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Witnica
MIASTO i GMINA

Nowe nazwy ulic i ronda
    Podczas czerwcowej se-
sji Rady Miejskiej podjęto 
5 uchwał w sprawie nadania 
nowych nazw ulic w Witnicy 
oraz nowopowstałemu ron-
du przy RCR. Uchwały te 
były pokłosiem obowiąz-
ku nałożonego na miasta 
i gminy tzw. ustawą de-
komunizacyjną, uchwalo-
ną przez Sejm 1 kwietnia 
2016 roku. 
        Po publikacji w Dzienni-
ku Urzędowym Wojewódz-
twa Lubuskiego, od końca 
lipca 2017 r. w Witnicy 
funkcjonują:

• ul. Księdza Józefa Bie-
laka (dawna Świerczew-
skiego)
• ul. Kostrzyńska (dawna 
Rutkowskiego)
• ul. Pocztowa (dawna 
Krasickiego)
• ul. Plac Andrzeja Zabłoc-
kiego (dawna KRN)
• rondo Pułkownika Cze-
sława Chmielewskiego 
(nowe rondo przy RCR).
    Mieszkańcy mogą być 
spokojni - wszycy, którzy 
posiadają miejsce za-
mieszkania przy zmienio-
nych ulicach, nie muszą 

wymieniać dokumentów 
tożsamości (czyli dowodu 
osobistego lub paszpor-
tu). Pozostają one ważne 
do końca okresu, na który 
zostały wydane. Wszystkie 
postępowania sądowe i ad-
ministracyjne w sprawach 
dotyczących ujawnienia 
w księgach wieczystych 
oraz uwzględnienia w re-
jestrach, ewidencjach i do-
kumentach urzędowych 
zmiany nazwy, są wolne od 
opłat.

                         >> cd. na str. 12

 W numerze:

29.10 - uzupełniające wybory do Rady Miejskiej
   Dnia 29 października 
odbędą się wybory uzu-
pełniające do Rady Miej-
skiej Witnicy, w okręgu nr 
4. Okręg ten obejmuje na-
stępujące ulice: Gorzowska, 

Kostrzyńska od nr 1 do nr 
12b, Moniuszki o nr 2, 3, 4, 
5, 7, 9, 11, 13, 13a, Parkowa, 
Plac Andrzeja Zabłockiego, 
Plac Wolności, Sikorskiego 
od nr 3 do nr 13 oraz nr 15, 

Zaułek Kościelny. 
        Długoletnia radna Kry-
styna Wojkowska złożyła 
swój mandat, w  związku 
z  powyższym  Komisarz 
Wyborczy zgodnie z prze-

pisami zarządził wybory 
w ciągu 3 miesięcy od dnia 
złożenia rezygnacji. 
    Do 21 sierpnia, czyli dnia 
zgłoszenia komitetów wy-
borczych, do Komisarza 
Wyborczego wpłynę-
ły cztery zgłoszenia. 11 
września wycofał się je-
den z komitetów, tj.: KWW 
Wsparcie Burmistrza, nato-

miast Komitety Wyborcze 
Wyborców Agnieszki Chu-
dziak, Daniela Jaskólskiego 
oraz Sprawiedliwej Witnicy, 
już zarejestrowały swoje 
kandydatury na radnego, 
tj.: Agnieszkę Chudziak, 
Daniela Jaskólskiego 
oraz Marzenę Pankiewicz.  
29.10 zapraszamy do urn.                    

oprac. red.

Dlaczego płacimy DUŻO 
więcej za wodę i ścieki?

  Kilka lat temu w części 
wschodniej naszej Gminy 
(Nowiny Wielkie, Pyrzany, 
Białcz i Witnica) realizowano 
wielką inwestycję w postaci 
budowy sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej, a także rozbu-
dowę o nowy blok miejskiej 
oczyszczalni w Białczyku. Te 
znaczące i potrzebne miesz-
kańcom inwestycje wykona-
no dzięki pozyskaniu przez 
poprzednie władze Gminy 
zewnętrznych środków finan-
sowych. Na tę okoliczność 
została zawarta stosowna 
umowa z  Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środo-
wiska w Zielonej Górze. Aby 
koszty budowy i późniejszej 
eksploatacji urządzeń wodo-

ciągowo-kanalizacyjnych nie 
obciążały zbytnio mieszkań-
ców Gminy, wprowadzone 
zostały w  życie DOPŁATY 
dla mieszkańców. 

                           >> cd. na str. 6

Złóż wniosek do budżetu 
na 2018 rok       * STR. 12

Obligacje warto brać czy 
nie?  * STR. 13-14

„Gorzów Wlkp. - pali 
się katedra!”  * STR. 4

Zapobiegaj infekcjom  
                        * STR. 8

foto red.
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Wybory w Witnicy

W podgorzowskiej Witnicy 
odbędą się wybory uzupeł-
niające do Rady Miejskiej. - 
Praca dla naszego miasta 
jest dla mnie służbą. Je-
śli mieszkańcy widzą we 
mnie potencjał, który jest 
użyteczny dla Witnicy, to 
zamierzam go spożytko-
wać w 100 procentach – 
mówi Agnieszka Chudziak. 
To ta kandydatura coraz 
częściej pojawia się w kon-
tekście witnickiego samo-
rządu. 

Czy wystartuje Pani w wy-
borach uzupełniających 
do Rady Miejskiej Witni-
cy? 
• Jak Państwo wiecie rad-
na Wojkowska złożyła swój 
mandat. Decyzja o  starcie 
w  wyborach uzupełnia-
jących nie należy do naj-
łatwiejszych. Dużo roz-
mawiałam na ten temat 
z  mieszkańcami. Moja do-
tychczasowa działalność 
społeczna i kulturalna dla 
wielu z  nich jest bardzo 
istotna i  nie ukrywam, 
że dostałam ogrom mo-
tywacji i  wsparcia. Praca 

dla naszego miasta jest dla 
mnie służbą. Jeśli miesz-
kańcy widzą we mnie po-
tencjał, który jest użyteczny 
dla Witnicy, to zamierzam 
go spożytkować w 100 pro-
centach. 

