
aż do sekularyzacji zakonu w 1810r. Koryta są starą 
wsią słowiańską, zreformowaną prawnie i przestrzen-
nie, zanim weszła w posiadanie komandorii łagow-
skiej. We wsi kościół z 1871r. stoi na miejscu starszego. 
Wieś jako pierwsza otrzymała nową infrastrukturę 
drogową, chodniki, oświetlenie, zrealizowane w ra-
mach NPPDL. Zapotrzebowanie w wodę odbywa się 
z nowo wybudowanego SUW Koryta.

Koryta

Kościół pw. Świętego Józefa

Dekoracje przy zabudowie mieszkalnej 

Przebudowana w 2009 r. w ramach programu NPPDL droga gminna 

Przebudowana droga w Korytach - 2012

Boisko do gry w piłkę plażową
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WWieś o charakterze zagrodowym, położona w sąsiedz-
twie drogi wojewódzkiej nr 138 i w pobliżu węzła au-
tostradowego w  Torzymiu, o  krajobrazie otwartym, 
rolniczym. Najbardziej charakterystycznym obiektem 
architektonicznym jest klasycystyczny dwór z  1785r. 
Sąsiadujące ze wsią tereny posiadają opracowany plan 
miejscowy zagospodarowania przestrzennego i  są 
w zainteresowaniu potencjalnych inwestorów.

Kownaty

Mapa terenu inwestycyjnego objętego planem miejscowym 
zagospodarowania przestrzennego

Staw sąsiadujący z rezydencją pałacową 

Dworek
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Lasy
miejscem wypoczynku i rekreacji

Główny obszar lasów stanowią lasy administrowane 
przez Nadleśnictwo Torzym, które obejmuje swym 
zasięgiem terytorialnym obszar 336km2, a grunt Skar-
bu Państwa w Zarządzie nadleśnictwa zajmuje po-
wierzchnię 21723ha. W skład nadleśnictwa wchodzi 
12 leśnictw.
Niezmiernie ważny podmiot ze względów gospodar-
czych Nadleśnictwo Torzym zlokalizował na swoim 
obszarze różnorodne i liczne formy ochrony przyro-
dy, a zajmują one obszar w 4516,33ha. Są nim poza 
wcześniej wymienionymi Obszarami Chronionego 
Krajobrazu, Użytki Ekologiczne w liczbie 13, w tym 2 
nowo projektowane, Siedliska Przyrodniczo-Leśne 
podlegające ochronie, Stanowiska Gatunków Chro-

nionych – drzew, roślin, krzewów oraz Lasy Ochronne 
na powierzchni 4199,9ha.
Na obszarze nadleśnictwa prowadzona jest gospo-
darka łowiecka w  2 Ośrodkach Hodowli Zwierzyny. 
Na terenie nadleśnictwa znajduje się w  całości lub 
w części 8 obwodów łowieckich dzierżawionych przez 
koła łowieckie. Pozysk drewna stanowi składnik dzia-
łalności gospodarczej, a  uzyskane wskaźniki średnio 
ok. 11700 m3 plasują nadleśnictwo na czołowych miej-
scach w kraju.
Turysta podczas swoich wycieczek duktami leśnymi 
ma do dyspozycji przygotowane i wyposażone miej-
sca do odpoczynku i spożycia posiłku (potocznie na-
zywane śniadaniskami).
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WWieś położona przy drodze wojewódzkiej nr 139, na 
południowy-zachód od Boczowa. Pierwsza wzmianka 
z 1329r. Słowiańska nazwa świadczy jednak o starym 
rodowodzie Lubina. Od średniowiecza stoi tam także 
kościół. Zachował się krajobraz wsi o  zwartej zabu-
dowie sięgającej początków XIX w., o dużych warto-
ściach kulturowych, mimo wprowadzenia wieloro-
dzinnych budynków mieszkalnych. 
Dzisiejszy Lubin zamieszkuje ponad 300 mieszkań-
ców aktywnych społecznie. W  ramach poprawy wa-
runków życia mieszkańców i  poprawy warunków 
prowadzenia działalności, wieś wyposażono w infra-
strukturę wodno-kanalizacyjną, zbudowaną z  do-
fi nansowaniem UE PROW (działanie: Podstawowe 
usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej).
Organizacjami pozarządowymi działającymi w  miejsco-
wości są: Ochotnicza Straż Pożarna i „Lubin – nasza okolica”.