Co Pani uważa za swój 
atut, jako kandydata na 
radnego? 
• Od dłuższego czasu przy-
glądam się pracy radnych 
w naszej gminie. Często 
analizowałam wiele sytu-
acji korzystając z mojego 
doświadczenia w samo-
rządzie, zdobytej wiedzy 
i  umiejętności. Teraz przy-
szła pora na konkretne 
działania. Do tego koniecz-
na jest jednak umiejętność 
słuchania, a tę opanowałam 
do perfekcji. Najważniej-
szy jest dla mnie bowiem 
głos witniczan. Myślę, że 
każda inicjatywa, inwesty-
cja, czy zadanie powinny 
być odzwierciedleniem ich 
potrzeb. Doświadczenie 
oraz praktyka sprawiają, 
że nie boję się nowych 
wyzwań i  po prostu dzia-
łam. W tym roku ukończy-
łam podyplomowe studia 
z zarządzania publicznego. 
To jeszcze bardziej przy-
gotowało mnie do pracy 
dla miasta. Najważniejsze 
jest to, aby zainteresować 
mieszkańców sprawami 
gminy, bo razem możemy 
zdziałać znacznie więcej. 

Dzisiaj oprócz kwalifikacji 
cenne jest także doświad-
czenie. Działalność na 
rzecz społeczności lokal-
nej to bliska Pani idea?
• Skończyłam studia magi-
sterskie z zakresu rachunko-
wości oraz studia podyplo-
mowe na kierunku Audyt 
i kontrola wewnętrzna. Je-
stem absolwentką Akade-
mii Liderów Samorządu 
i  Zarządzania publicznego. 
Cały czas pogłębiam swo-
ją wiedzę poprzez samo-
kształcenie, jak również 
tematyczne szkolenia. Do-
świadczenie zawodowe 
zdobywam od ponad 21 lat. 
Pierwszą moją pracę otrzy-
małam w biurze rachunko-
wym „OFFICE” w Gorzowie 
Wlkp. Później przeszłam 
do firmy „EXPO-Metall” 
w Witnicy, gdzie zdobyłam 
doświadczenie w branży 
metalurgicznej. Współpra-
cowałam z Ministerstwem 
Transportu, z  Urzędem 
Skarbowym, ZUS-em oraz 
Urzędami Celnymi zarówno 
w Polsce, jak i w Niemczech. 
W samorządzie pracuję od 
stycznia 2001 r. - już po-
nad 16 lat. Obecnie jestem 
skarbnikiem w Gminie Kło-
dawa. 

Jeżeli zdobędzie Pani 
mandat, jak wyobraża 
sobie Pani współpracę 
z mieszkańcami? 
• Mi, jako mieszkance 
przede wszystkim brakuje 

spotkań z radnymi. Chciała-
bym informować mieszkań-
ców o pracy rady, bo ludzie 
z różnych przyczyn po pro-
stu nie wiedzą lub się nie 
interesują tą działalnością. 
Chciałabym rozmawiać 
o  nastrojach, potrzebach 
i oczekiwaniach. Mogę już 
dzisiaj zapewnić, że takie 
relacje przekazywane będą 
w lokalnej gazetce, poprzez 
portal społecznościowy, ale 
przede wszystkim w osobi-
stym kontakcie z mieszkań-
cami. 

Jakie są najważniejsze 
cele i potrzeby, których 
realizację uznaje Pani za 
priorytet? 
• Przede wszystkim zależy 
mi na poprawie infrastruk-
tury komunikacyjnej - na 
równych drogach i chodni-
kach. Tak, aby dzieci, mogły 
bezpiecznie docierać do 
szkoły, a seniorzy, osoby 
niepełnosprawne i  mat-
ki z  dziećmi swobodnie 
korzystać z niezbędnych 
podjazdów. Nasi mieszkań-

cy zasługą na godne życie, 
a młodzi witniczanie na to, 
aby nie musieli wyjeżdżać 
za chlebem. Ważna jest 
edukacja, integracja, ale 
przede wszystkim działa-
nia, które są bezpośrednią 
odpowiedzią na potrzeby 
mieszkańców. Nie chodzi 
o to, aby obiecywać lu-
dziom niemożliwe, ale po 
prostu realizować zada-
nia, które rozwijają gmi-
nę i przede wszystkim 
ułatwiają codzienne życie 
mieszkańców. To wszystko 
oczywiście nie uda się bez 
przychylności radnych, bo 
wszelkie decyzje podejmu-
je cała Rada Miejska. Liczę 
się z tym, że nie we wszyst-
kim znajdę poparcie, ale 
próbować zawsze trzeba 
i  takie zaangażowanie de-
klaruję.

Rozmawiała: 
Karolina Machnicka

https://www.mpolska24.pl/wiado-
mosc/2961084/wybory-w-witnicy

zdjęcie z archiwum A. Chudziak

zdjęcie  z archiwum A. Chudziak

Zapraszam
28 września br. o godz. 
14:00 w sali RCR odbędzie 
się sesja Rady Miejskiej 
Witnicy. Serdecznie zapra-
szam wszystkich mieszkań-
ców. W planie sesji m.in. 
informacja o realizacji bu-
dżetu za I  półrocze 2017 
roku. 

przewodnicząca Rady Miejskiej 
Agnieszka Hołubowska

Kredyt 
na inwestycje

  Uprzejmie informuję, iż na 
ostatniej, nadzwyczajnej 
sesji Rady Miejskiej w  Wit-
nicy - rada podjęła uchwa-
łę w sprawie zaciągnięcia 
kredytu długotermino-
wego w kwocie 3,7 mln zł. 
      Pieniądze z zaciągnięte-
go w banku kredytu będą 

przeznaczone na wkład 
własny do budowy żłob-
ka - 1 mln zł, budowę ulicy 
Wiejskiej i Głównej w No-
winach Wielkich.
     Rada w podjętej uchwale 
upoważniła burmistrza do 
zaciągnięcia kredytu.

przewodnicząca Rady Miejskiej 
Agnieszka Hołubowska

100.000 zł na remont 
dachu OSP 

w Nowinach W.!
foto red.
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Pół miliona na remont  ul. Ogrodowej 
w Witnicy! To nie wszystko...

      Szanowni Mieszkańcy, na 
sesji nadzwyczajnej, w dniu 
30 sierpnia br. podjęliśmy 
uchwałę w sprawie zmian 
w  budżecie na 2017 rok. 
Jako  radni, zdecydowali-
śmy, iż dodatkowe środki 
budżetowe zostaną wy-
dane na:
• modernizację ulicy 
Ogrodowej w Witnicy – aż 
500.000 zł,
• wykonanie chodnika 
w  Mosinie – aż 150.000 zł 
(drugie tyle da POWIAT)!
• budowę dwóch boisk  – aż 
140.000 zł,
• modernizację dachu re-
mizy OSP w Nowinach 
Wielkich – aż 100.000 zł,
• docieplenie budynków 
komunalnych w Witnicy – 
aż 50.000 zł,

• remont kościoła w Biał-
czu – 30.000 zł,
• diety za wyjazdy do po-
żarów/wypadków dla 
Strażaków Ochotników  – 
23.000 zł,
• dotację dla Czarnych-
-Browar (na działalność 
szkoleniową) – 20.000 zł,
• zakup butów dla chóru 
Cantores – 5.500 zł.
  W podjętej przez nas 

uchwale, zobowiązaliśmy 
Burmistrza do wykonania 
powyższych inwestycji 
i zakupów do końca br.
      W związku z powyższym, 
już za chwilę będziemy 
mogli wspólnie cieszyć się 
z podjętych przez nas, dzi-
siejszych decyzji, tym bar-
dziej, że od dawna zgłasza-
liście ww. potrzeby. 

Radna

  Rozmowa z dnia 
28.06.2017 r. z przewod-
niczącą Rady Miejskiej 
Witnicy, Agnieszką Hołu-
bowską na temat inwe-
stycji w  jakość gminnych 
dróg.

Na wczorajszej nadzwy-
czajnej sesji radni odrzu-
cili uchwałę w sprawie 
obligacji (nazywanych 
przez burmistrza „drogo-
wymi”), dlaczego?

Jesteśmy przeciw zadłuża-
niu gminy bez pozyskiwa-
nia środków z zewnątrz i nie 
chodzi tu o zaciąganie dłu-
gu - bo tak jest najłatwiej. 
Burmistrz straszył naszą 
społeczność przez ostatnie 
2,5 roku ogromnym zadłu-
żeniem. Informował, iż nie 
może inwestować, gdyż 
musi spłacać ogromne 
długi pozostawione przez 
poprzednika, a teraz sam 
przedłożył uchwałę w spra-
wie zaciągnięcia dwudzie-
stomilionowego zobowią-
zania. Nie tędy droga.

Czy to oznacza, że rad-
ni są przeciwko budowie 
dróg w gminie?

Absolutnie nie. Radni są za 
budową dróg w gminie. Po 
wykonanej budowie sie-
ci wodno-kanalizacyjnej, 
nowe drogi są bardzo po-
żądane przez nasze spo-
łeczeństwo i nas samych. 
Jesteśmy jednak za racjo-
nalnym i prawidłowym pla-
nowaniem takich inwestycji 
w budżecie oraz za pozy-
skiwaniem na nie środków 
z zewnątrz, choćby z Unii 
Europejskiej, powiatu, czy 
województwa.

W latach 2015-2016 moż-
na było uzyskać dofina-
sowanie do budowy dróg 
w wysokości  30 - 85%. 
Dlaczego burmistrz nie 
skorzystał z takich możli-
wości?

Niestety wnioski jakie bur-

mistrz składał do PROW-u, 
Interregu, czy innych insty-
tucji przydzielających środ-
ki finansowe, były bardzo 
słabo oceniane, stąd brak 
dofinansowań z zewnątrz. 
A przypomnę, że choćby 
ul. Kościelna w Białczu, czy 
ulice w Nowinach Wielkich 
- mogły być budowane ze 
wsparciem zewnętrznym. 
To ogromna oszczędność 
dla gminy. Niestety dotych-
czasowych szans nie wy-
korzystano, ale może teraz 
przyjdzie na to czas.

Kierownik ds. inwestycji, 
Łukasz Dombek przedsta-
wił Państwu planowane 
inwestycje drogowe. Czy 
będziecie pracować nad 
nimi w przyszłości?

Chcielibyśmy bardzo aby 
burmistrz przedłożył nam 
realny plan inwestycyjny, 
poparty projektami tech-
nicznymi oraz rozmowami 
na ten temat. Temat dróg 
finansowanych z emisji ob-
ligacji „wypłynął” na począt-
ku czerwca, bez uprzednio 
przeprowadzonych konsul-
tacji. Wydaje się, że jest to 
plan awaryjny pod przyszłe 
wybory. Tak nie może być. 
Inwestycje powinny być 
przemyślane i odpowied-
nio wykonane. Nie stać nas 
na budowanie dróg tym-
czasowych.  A tymczasem 
wiele z przedstawionych 
propozycji to drogi z dwu-
rzędowych płyt, kostki, bez 
odwodnienia, bez zjazdów 
i chodników. Wczoraj na se-
sji kierownik ds. inwestycji 
nie udzielił odpowiedzi na 
szczegółowe pytania rad-
nych. Było widać, iż nie jest 
przygotowany do tak waż-
nego tematu, jakim jest bu-
dowa dróg.

Rozmawiała: 
Karolina Machnicka 
https://www.mpolska24.pl/wiado-
mosc/2928399/witnica-i-drogowe-
-inwestycje

Witnica i drogowe 
inwestycje

Kierujemy się dobrem 
mieszkańców

    W imieniu części radnych, 
którzy rzetelnie chcą wy-
pełnić powierzone im przez 
mieszkańców obowiązki, 
chciałbym za pośrednic-
twem Przekroju Lokalnego 
wyjaśnić pojawiające się 
w przestrzeni publicznej 
nieprawdziwe informacje 
dotyczącej naszej pracy. 
Z  wielu miejsc dochodzą 
głosy - celowo w różny spo-
sób podsycane - jakoby Rada 
Miejska nie chciała współ-
pracować z burmistrzem. 
Jest to absurd, z którym 
nie mamy nawet jak wal-
czyć, gdyż nie jesteśmy 
dopuszczani do oficjalnych 
mediów burmistrza (stro-
na internetowa, biuletyn 
informacyjny). A  dodatko-
wo, burmistrz na oficjalnych 

i  mniej oficjalnych spotka-
niach z mieszkańcami posłu-
guje się hasłami o niechęci 
do niego części radnych, 
aby wykazać nierealizowane 
przez siebie ważne obietnice 
i projekty.
    Przez całą obecną kadencję 
radni wielokrotnie wyka-
zywali się daleko posuniętą 
tolerancją na lekceważenie 
prezentowane przez burmi-
strza, który często nie konsul-
tuje swoich pomysłów ma-
jących później strategiczne 
znaczenie dla budżetu Gmi-
ny. Wielokrotnie próby wła-
ściwego nadzoru nad pracą 
burmistrza, co jest naszym 
obowiązkiem, są nieuczci-
wie nazywane „walką poli-
tyczną”. W  naszej pracy nie 
ma żadnych zachowań zło-

śliwych czy też prób utrud-
niania pracy burmistrzowi, 
a  jedyne czym się kieruje-
my to dobro mieszkańców. 
Zależy nam na systema-
tycznym i w pełni zrówno-
ważonym rozwoju Gminy, 
a nie tylko na krótkowzrocz-
nych, ukierunkowanych na 
poprawianie czyjegokolwiek 
wizerunku ruchach ze strony 
urzędu.
    Dlatego proszę o zrozu-
mienie często niepopu-
larnych, ale głęboko prze-
myślanych decyzji i  często 
bardziej rzeczową ocenę 
naszych zachowań, a nie kie-
rowanie się wyłącznie emo-
cjami podsycanymi przez 
nieżyczliwych nam ludzi. 

zastępca przewodniczącego RM
Piotr Zakryszko

foto red.

foto red.foto red.
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Chcesz zamieścić drobne ogłoszenie? Szukasz pracy bądź ją oferujesz? Masz lokal do wynajęcia albo coś kolekcjonujesz? 
Skontaktuj się z  nami - bezpłatnie zamieścimy Twoje ogłoszenie! przekrój.witnica@gmail.com, tel. 607 689 371 

(Ogoszenie drobne może zawierać maksymalnie 20 słów łącznie z ceną, nr telefonu, itp.)