Lubin

Kościół pw. Bożego Ciała

Plac zabaw 

Architektura wsi
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WWieś położona na terenie falistym, w otwartym kra-
jobrazie rolniczym, zamieszkała przez 241 miesz-
kańców, trudniących się pracą w rolnictwie, usługach 
oraz prowadzących własne działalności gospodarcze. 
Wieś położona przy drodze powiatowej pomiędzy 
Boczowem a Lubieniem.
Najstarsza wzmianka o wsi nazwanej Luba, pochodzi 
z  roku 1286. Zachowany i  odrestaurowany w  2012r., 
staraniem mieszkańców i  przy pomocy środków Mi-
nisterstwa Kultury, bezwieżowy kościół późnogotycki 
z  1520r., istniał zapewne od średniowiecza, a  dzisiaj 
jest ciekawą atrakcją turystyczną z odkrytymi podczas 
renowacji freskami. W  sąsiedztwie kościoła, dawny 
cmentarz ewangelicki, założony w  XVI w., położony 
w  centrum wsi nad stawem. Wśród zabudowy wy-
różnia się również folwark, założony we wschodniej 
części wsi, na przełomie XIX i XX w., użytkowany ak-
tualnie jako rolnicze przedsiębiorstwo produkcyjne.
Wysoka aktywność społeczna mieszkańców spowo-
dowała, że wieś jest jednym z  członków założycieli 
stowarzyszenia „Trójwieś”, zaangażowanego w przed-
sięwzięcia na rzecz własnego środowiska i reprezen-
tantem gminy podczas uroczystości ponadgminnych 
na jarmarkach i  dożynkach. Oddana dla mieszkań-
ców w  2013r., zrealizowana w  ramach Funduszy UE 
PROW, świetlica wiejska oraz małe boisko sportowe, 
plac zabaw, parkingi, miejsce przygotowania i spoży-
cia posiłku, służą mieszkańcom jako miejsce spotkań 
i rekreacji, a turystom jako stanica rowerowa.

Lubów

Kościół pw. Świętego Michała Archanioła

Indywidualne miejsce wypoczynku 

Świetlica wiejska z infrastruktura turystyczno- sportową- zrealizowana w ramach UE-PROW –2007-2013
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WWieś o charakterze zagrodowym, położona w otwar-
tym krajobrazie rolniczym, prostopadle do drogi 
krajowej nr 92. Wieś zamieszkuje 178 mieszkańców, 
aktywnie włączających się w nurt życia społecznego. 
Z inicjatywy mieszkańców wyremontowano świetlicę 
wiejską i na jej bazie prowadzi się zajęcia dla dzieci. 
Odbudowano system melioracyjny na terenie wsi. 
W  ramach atrakcji turystycznych wybudowano naj-
większą w  województwie lubuskim Szopkę Bożona-
rodzeniową.
Nazwa słowiańska miejscowości wskazuje, że Pniów, 
lokowany na prawie niemieckim w  XIII w., założony 
został na miejscu starszej osady. Połowę wsi zajmu-
je staw, w drugiej zaś części usytuowany jest ciekawy 
pod względem architektonicznym, kościół szachul-
cowy z  1755r. W  obrębie wsi znajduje się zabudowa 
dworska, datowana na początek XDC w. (dwór) i  II 
połowy XIX w. Zabudowa pałacowo-folwarczna, po-
wstała w XIX w. i na początku XX w., usytuowana jest 
w centralnej części wsi, po jej wschodniej stronie. 
Zajęcie mieszkańcom dają usługi związane z ruchem 
tranzytowym samochodów ciężarowych i  baza noc-
legowa zorganizowana w  tej miejscowości. Dbałość 
o poprawę estetyki miejscowości jest w stałym zainte-
resowaniu mieszkańców.

Pniów

Kościół pw. Matki Bożej Różańcowej

Szopka Bożonarodzeniowa 

Rzeźbiarz z Pniowa Grzegorz Zygmański Panorama wsi 
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Wieś położona przy drodze powiatowej na północ 
od Torzymia, zamieszkała przez 300 mieszkańców. 
Miejscowość wzmiankowana w  1249r. jako „Presli-
ce”. W  1461r. Prześlice należały do Bonczów. Na pół-
nocnym krańcu wsi usytuowany jest kościół filialny 
wzniesiony w  1854r., jako świątynia ewangelicka. 
W  tej części wsi znajduje się również dwór oraz fol-
wark w  stanie dekapitalizacji. W  XIX w. w  części re-
zydencjonalnej założono park krajobrazowy, dzisiaj 
mocno zdekomponowany samosiejkami. 
W  sąsiedztwie parku budynki wielomieszkaniowe 
z  XX w. Wieś aktywna, społecznie zaangażowana 
w  realizację inicjatyw wiejskich. Remont świetlicy 
wiejskiej, plac zabaw, poprawa estetyki wsi, to tylko 
niektóre z realizowanych przedsięwzięć. 