„Gorzów Wlkp. - pali się katedra!”

zdjęcie z archiwum OSP Witnica

      2 lipca 2017 r. o godz. 
18:28 alarm z Stanowiska 
Kierowania Komendanta 
Miejskiego PSP w  Gorzo-
wie Wlkp.. Otrzymaliśmy 
powiadomienie o  zdarze-
niu - SMS-y o treści: „Go-
rzów Wlkp., ul. Gen. Wł. 
Sikorskiego – pali się 
katedra”. Do zdarzenia 
zadysponowano z OSP 
Witnica trzy zastępy ratow-
nicze: GBA (średni gaśni-
czy), GCBA (ciężki gaśniczy) 
i SD 30 (drabina mechanicz-
na). O godz. 18:34 wyjecha-
ły alarmowo, do zdarze-
nia w/w zastępy z obsadą 
10 druhów z naszej OSP.
       Po przyjeździe na miej-
sce pożaru widok przera-
żający nawet dla doświad-
czonych i zaprawionych w 
„boju” strażaków ratow-
ników. Gęsty dym wydo-
stający się z wieży katedry, 
brak możliwości dotarcia 
do źródła pożaru, praktycz-
nie nie wiadomo jak inten-
sywny jest ogień wewnątrz 
wieży katedralnej.
    Zadanie, jakie otrzymali-
śmy od dowódcy akcji ga-
śniczej: 
 - zastępy GBA i SD 30 – 
sprawić drabinę mecha-
niczną od strony ul. Sikor-
skiego i  z  wysokości 30 m 
podawać 1  prąd gaśniczy 
w natarciu na dach wieży, 

wykorzystując istniejące 
otwory okienne,
 - zastęp GCBA – zasila-
nie wodą innych zastępów 
gaszących wieżę z drabin 
mechanicznych i podnośni-
ków,
 - równolegle od powyż-
szych działań gaśniczych, 
część naszych druhów zo-
stało zadysponowanych do 
ewakuacji mienia ruchome-
go znajdującego się w pło-
nącej katedrze.
      Z powodu intensywne-
go dymu wszyscy straża-
cy zabezpieczeni zostali 
aparatami powietrznymi 
izolującymi drogi odde-
chowe.
     Kolejne zadanie do wy-
konania – 4 ratowników w 
aparatach i ubraniach spe-
cjalnych żaroodpornych 
- gotowych do dyspozycji 
dowódcy akcji, celem bez-
pośredniego natarcia od 
wewnątrz, po zadymionej 
klatce schodowej. Do wy-
konania tego zadania 
jednak nie doszło, powód 
– bardzo intensywne zady-
mienie oraz wysoka tempe-
ratura znacznie przekracza-
jąca 100oC.
     Akcja gaśnicza trwała 
nieprzerwanie przez wie-
le godzin, jednak oczeki-
wanego efektu gaśnicze-
go długo nie mogliśmy 

osiągnąć. Skomplikowana 
konstrukcja wieży, wyko-
nana z wysuszonego, nie-
żywicowanego drewna so-
snowego była doskonałym 
dostarczycielem energii dla 
rozwijającego się wewnątrz 
wieży pożaru.
     Jednak – około pół-
nocy – podjęte działania 
oraz ilość i rodzaj zadys-
ponowanych do pożaru sił 
i środków, nie tylko z terenu 
województwa lubuskiego, 
ale również z województw 
ościennych, zaczęły przy-
nosić oczekiwane efekty. 
Ok. godz. 2 wydobywający 
się z wieży dym zaczął przy-
bierać coraz bielszy kolor, 
co świadczyło, że jest w nim 
coraz więcej pary wodnej, 
powstałej w wyniku ode-
branego ciepła z płonącej 
drewnianej konstrukcji 
wieży. Wiedzieliśmy, że od 
tego momentu ostateczne 
opanowanie żywiołu, to już 
kwestia najbliższego czasu.
Ciężka praca przez wie-
le godzin, coraz bardziej 
dawała znać o sobie. Zmę-
czenie coraz bardziej było 
odczuwalne. Dla zobrazo-
wania - autopompa nasze-
go GCBA przepompowa-
ła ponad 1 328 tys. litrów 
wody.
     Ok. godz. 5 rano pod-
miana ratowników. Na za-
rządzony alarm do siedziby 
naszej OSP przybyło 7 go-
towych do działań ratowni-
ków, którzy alarmowo udali 
się na teren akcji gaśniczej, 
celem wymiany najbardziej 
zmęczonych naszych stra-
żaków.
  Następnego dnia ok. 
godz. 14-tej powrót do 
bazy zmęczonych, ale ca-
łych, zdrowych i zadowo-
lonych z udanej akcji na-
szych zastępów.
       W dniu 7 lipca br., w sie-
dzibie Jednostki Ratow-
niczo-Gaśniczej PSP nr 1 
w Gorzowie Wlkp., nastąpi-

ło podsumowanie akcji ga-
szenia pożaru gorzowskiej 
katedry. Wojewoda Lubu-
ski, komendant Wojewódz-
ki PSP w Gorzowie Wlkp. 
oraz proboszcz parafii ka-
tedralnej - zaprosili wszyst-
kich uczestników akcji ga-
śniczej, zarówno z OSP jak 
i PSP.
    Na spotkaniu tym, wy-
rażono najwyższe słowa 
uznania za profesjona-
lizm i zaangażowanie 
oraz wręczono wyróż-
nienia w  postaci: listów 
gratulacyjnych od Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji Pana Mariusza 
Błaszczaka, a proboszcz 
wręczył każdemu uczestni-
kowi pamiątkowe krzyżyki 
z posłaniem, aby zawsze ich 
chroniły w trudnych i nie-
bezpiecznych działaniach.
Wśród wyróżnionych listem 
gratulacyjnym MSWiA zna-
leźli się nasi druhowie:  Mi-
kisz Łukasz oraz Przywi-
towski Arkadiusz.

Prezes OSP Witnica
Krzysztof Świstel 

PS. Nie tylko strażacy z Wit-
nicy, ale i druhowie z OSP 
Mościc brali udział w akcji 
gaszenia gorzowskiej kate-
dry, a także na polecenie 
prezydenta Miasta Gorzo-
wa Wlkp., Pana Jacka Wój-
cickiego – firma caterin-
gowa z Witnicy „SŁAWEK” 
Pana Mariana Rutkow-
skiego zapewniła bardzo 
smaczne posiłki regenera-
cyjne i napoje dla wszyst-
kich uczestników akcji.
    Imienny wykaz straża-
ków OSP Witnica biorących 
udział w działaniach:
Zastęp GBA: Mikisz Zdzi-
sław, Mikisz Łukasz, 
Ostrowski Mikołaj, Mi-
strzak Marek, Woźny Ire-
neusz, Kryszczak Adrian. 
Zastęp GCBA: Mikisz 
Henryk, Mikisz Marcin, 
Przywitowski Arkadiusz.  
Zastęp SD 30: Mistrzak 
Mirosław. Podmiana: Mi-
strzak Krzysztof, Galiński 
Grzegorz, Wysoczański 
Sławomir, Włodarczyk 
Zbigniew, Nowak Dawid, 
Osiński Maciej, Markow-
ski Paweł.

zdjęcie z archiwum OSP Witnica
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   Prokuratura Rejonowa  
w maju br. skierowała 
wobec byłego wicebur-
mistrza Przemysława J., 
obecnego wiceburmi-
strza Pawła Ł. i byłej pra-
cownicy urzędu Urszuli 
Z., akt oskarżenia o nie-
dopełnienie obowiązków 
i  przekroczenie upraw-
nień w związku z zaku-
pem samochodu dla OSP 
Witnica. Aktualnie toczy 
się w Sądzie Rejonowym 
w Gorzowie Wlkp. po-
stępowanie karne w tej 
sprawie – pierwsze posie-
dzenie połączone z prze-
słuchaniem świadków 
zaplanowano na dzień 
25.10.2017 r.
    Prokurator oskarżył urzęd-
ników o to, że w okresie od 
maja do czerwca 2015 r. 
w  Witnicy, realizując zada-
nia wynikające z  przepro-
wadzenia postępowania 
o  udzielenie zamówienia 
publicznego na dostawę 
lekkiego samochodu spe-
cjalnego pożarniczego na 
cele OSP w Witnicy, nie do-
pełnili ciążących na nich 
z  tego tytułu obowiązków 
oraz przekroczyli swoje 
uprawnienia, czym działali 

Sprawa wadliwego wozu 
strażackiego w sądzie

W Witnicy będzie przebu-
dowywany Miejski Dom 
Kultury, który po moderni-
zacji ma przedstawić szereg 
nowych usług kulturalnych. 
Łączny koszt projektu 
(dla trzech gmin) wy-
nosi 4,5 mln Euro, przy 
dofinansowaniu z UE war-
tym 3 mln Euro. Realiza-
cja projektu zaplanowa-
na jest na lata 2017-2020.
Należy zaznaczyć, że 
projekt jest realizowany 
wspólnie z Miastem Go-
rzów Wlkp. oraz Gminą 
Trebnitz. Projekt otrzymał 

Stary - nowy 
Miejski Dom Kultury

na szkodę interesu publicz-
nego.
Przypomnijmy o co chodzi 
w sprawie. 
Pod koniec 2011 r. otwarto 
w Witnicy Regionalne Cen-
trum Ratownictwa. Inwe-
stycja kosztowała prawie 
13 mln zł i w 85% została 
sfinansowana z pieniędzy 
unijnych. Pozostałą część 
dołożyła gmina i policja. 
Dofinansowanie przyzna-
wane było w walucie euro 
i na przestrzeni lat, nim roz-
liczono projekt, okazało się, 
że w  związku z wahania-
mi kursu waluty powstały 
oszczędności, których żal 
było zwracać do unijnej 
kasy. Zrodził się więc po-
mysł kupna za te wolne 
środki potrzebnego stra-
żakom pojazdu. Strażacy 
od początku informowali 
burmistrza, jaki wóz przy-
dałby im się najbardziej i ja-
kie winien mieć parametry 
(wóz bojowy o tonażu po-
wyżej 7,5 t). 
    Prośby i sugestie straża-
ków zostały zignorowane 
i  ostatecznie gmina ku-
piła i  odebrała wóz stra-
żacki za kwotę 276 420 zł, 
w  którym jak tylko wje-

chał na plac przed RCR, 
strażacy stwierdzili mno-
gie usterki. Później, w toku 
prowadzonego przez go-
rzowską prokuraturę po-
stępowania, sporządzono 
opinię rzeczoznawcy, która 
jednoznacznie wskazała 
na liczne wady odebrane-
go przez urzędników bez 
zastrzeżeń samochodu ga-
śniczego (w  tym przekro-
czenie dopuszczalnej masy 
przez pojazd) i brak spełnie-
nia minimalnych wymagań 
technicznych oraz parame-
trów określonch przez pro-
ducenta. W konsekwencji, 
decyzją lubuskiego ko-
mendanta wojewódzkie-
go PSP samochód ten zo-
stał wycofany z podziału 
bojowego wraz z zaka-
zem dysponowania nim 
do działań ratowniczo-
-gaśniczych oraz ćwiczeń, 
gdyż mógł być przyczyną 
zagrożenia w ruchu dro-
gowym dla kierującego 
i innych uczestników ru-
chu. 
    O przebiegu postępowa-
nia będziemy Państwa in-
formować na łamach kolej-
nych numerów Przekroju.

oprac. red.

wsparciee z UE, z progra-
mu Interreg Va pn.: „Bez-
graniczny trójdźwięk-
-natura, kultura 
i edukacja w Trebnitz, Wit-
nicy i Gorzowie Wlkp.” Li-
derem projektu jest Stowa-
rzyszenie Zamek Trebnitz. 
Oprócz naszego projektu, 
dofinansowanie otrzy-
mało 8 projektów, w tym 
m.in.: Słubice, Sulęcin, 
Seelow i Cottbus, na łącz-
ną kwotę dofinansowa-
nia ponad 21,5 mln Euro. 