Prześlice

Aleja lipowa 

Kościół pw. Świętego Antoniego Padewskiego

Kapliczka z dzwonnicą przykościelną
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GGmina Torzym jest partnerem solidnym, chętnym 
do nawiązania współpracy oraz wymiany wzajem-
nych doświadczeń. Od kilkunastu lat utrzymujemy 
dobre stosunki międzynarodowe z gminą Kolkwitz, 
powiat Cottbus, Kraj Związkowy Brandenburgia 
(Republika Federalna Niemiec). Oficjalną umowę 
podpisano 10 czerwca 2006r.
Dotychczasowa współpraca umożliwia wymia-
nę młodzieży, udział delegacji miast partner-
skich w  uroczystościach z  okazji świąt lokalnych 
i  państwowych, imprez sportowo-rekreacyjnych, 
zawodów pożarniczych oraz udział zespołów wo-
kalno-muzycznych w imprezach o charakterze kul-
turalno-sportowym.
Lokalne stowarzyszenia były pierwszymi, które 
zapoczątkowały kontakty międzynarodowe. Ich 
sformalizowania na poziomie gmin podjęli się bur-
mistrzowie. Dzisiaj gminy realizują współpracę po-
zwalającą na wzajemne poznawanie kultury i  wy-
mianę doświadczeń.

Miasto
partnerskie

– Kolkwitz (Niemcy)

Posiedzenie rad gmin podczas podpisywania umowy

Fritz Handrow i Ryszard Stanulewicz przy podpisaniu umowy

5420 lat miasta TORZYM



Obchody 20-lecia gminy Kolkwitz

Bieg Ziemi Torzymskiej

Zawody strażackie w gminie Kolkwitz

Spotkanie robocze w Kolkwitz

Przedstawiciele gmin Torzym i Kolkwitz podczas święta partnerstwa
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I Międzynarodowe Plenerowe Warsztaty Malarsko Rezeźbiarskie Torzym 2014 r.

OOferta dla odwiedzających naszą gminę, to nie tylko 
piękne jeziora, lasy i rzeki ale także wydarzenia o cha-
rakterze sportowym i kulturalnym. 

Święto Ziemi Torzymskiej to impreza początkowo 
odbywająca się pod nazwą Ogólnopolskich Bie-
gów Ziemi Torzymskiej, kontynuowana jest nie-
przerwanie od 1995 roku. Pomysłodawcą i  pierw-
szym organizatorem zawodów był nauczyciel 
wychowania fizycznego w  Szkole Podstawowej 
w  Torzymiu Pan Ryszard Asienkiewicz. Dzisiaj to 
już, rzec można, wydarzenie międzynarodowe, 
które odbywa się pod nazwą Święta Partnerstwa 
Gmin Torzym i Kolkwitz. W czasie trwania impre-
zy stadion torzymski zapełnia się mieszkańcami 
obu zaprzyjaźnionych gmin, dla których ważny 
jest zdrowy styl życia oraz propagowanie aktyw-
nych form spędzania wolnego czasu.

Dożynki, czyli święto plonów to tradycja mocno 
zakorzeniona w  naszej kulturze. W  Gminie Torzym 
obchodzimy je wspólnie z przyjaciółmi z Gminy Kol-
kwitz. Głównym elementem obchodów jest ceremo-
niał dożynkowy, poprzedzony Mszą Św. w  intencji 
rolników, po której następuje symboliczne dzielenie 
chleba z  tegorocznych zbiorów. Wspólne biesiado-
wanie i zabawa kończy obchody Święta Plonów bę-
dącego podziękowaniem za całoroczny trud pracy 
rolników.

Plenerowe Warsztaty Malarsko-Rzeźbiarskie, na 
czas ich trwania, czynią Torzym mekką artystów, 
nie tylko z Polski ale również z Niemiec. Wydarze-
nie  jest osobliwą okazją obcowania z  prawdziwą 
sztuką i  pozwala mieszkańcom gminy  poznać lu-
dzi niezwykle utalentowanych, pochłoniętych pa-
sją tworzenia. 

Wydarzenia
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Mikołajki 2009 r. w świetlicy wiejskiej w Pniowie

24 czerwca 2012r. otwarcie Torzymskiego Skate parku

 Pierwsze zawody Skate Jam w Torzymiu

Dożynki Powiatowe Torzym 2013

I Międzynarodowy plener malarsko-rzeźbiarski 2014

Stoisko gminy Torzym podczas Dożynek Powiatowych 2013
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Święto Ziemi Torzymskiej 2013 r.Turniej Piłki Nożnej o Puchar TOK 2010 r.

Koncert zespołu Video - Torzymskie Majówki 2014  r.

Święto Ziemi Torzymskiej 2013 r.

Torzymskie Majówki 2010 r.XXII Finał WOŚP w Torzymiu -2014 r.