 

Agnieszka Chudziak

Czy środki na gminne drogi są w zasięgu ręki?
    W 2016 i 2017 r. gmi-
na Witnica bez zauważal-
nych sukcesów ubiegała 
się o  pozyskanie dofinan-
sowania budowy dróg lo-
kalnych w kilku różnych 
konkursach, zarówno unij-
nych, jak i rządowych. Pre-
zentujemy ich zestawienie: 

2016: 
- kwiecień: wniosek o do-
finansowanie przebudo-
wy ul. Rutkowskiego wraz 
z budową ronda w ramach 
tzw. schetynówki, niestety 
nie uzyskał dofinansowa-
nia. Dopiero oszczędności 
poprzetargowe gmin, któ-

re dofinansowanie uzy-
skały, pozwoliły wojewo-
dzie przyznać Witnicy 50% 
środków na tę inwestycję.

- maj: wniosek o dofinan-
sowanie budowy ul. Głów-
nej i Wiejskiej w Nowinach 
Wielkich w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich uzyskał 1 punkt 
na 18 możliwych, a tym sa-
mym niestety nie uzyskał 
żadnego dofinansowania,

- grudzień: wniosek złożo-
ny wspólnie z Kostrzynem 
i Gorzowem o dofinanso-
wanie budowy ul. Kościel-
nej w Białczu, nie uzyskał 

dofinansowania w ramach 
unijnego programu Inter-
reg Polska-Brandenburgia

2017:
- luty: wniosek dotyczą-
cy przebudowy ul. Głów-
nej i Wiejskiej w Nowinach 
Wielkich o wartości ponad 
1,8 mln zł, uzyskał 11 punk-
tów w rankingu. Gminy, 
które uzyskały dofinanso-
wanie, osiągnęły od 27,5 do 
32 punktów. Witnicki wnio-
sek niestety nie uzyskał 
żadnego dofinansowania.

Co przed nami? Do po-
łowy września 2017 r. 

można składać wnioski 
o dofinansowanie 50% 
kosztu przebudowy drogi 
gminnej. Urząd planował 
wystartować w tym kon-
kursie z projektem budo-
wy ul. Końcowej w Witnicy, 
skompletował całą doku-
mentację, jednakże po jej 

złożeniu w Starostwie Po-
wiatowym, po kilku tygo-
dniach wycofał wniosek. 
Na dzień zamknięcia tego 
wydania, wciąż nie mamy 
informacji, która ulica zo-
stanie zgłoszona do te-
gorocznej „schetynówki”.

KZW
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Dlaczego płacimy DUŻO 
więcej za wodę i ścieki?

Wysokość  dopłat została 
określona w  załączniku do 
tejże Umowy, określono tak-
że, że dopłaty BĘDĄ OBO-
WIĄZYWAĆ do 2024 roku.
     Wysokość dopłat w każ-
dym roku jest inna, ale per 
saldo wynosi około 30% na-
liczonej przez MZK taryfy. 
Żelazna logika zatem wska-
zuje, iż w  sytuacji, gdy do-
płaty obowiązują, to finalne 
opłaty za wodę i ścieki win-
ny być o ok. 30% NIŻSZE od 
obecnych.  
    Cóż zatem takiego się wy-
darzyło, że za wodę i  ście-
ki od tego roku  płacimy 
o  około 5 złotych więcej? 
Cóż się takiego wydarzyło, 
że obecnie BRAK JEST DO-
PŁAT dla mieszkańców? 
     Oto kilka okoliczności i fak-
tów, które spowodowały taki 
stan rzeczy. Na wstępie wska-
zać trzeba, iż dopłaty mogą 
być dopiero uchwalone od-
rębną uchwałą Rady Miej-
skiej, jeśli uprzednio została 
uchwalona uchwała o nowej 
taryfie. A obecnie mamy taką 
sytuację, że w świetle obowią-
zujących przepisów prawa, 
w  temacie taryfy – panuje 
absolutny niczym nieokieł-
zany bałagan i chaos total-
ny. Dlaczego tak się dzieje 
i  kto jest temu winien? Ano, 
wedle teorii obecnych władz 
Gminy i  Spółki – winni są 
wszyscy INNI – tylko nie oni. 
Wedle narracji miłościwie pa-
nujących w Gminie i w Spółce 
winni braku dopłat i wysokich 
opłat są cykliści, rowerzyści, 
bardzo źli polityczni radni, 
poprzednie władze, i  kami-
kadze. Tylko nie ONI – ONI są 
święci.  Jednak odpowiedzi 
i  prawdy należy poszukać 
w trzech kolejnych rozstrzy-
gnięciach nadzorczych Woje-
wody Lubuskiego – z grudnia 
2016, oraz z kwietnia i czerw-
ca 2017 – a także w wyroku 
Wojewódzkiego Sądu Admi-
nistracyjnego w Gorzowie 
Wlkp. z lipca 2017. 
 Wojewoda Lubuski 
w  trzech kolejnych roz-
strzygnięciach wskazał na 
szereg rażących nieprawi-
dłowości przy tworzeniu 
nowych taryf, a w szczegól-

Czy naruszono dyscyplinę 
finansów publicznych?

   W sierpniu 2017 r. do 
Rzecznika Dyscypliny Fi-
nansów Publicznych przy 
Regionalnej Izbie Obra-
chunkowej w Zielonej Gó-
rze wpłynęło zawiadomie-
nie mieszkańca naszej gminy 
o możliwości popełnienia 
przez burmistrza MiG Witnica 
Dariusza Jaworskiego czynu 
noszącego znamiona naru-
szenia dyscypliny finansów 
publicznych, polegającego na 
nie nałożenia kary pieniężnej 
w drodze decyzji na Miejskie 
Zakłady Komunalne Spółka z 
o.o. w  Witnicy, wynikającej z 
ustawy o  zbiorowym zaopa-
trzeniu w  wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków.
       Poniżej publikujemy klu-
czowe fragmenty tego za-
wiadomienia. 
    26.04.2017 r. Wojewoda 
Lubuski wydał rozstrzygnie-
cie nadzorcze stwierdzają-
ce nieważność zarządzenia 
burmistrza Miasta i Gminy 
Witnica, bez wskazanej daty, 
w sprawie weryfikacji wnio-
sku o zatwierdzenie taryf dla 
zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odpro-
wadzania ścieków na terenie 
Gminy Witnica na okres od 
7.04.2017  r. do 6.04.2018 r. 
Gmina Witnica złożyła skar-
gę na to rozstrzygnięcie. 
Jednakże wyrokiem z dnia 
26.07.2017 r., Wojewódzki 
Sąd Administracyjny w  Go-
rzowie Wlkp. oddalił tę 
skargę  oraz w 28.06.2017 
r. Wojewoda wydał kolejne 
rozstrzygniecie nadzorcze 
stwierdzające nieważność 
uchwały w sprawie dopłat 
do taryf dla zbiorowego za-
opatrzenia w wodę i zbio-
rowego odprowadzania 
ścieków. W uzasadnieniu 
Wojewoda wskazał, iż dopła-
ty mogą zostać ustalone wy-
łącznie dla taryfowych grup 
odbiorców. W Gminie Witnica 
nie obowiązują jednak żad-
ne taryfy (ergo, nie może być 
mowy o istnieniu taryfowych 
grup odbiorców), tym samym 
brak jest podstaw do ustale-
nia dopłat.
   Powyższe rozstrzygnięcia 
oraz wyrok WSA w Gorzowie 
Wlkp. jednoznacznie wska-
zują, że w Gminie Witnica 
po dniu 17 marca br. nie 
obowiązują żadne taryfy 

za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i zbiorowe odpro-
wadzanie ścieków. Ponad-
to stwierdzono, że wniosek 
taryfowy MZK Spółka z o.o. 
w Witnicy  z dnia 27.01.2017 r.  
został złożony do UMiG 
w  Witnicy po terminie, nie 
zachowanieując ciągłości 
obowiązywania w gminie 
taryf. W celu zachowania cią-
głości taryf wniosek taryfowy 
powinien być złożony w dniu 
6.01.2017 r.
       Od 18.03.2017 r. mamy 
okres beztaryfowy. Spo-
sób rozliczenia się za usługi 
świadczone w takim okresie 
precyzuje Kodeks Cywilny, za-
tem przedsiębiorstwu wodo-
ciągowo – kanalizacyjnemu 
należne jest wyłącznie wy-
nagrodzenie odpowiadające 
wykonanej pracy. Takie wy-
nagrodzenie jest oczywiście 
niższe, niż stawka wynikająca 
z taryfy, bowiem w okresie 
beztaryfowym brak jest pod-
staw do doliczania do opłaty 
chociażby marży zysku czy 
też kosztów wynikających 
z  inwestycji modernizacyjno 
– rozwojowych, w szczegól-
ności spłaty rat kapitałowych 
ponad wartość amortyzacji 
lub umorzenia oraz odsetek 
od kredytów lub pożyczek za-
ciągniętych na realizację in-
westycji oraz kosztów finan-
sowych ich obsługi. 
   Wskazać należy także, że 
przedmiotowe taryfy miały 
wejść w  życie wyłącznie na 
podstawie weryfikacji Bur-
mistrza. Rada Miejska w Wit-
nicy nie podjęła bowiem 
uchwały w przedmiocie ich 
zatwierdzenia. Co więcej, po-
mimo wniosków Rady Miej-
skiej, przedmiotowe taryfy 
nie zostały w ogóle Radzie 
przedstawione do zatwier-
dzenia!

      Tym samym, zaistniały 
obie przesłanki do ukara-
nia MZK Sp. z o.o. w Wit-
nicy karami pieniężnymi, 
o których mowa w ustawie. 
Kary te, stanowiące dochód 
gminy, (obligatoryjnie) wy-
mierzyć powinien burmistrz. 
Dodatkowo, burmistrz miał 
także możliwość nałożenia 
fakultatywnej kary pieniężnej 
na kierownika tego przedsię-
biorstwa.
    Tymczasem burmistrz za-
miast egzekwować od MZK 
Spółka z o.o. przestrzega-
nie prawa, poprzez nało-
żenie tychże kar, pozostaje 
w bezczynności, a wręcz 
przeciwnie zezwala preze-
sowi Spółki na stosowanie 
cen nie zgodnie z prawem, 
co wynika z procedowania 
uchwały o dopłatach do 
taryf, które zgodnie z roz-
strzygnięciem nadzorczym 
nie obowiązują.
    Ponadto w dniu 29.06 br. 
podczas sesji Rady Miejskiej 
w Witnicy zadano pytanie 
burmistrzowi dotyczące w/w 
zagadnienia. W odpowie-
dzi kierownik Wydziału In-
westycji Łukasz Dombek 
stwierdził, że: „Obecnie 
obowiązują stawki za wodę 
i ścieki wynikające z  ta-
ryfy, która weszła w życie 
z dniem 07.04.2017 r.”.
       Mając na względzie po-
wyższe, uznać należy, że 
burmistrz Miasta i Gminy 
Witnica dopuścił się naru-
szenia dyscypliny finansów 
publicznych, tj. nieustalenia 
należności jednostki samo-
rządu terytorialnego w posta-
ci kar pieniężnych, o których 
mowa w ustawie o zbioro-
wym zaopatrzeniu w wodę 
i  zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków.                       

 oprac.red.

ności na pominięcie TRYBU 
USTAWOWEGO przy wpro-
wadzaniu nowych stawek 
przez władze Gminy i miej-
skiej Spółki. Skutkiem lek-
ceważenia obowiązujących 
przepisów prawa oraz w wy-
niku zwyczajnej urzędniczej, 
twórczej indolencji jest to, 
że  od  18 marca br. do dnia 
dzisiejszego na terenie na-
szej Gminy nie obowiązu-
je żadna taryfa określająca 
wysokość stawek za usługi 
w zakresie dostarczania 
wody i odprowadzania ście-
ków w systemie spławnym. 
Fakt ten został potwierdzo-
ny w  szczególności w treści 
rozstrzygnięcia nadzorczego 
Wojewody Lubuskiego nr NK-
I.4131.149.2017.AHor z dnia 
28 czerwca 2017 r., utrzy-
manego w mocy wyrokiem 
Wojewódzkiego Sądu Admi-
nistracyjnego w Gorzowie 
Wielkopolskim z dnia 26 lipca 
2017 r., sygn. II SA/Go 454/17. 
        Jako mieszkaniec Gminy 
Witnica, pytam burmistrza 
i prezesa MZK: 
     Dlaczego nie są realizo-
wane zapisy umowy (opisa-
nej wyżej) dotyczące dopłat 
dla mieszkańców? 
   Kto jest winien takiej sy-
tuacji? 
 Jakie konsekwencje ponio-
sły osoby odpowiedzialne 
za taki stan rzeczy? Kto 
i  kiedy odda mieszkańcom 
należne dopłaty do wody 
i ścieków?
   Dlaczego w wyniku oczy-
wistego łamania prawa 
przez burmistrza i władze 
Spółki, statystyczna czte-
roosobowa rodzina w skali 
roku ZMUSZONA JEST uisz-
czać opłaty na rzecz MZK 
zawyżone o ok. 800-1000 
złotych? 
      Wydaje się oczywistym, 
że naszym władzom za takie 
„przyjazne mieszkańcom” po-
stępowanie i delicje należy 
się serdeczne podziękowanie. 
Przy urnach wyborczych.