Turniej siatkówki w ramach Lata z TOK 2009 r.
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Jest to również okazja do wzięcia do ręki dłuta lub 
pędzla dla każdego z  nas. Efekty pracy artystów są 
ozdobą miasta i gminy. 

Długi majowy weekend to szczególna okazja do po-
kazania operatywności pracowników Torzymskiego 
Ośrodka Kultury. Zapewnienie rozrywek mieszkań-
com gminy  przez kilka wolnych od pracy dni to nie 
lada wyzwanie. Organizowane w  ramach „Torzym-
skich majówek” festyny rodzinne, turniej piłki nożnej, 
zawody wędkarskie i  inne atrakcje pozwalają miło 
spędzić wolny czas.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Spo-
łecznych oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w  Torzy-

miu to organizatorzy corocznej imprezy pod nazwą 
„Gminny Dzień Radości”. Jest to wydarzenie, które od 
14 lat jest prawdziwym świętem radości nie tylko dla 
dzieci ale i całych rodzin, to czas beztroskiej zabawy, 
czasem rywalizacji a  przede wszystkim wspólnego 
odpoczynku.

Kilkunastoletnią tradycję posiada turniej piłki 
siatkowej o  puchar Burmistrza Torzymia rozgry-
wany w  Boczowie. Początkowo spotkania ama-
torskich drużyn reprezentujących poszczególne 
sołectwa, dzisiaj stojąca na bardzo wysokim po-
ziomie sportowym rywalizacja zespołów  nie tylko 
z gminy Torzym.

Turniej sołtysów podczas Dożynek Powiatowych -Torzym2013 r.

Turniej Szachowy podczas Torzymskich Majówek 2010 r.

Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza Torzymia 2010 r.

Warsztaty Rzeźbiarskie - 2013 r.
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W
Tarnawa Rzepińska

Wieś położona na płaskim terenie, w  otwartym kra-
jobrazie rolniczym, o wyjątkowej aktywności społecz-
nej. Do stałych przedsięwzięć organizowanych przez 
mieszkańców wsi należą spotkania Tarnawiaków 
i dożynki wiejskie. 
Pierwsza wzmianka dotycząca miejscowości po-
chodzi z  1329r. Wieś powstała prawdopodobnie 
w pierwszej połowie XIII w., co zaświadcza jej sło-
wiańska nazwa. Wcześniej był tu gród opolny, funk-
cjonujący od VII do X w. i z nim to wiąże się nazwa 
miejscowości. Między XVIII a XX wiekiem znacznie 
rozbudowana. Na obszarze wsi były zlokalizowane 
dwa folwarki z istniejącą do dziś zabudową z II po-
łowy XIX w. (jeden z nich zachowany szczątkowo). 
Nie zachowały się szachulcowe domy datowane na 
XVII wiek. 
Wg stanu na 31.12.2013r., we wsi zamieszkiwało 116 
mieszkańców realizujących inicjatywy dotyczące za-
gospodarowania centrum wsi, takie jak „Biesiadów-
ka”, poprawa estetyki miejscowości, a  w  najbliższym 
planie plac zabaw.

Biesiadówka – zrealizowana staraniem mieszkańców

Pamiątka pierwszego zjazdu tarnawiaków

Bochen chleba – z dożynek wiejskich
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WWieś położona przy drodze prowadzącej z  Koryt do 
Sulęcina. Zamieszkała wg stanu na 31.12.2013r. przez 
155 mieszkańców. Wieś o  słowiańskiej nazwie, zało-
żona prawdopodobnie w  czasach Henryka Brodatego 
na miejscu starszej osady o  metryce z  XII w. W  1412r. 
Walewice były lennem braci von Rotsche. Wieś o  du-
żych wartościach kulturowych. W  ramach rehabilitacji 
i kształtowania przestrzeni opracowano projekt i odre-
staurowano jeden ze stawów położonych w centrum wsi 
(w  ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich). 
Wieś uzyskała nowy wygląd architektoniczny, a zabudo-
wana baza z miejscami parkingowymi stanowi miejsce 
rekreacji i wypoczynku mieszkańców i turystów.

Walewice

Odbudowany staw wiejski i zagospodarowane centrum wsi w ramach UE-PROW 2007-2013
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W
Wystok

Wieś położona przy drodze powiatowej Boczów-Lu-
bień, zamieszkała wg stanu na 31.12.2013r., przez 141 
mieszkańców. Miejscowość stanowi miejsce zamiesz-
kania, rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców dużych 
aglomeracji, m.in. Berlina i okolic. 
Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1297r., 
pod nazwą „Wysoka”. Słowiańska nazwa wystawia 
jej XII-wieczną metrykę. Zachował się kościół filialny 
wzniesiony w  1699r., w  konstrukcji szachulcowej, ob-
murowany kamieniem w 1855r. Jest to świątynia na pla-
nie prostokąta. Bryłę kościoła przykrywa dwuspadowy 
dach kryty ceramiczną dachówką karpiówką. 
W  sąsiedztwie malowniczo położona osada Rojek 
(Krajnik), z  dwukondygnacyjnym młynem nad rzeką 
Ilanką, adoptowanym pod usługi turystyczne. Jest tam 
również początek szlaku kajakowego rzeką Ilanką. Kościół pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika

Most Rojek na rzece Ilance Zabudowa wsi
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SStowarzyszenia i organizacje pozarządowe 

Działalności pożytku publicznego i wolontariatu, wiąże 
się z realizacją zasady pomocniczości oraz służy umac-
nianiu uprawnień obywateli i  ich wspólnot do współ-
decydowania. Rada Miejska Torzymia traktuje budo-
wanie dialogu obywatelskiego, stwarzanie warunków 
do powstawania inicjatyw oraz struktur działających 
na rzecz społeczności lokalnej jako priorytetowe zad-
nie na dzisiaj i  na przyszłość. Procesy budowania part-
nerstwa zainicjowany przed szeregu laty w odniesieniu 
do środowisk lokalnych spowodował że wzrosły szanse 
rozwojowe poszczególnych miejscowości, organizacji, 
mieszkańców. Na ich potrzeby patrzymy dzisiaj poprzez 
pryzmat lokalnych problemów i  potrzeb, celując w  in-
tegrowanie środowisk wokół wdrażanych programów. 
„Decydujmy razem” Możliwość poprawy jakości życia 
i rozwoju wsi spowodował, że gmina jest uczestnikiem 
4 stowarzyszeń: Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion 
„Sprewa-Nysa-Bóbr”, Stowarzyszenia - Lokalna Grupa 
Działania - Kraina Szlaków Turystycznych,

 Stowarzyszenia
i organizacje
pozarządowe

Stowarzyszenia- Lokalna Grupa Rybacka „Wodny 
Świat” i „Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego”

Ponadto na terenie gminy działalność prowadzą: 
1. Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej Para-

fialny Zespół „CARITAS” Torzym 
przy Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Torzymiu, ul. Sulęcińska 1, 66-235 Torzym

2. Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej Para-
fialny Zespół ,,CARITAS” Boczów

3. Uczniowski Klub Sportowy „Ilno” przy Publicznej 
Szkole Podstawowej w Torzymiu,  
ul. Mickiewicza 10/2, 66-235 Torzym

4. Miejski Klub Sportowy „Toroma Torzym”,  
ul. Saperska 2/4, 66-235 Torzym

5. Klub Sportowy, Juwenia” Boczów, 
Boczów ul. Okrężna 10, 66-235 Torzym 

6. Stowarzyszenie „Inicjatywa Społeczna”,  
ul. W. Reymonta 6, 66-235 Torzym

7. Uczniowski Klub Sportowy Gądków Wielki,  
Gądków Wielki, ul. Kościuszki 47, 66-235 Torzym

Zespół GO ! z Boczowa
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8. Sołeckie Stowarzyszenie Wspierania Aktywności 
Lokalnej w Gminie Torzym,  
Garbicz 49/4, 66-235 Torzym (adres do korespon-
dencji: ul. Wojska Polskiego 19/5, 66-235 Torzym.

9. Stowarzyszenie „Integracja Pokoleń” założone w 2011  
66-235 Torzym ul. Warszawska 1

10. Stowarzyszenie Przyjaciół Bielic Wystoku i  Lu-
bowa „Trójwieś”. Stowarzyszenie powstało 18 
października 2011 roku. Członkami stowarzysze-
nia są głównie mieszkańcy Bielic, Wystoku i  Lu-
bowa. Celem, dla którego się zrzeszyliśmy jest 
działanie na rzecz mieszkańców tych miejscowo-
ści oraz Gminy Torzym. Od momentu powstania 
nasza obecność w życiu społecznym jest bardzo 
widoczna.

 11. Stowarzyszenie „Wspólne dobro Gądków Wielki” 
wpisane do rejestru 03 czerwca 2011 kreowanie 
i upowszechnianie wizerunku Gądkowa Wielkie-
go oraz Gminy Torzym jako regionu atrakcyjnego 
turystycznie w kraju i za granicą.

 

12. Stowarzyszenie „Kownaty to my” 
      KOWNATY 9a, 66-235 TORZYM
13. Stowarzyszenie „Lubin nasza okolica” 
      Lubin 11/2, 66-235 Torzym 
 
GMINNY SYSTEM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
oparty jest na 7 kolejnych stowarzyszeniach - Ochotni-
czych Stażach Pożarnych w  Torzymiu, Boczowie Gądko-
wie Wielkim, Lubiniu, Garbiczu, Prześlicach i  Korytach. 
Zorganizowana liczba strażaków działająca w  ramach 
stowarzyszeń posiada do swojej dyspozycji zakupione 
w ostatnich latach nowe pojazdy ratownicze i sprzęt z do-
finasowaniem UE oraz zakupy dokonane przez gminę 
i z dofinasowaniem miedzy innymi Nadleśnictwa Torzym. 

OSP Torzym

Spływ z organizowany dla dzieci z domu dziecka przez mieszkańców  Gąbkowa Wielkiego i Stowarzyszenie Wspólne Dobra

Stowarzyszenie Trójwieś
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Zespół śpiewaczy Torzymianki

KS Toroma - Torzym

KS Juwenia - Boczów
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Samorząd
torzymski

w latach
1990 - 2014

PPublikacja, którą Państwu przedstawiliśmy ma charakter okazjonalny. W styczniu 1994 roku, w wyniku usilnych starań 
ówczesnego Wójta Gminy Jarosława Koniecznego, pracowników Urzędu Gminy, członków Rady Gminy oraz mieszkań-
ców Torzym odzyskał prawa miejskie. Wydarzenie to było zwieńczeniem pierwszej kadencji samorządu, wybranego 
w pierwszych demokratycznych wyborach. Mija dziś dwadzieścia lat od tego wydarzenia. Ten miniony czas to nieustanne 
starania o jak najlepszy rozwój miasta i gminy. Poznajmy nazwiska osób, które będąc członkami samorządu gminnego 
czy też liderami lokalnych społeczności, przyczyniły się do poprawy życia mieszkańców naszej „ Małej Ojczyzny”.

Kadencja 1990-1994. 
Radni: Mirosław Baranowski, Irena Barłowska, Wiesław Bożyk, Waldemar Codogni, Edward Derbich, Bogusław 
Ernestowicz, Stanisław Gębala, Ryszard Gremblewski, Józef Jurgielewicz, Zdzisław Kucharski, Henryk 
Krukowski, Barbara Oleszkiewicz, Jan Pułkownik, Stanisław Sawicki, Jan Siminiak, Zbigniew Wołoncewicz, 
Wiktor Woźniak, Tadeusz Ziomko. 
Sołtysi: Bargów-Stanisław Sobieraj, Bielice-Leopold Suchecki, Bobrówko-Władysław Zaporowski, Boczów-Marian 
Maćkowiak, Dębrznica-Irena Urbańska, Drzewce Kolonia-Krzywina Bronisław, Drzewce-Marek Brzdęk, Garbicz-
Aleksander Marchlik, Gądków Mały-Henryk Detyna, Gądków Wielki-Mieczysław Sitarz, Grabów-Edward Dyjak, 
Koryta-Ryszard Bedynek, Kownaty-Jarosław Mizak, Lubin-Władysław Krzyśków, Lubów-Mieczysław Ciosek, Mierczany-
Zdzisław Taraszkiewicz, Pniów-Ryszard Walus, Przęślice-Piotr Sitek, Tarnawa Rzepińska-Stanisław Suchecki, Torzym-
Maria Białobrzycka, Walewice-Zbigniew Olszewski, Wystok-Tadeusz Kijanka.

Kadencja 1994-1998.
Radni: Jan Aleksandrowicz, Bożena Boruk, Alfred Borowski Beszta, Wiesław Bożyk, Stanisław Dojasz, Elżbieta Drgas, 
Kazimiera Jarmołowicz, Danuta Lorkiewicz, Maria Kijanka, Bogdan Kuzyk, Leszek Kościelny, Zdzisław Kucharski, 
Edward Muszyński, Jarosław Mizak, Stanisław Topolski, Ryszard Stanulewicz, Henryk Szczerbin, Lech Szymak, Janusz 
Warsiński, Lesław Widera.
Sołtysi: Bargów-Stanisław Sobieraj, Bielice-Stanisław Fryziel, Bobrówko-Jan Frątczak, Boczów-Marian Maćkowiak, 
Dębrznica-Irena Urbańska, Drzewce Kolonia-Stanisław Dojasz, Drzewce-Kurek Dariusz, Garbicz-Aleksander Marchlik, 
Gądków Mały-Henryk Detyna, Gądków Wielki-Bożena Boruk, Grabów-Jadwiga Sicińska, Koryta-Józef Kaczmarzewski, 
Kownaty-Jarosław Mizak, Lubin-Władysław Krzyśków, Lubów-Mieczysław Ciosek, Mierczany-Jan Laszczak, Pniów-Ryszard 
Walus, Przęślice-Piotr Sitek, Tarnawa Rzepińska-Jan Jaroni, Walewice-Roman Kurek, Wystok-Wiesław Kurowski.
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Kadencja 1998-2002.
Radni: Wiesław Bożyk, Andrzej Bugała, Bożena Boruk, Wiesław Bedynek, Danuta Bąk, Gabriela Hein, Zdzisław 
Kucharski, Henryk Krukowski, Bogdan Kuzyk, Alicja Lipka, Danuta Lorkiewicz, Jacek Jurgiewicz, Ryszard 
Markowski, Jan Młyńczyk, Adam Olenderek, Ryszard Pluta, Ryszard Stanulewicz, Janusz Warsiński, Maria 
Warwas, Bogusław Zborowski.
Sołtysi: Bargów-Stanisław Sobieraj, Bielice-Emilia Muszyńska, Bobrówko-Dariusz Mordalski, Boczów-Wiesław 
Wiśniewski, Dębrznica-Eugeniusz Kowalczyk, Drzewce Kolonia-Stanisław Dojasz, Drzewce-Dariusz Kurek, 
Garbicz-Dariusz Baranowski, Gądków Mały-Piotr Pytlos, Gądków Wielki-Bożena Boruk, Grabów-Kazimierz 
Markiewicz, Koryta-Józef Kaczmarzewski, Kownaty-Stanisław Mazur, Lubin-Mirosław Rak, Lubów-Zbigniew Bąk, 
Mierczany-Jan Laszczak, Pniów-Krystyna Tatesiuk, Przęślice-Krzysztof Zasada, Tarnawa Rzepińska-Stanisław 
Suchecki, Walewice-Irena Pałuszka, Wystok-Wiesław Kurowski.

Kadencja 2002-2006. 
Radni: Bożena Boruk, Edward Celiński, Andrzej Goszczurny, Krystyna Idaszewska, Zdzisław Kucharski, Bogdan 
Kuzyk, Kazimierz Łoziński, Ryszard Markowski, Marek Rutynowski, Stanisław Sawicki, Jerzy Sobczak, Anna 
Spych, Lesław Widera, Zbigniew Wołoncewicz, Radosław Wójtowicz.
Sołtysi: Bargów-Stanisław Sobieraj, Bielice-Jan Satanowski, Bobrówko-Dariusz Mordalski, Boczów-Wiesław 
Wiśniewski, Dębrznica-Krystyna Wójtowicz, Drzewce Kolonia-Andrzej Gil, Drzewce-Piotr Hyży, Garbicz-Ewa 
Ciesielska, Gądków Mały-Piotr Pytlos, Gądków Wielki-Bożena Boruk, Grabów-Mirosław Andrzejczak, Koryta-
Marek Sawiński, Kownaty-Franciszek Mokszyński, Lubin-Krystyna Idaszewka, Lubów-Mariusz Narkiewicz, 
Mierczany-Janusz Warsiński, Pniów-Krystyna Tatesiuk, Przęślice-Waldemar Codogni, Tarnawa Rzepińska-Janusz 
Kawecki, Walewice-Ryszard Mydłowski, Wystok-Roman Stawujak.

Kadencja 2006-2010. 
Radni: Mirosław Baranowski, Bożena Boruk, Andrzej Bugała, Zbigniew Goszczurny, Bogdan Kuzyk, Kazimierz 
Łoziński, Ryszard Markowski, Krzysztof Orchowski, Michał Poklewski-Koziełł, Halina Tyliszczak, Janusz Warsiński, 
Urszula Wiśniewska, Zbigniew Wołoncewicz, Radosław Wójtowicz, Arkadiusz Źrałko.
Sołtysi: Bargów-Stanisław Sobieraj, Bielice-Jan Satanowski, Bobrówko-Marek Józefowicz, Boczów-Wiesław 
Wiśniewski, Dębrznica-Krystyna Wójtowicz, Drzewce Kolonia-Andrzej Gil, Drzewce-Piotr Hyży, Garbicz-Joanna 
Winkelmann, Gądków Mały-Piotr Pytlos, Gądków Wielki-Bożena Boruk, Grabów-Mirosław Andrzejczak, Koryta-
Paweł Krehel, Kownaty-Arkadiusz Traczyk, Lubin-Krystyna Idaszewska, Lubów-Mariusz Narkiewicz, Mierczany-
Janusz Warsiński, Pniów-Andrzej Kuchnio, Przęślice-Waldemar Codogni, Tarnawa Rzepińska-Janusz Kawecki, 
Walewice-Ireneusz Łysakowski, Wystok-Sylwester Sobol.

Kadencja 2010-2014. 
Radni: Mirosław Baranowski, Dariusz Barwiński, Krzysztof Głębowski, Jacek Jurgiewicz, Zdzisław Kucharski, 
Krzysztof Orchowski, Michał Poklewski-Koziełł, Maria Ratuszniak, Mariusz Siewierski, Zdzisław Stonoga, Janusz 
Warsiński, Urszula Wiśniewska, Zbigniew Wołoncewicz, Radosław Wójtowicz, Arkadiusz Źrałko.
Sołtysi: Bargów-Stanisław Sobieraj, Bielice-Maria Madej, Bobrówko-Marek Józefowicz, Boczów-Katarzyna 
Kaliszak, Dębrznica-Krystyna Wójtowicz, Drzewce Kolonia-Urszula Kosicka, Drzewce-Honorata Hyży, Garbicz-
Joanna Winkelmann, Gądków Mały-Jarosław Oleszczyk, Gądków Wielki-Marcin Kluczyk, Grabów-Mirosław 
Andrzejczak, Koryta-Paweł Krehel, Kownaty-Arleta Roszak, Lubin-Anna Krasucka, Lubów-Grażyna Zawiła, 
Mierczany-Janusz Warsiński, Pniów-Andrzej Kuchnio, Przęślice-Marzena Kaszaraba, Tarnawa Rzepińska-
Zbigniew Wilimberg, Walewice-, Wystok-Ewa Wierzchowska.

Oprócz tej dużej grupy działaczy samorządowych, znaczący wpływ dla rozwoju miasta i gminy miały również 
inne osoby. Nie możemy zapomnieć choćby o  członkach rad sołeckich, działaczach licznych organizacji poza-
rządowych, organizacji społecznych i związków wyznaniowych. Wszystkim składamy gorące podziękowania za 
włożony trud i poświęcenie dla naszej wspólnej sprawy, jaką jest dobro Miasta i Gminy Torzym. Współczesny 
nam, wielki Polak Papież Jan Paweł II - Karol Wojtyła powiedział: 
„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

Niech te słowa będą mottem w działalności kolejnych pokoleń torzymskich samorządowców.

67 TORZYM na szlaku turystycznym



Baza noclegowa

Motel „Petro”
66-235 Torzym 
Kolonia Poręby 6
tel.+48 683413091

Motel „Paradise” 
66-235 Torzym
ul. Świebodzińska 21
tel.+48 683413356

Motel „U Olka”
66-235 Torzym 
Boczów
ul. Sikorskiego  25
tel.+48 683414005

Zajazd „U Sosny”
Kwatery agroturystyczne
66-235 Torzym
ul. Krośnieńska 29a
tel. +48 683413925

Zajazd „Chrobry”
66-235 Torzym
ul. Warszawska 19
tel. +48 683413480

Zajazd „Marco”
66-235 Torzym
ul. Wojska Polskiego 40A
tel. +48 683413412

Pokoje gościnne
66-235 Torzym
Garbicz 64
tel. +48 50370685

Pałac „Magnat”
66-235 Torzym 
Garbicz  37
tel. +48 683414061;
 +48 683414063

Pokoje gościnne MILTEX
66-235 Torzym
ul. Dworcowa 1A
tel. +48 683413023

Pokoje gościnne 
„U Romana”
66-235 Torzym 
ul. Krośnieńska  31
tel. +48 683413662

Pokoje gościnne „Prima”
66-235Torzym
ul. Wojska Polskiego  57
tel. +48 692909639

Gospodarstwo Agroturystyczne
66-235Torzym
Debrznica  32
tel. +48 68 3413219

Agroturystyka 
66-235 Torzym  
Pniów 10
tel.+48 602753 630

Miejsce na ustawienie namiotów
66-235 Torzym 
ul. Wodna 1  
Nadleśnictwo Torzym
jezioro „Jasne” w Torzymiu
tel. +48 683416266

Miejsce na ustawienie namiotów
Stowarzyszenie 
„Wspólne Dobro Gądków Wielki”
66-235 Torzym
Gądków Wielki 
ul. Strażacka 12 
jezioro „Wielicko” 
w Gądkowie Wielkim
tel. +48 602625391

Agroturystyka 
„Stary Młyn”
66-235 Torzym
Gądków Wielki  
ul. Wojska Polskiego 23
tel. +48 607699686

Gospodarstwo agroturystyczne 
Leśniczówka 
66-235 Torzym 
Lubin 15
tel. +48 683414944

Agroturystyka
66-235 Torzym
Tarnawa Rzepińska 8
tel. +48 683414125

Agroturystyka, Spływy kajakowe
„Dom kajakarza”
66-235 Torzym
Gądków Wielki
ul Dębrznicka 2.
tel. +48 667215413

Agroturystyka „ZOŚKA”
66-235 Torzym
Bielice 4
tel+48 683414226

Pokoje gościnne 
„Pensjonat pod Basztą”
66-235 Torzym
 ul. Warszawska 19
tel. +48 723770979

Pokoje Gościnne „Mira”
66-235 Torzym
 ul. Jeziorna 19
tel. +48 683413866
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