 Mieszkaniec

                            >> cd. ze str. 1      

foto red. foto red.
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Witnica, dnia ____ września 2017 r.
_____________________________________
                         (imię i nazwisko mieszkańca)

_____________________________________
                         (adres mieszkańca)

          
           Pan Przemysław Jocz
           Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o.
           ul. Kosynierów Mirosławskich 1
           66-460 Witnica

Dotyczy:  sposobu naliczania opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków w okresie od 18 marca 2017 r. 

  Szanowny Panie Prezesie,

jak Panu wiadomo, Wojewoda Lubuski w dniu 14 grudnia 2016 r. wydał rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.337.2016.AHor stwierdzające nieważ-
ność uchwały Rady Miejskiej w Witnicy nr XXXVII/225/2016 z dnia 11 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

Mając na względzie brzmienie art. 24 ust. 5a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 328), dalej: u.z.z.w., taryfa dotychczas obowiązująca w Gminie Witnica uległa przedłużeniu o okres 90 dni od dnia otrzymania ww. 
rozstrzygnięcia nadzorczego przez MZK Sp. z o.o. Tym samym, taryfa ta obowiązywała do dnia 17 marca 2017 r.

Z uwagi na powyższe okoliczności, jak również wobec faktu, że do dnia dzisiejszego w Gminie Witnica nie weszła w życie w jakikolwiek sposób pra-
wem dozwolony nowa taryfa za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, należy wskazać, że od dnia 18 marca 2017 r. do chwili obecnej na 
terenie Gminy Witnica nie obowiązuje jakakolwiek taryfa określająca wysokość należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków. Fakt ten został 
potwierdzony w szczególności w treści rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Lubuskiego nr NK-I.4131.149.2017.AHor z dnia 28 czerwca 2017 r., 
utrzymanego w mocy wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 26 lipca 2017 r., sygn. II SA/Go 454/17.

O ile zatem w okresie od 1 do 17 marca 2017 r. obciążenie odbiorców usług MZK Sp. z o.o. według dotychczasowych stawek taryfowych było zasadne 
(abstrahując od kwestii ich prawidłowości), o tyle od dnia 18 marca 2017 r. do chwili obecnej rozliczenie ww. usług winno odbywać się w oparciu 
o rzeczywisty koszt ich świadczenia.

Nadmieniam, że w opisanym okresie zastosowanie znajduje art. 735 § 2 w związku z art. 750 Kodeksu cywilnego, zatem za świadczenie usług polega-
jących na dostawie wody i odprowadzaniu ścieków, MZK Sp. z o.o. należy się wynagrodzenie odpowiadające wykonanej pracy. Brak jest zaś podstaw 
do doliczania w tym okresie do opłaty za świadczenie ww. usług chociażby marży zysku czy też kosztów wynikających z inwestycji modernizacyjno – 
rozwojowych, w szczególności spłaty rat kapitałowych ponad wartość amortyzacji lub umorzenia oraz odsetek od kredytów lub pożyczek zaciągnię-
tych na realizację inwestycji oraz kosztów finansowych ich obsługi (vide § 6 pkt 6 oraz § 7 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Budownictwa 
z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków). Nadto, przedmiotowe koszty nie mogą być korygowane o planowaną zmianę warunków ekonomicznych wpły-
wających na poziom kosztów w roku obowiązywania taryfy (vide § 7 ust. 1 pkt 1 przywołanego Rozporządzenia).

Mając na względzie powyższe, proszę o precyzyjne wskazanie sposobu naliczania opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków w okresie od 
18 marca 2017 r.

Jednocześnie wzywam do zwrotu zawyżonej kwoty uiszczonej przeze mnie na rachunek MZK Sp. z o.o., spowodowanej bezpodstawnym stosowa-
niem przez MZK Sp. z o.o. nieobowiązujących stawek taryfowych. Zapłata powinna nastąpić w ciągu 7 dni od dnia odbioru niniejszego pisma, na ra-
chunek bankowy, z którego została dokonana płatność. W przypadku braku zapłaty, sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego.

             Z wyrazami szacunku
              

             Grupa radnych Rady Miejskiej w Witnicy, w związku z kierowanymi do nich licznymi zapytaniami dotyczącymi 
wysokich rachunków za wodę i ścieki w naszej gminie, na swoim profilu na Facebooku opublikowała poniższe pismo, 
które chętni mieszkańcy mogą skierować do prezesa MZK Sp. z o.o. w Witnicy, celem uzyskania stosownych wyjaśnień 
i zwrotu ewentualnej nadpłaty. 
            Zapraszamy do wycięcia pisma z gazety, uzupełnienia swoich danych i wysłania do MZK Sp. z o.o. w Witnicy
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Nie tędy droga
Na spokojnym osiedlu 
12-metrowa jezdnia - 
planowana inwestycja 
drogowa w Witnicy spo-
tkała się ze zdecydowa-
ną dezaprobatą części 
mieszkańców, którzy są 
przeciwni budowie ulicy 
kosztem wywłaszczania 
części ich terenów. Bur-
mistrz sam swój wniosek 
nazywa „kuriozalnym” 
- deklaruje, że inicjaty-
wę wstrzyma i zacznie 
konsultować. Jaka droga 
w końcu powstanie?

Na wniosek burmistrza 
Gminy Witnica rozpoczęto 
procedury mające na celu 
doprowadzenie do reali-
zacji inwestycji drogowej 
obejmującej budowę drogi 
gminnej wraz z przebudo-
wą odcinka ul. Końcowej 
w  Witnicy, która docelowo 
po remoncie miałaby po-
większyć się do 12m. Tak 
wysokie parametry wymu-
szają wymogi uzyskania 
przez gminę  dofinansowa-
nia. 

Pomysł wzbudził sprzeciw 
części mieszkańców ulicy, 
bowiem realizacja zada-
nia drogowego ma wią-
zać się z wywłaszczeniem 
fragmentów działek. Co 
więcej, w sprawie nie były 
przeprowadzone żadne 
konsultacje społeczne. – To 
jest droga osiedlowa, gdzie 
jest cicho, spokojnie, a chce 
się nam zrobić drogę asfal-
tową 12-metrową. Miesz-
kańcy są zbulwersowani tą 
inwestycją - mówi Krzysztof 
Brodnicki, mieszkaniec uli-
cy.

Nie tędy droga

Większość o sprawie do-
wiedziała się z obwieszczeń 
i pism skierowanych do 
osób, których wywłaszcze-
nie miałoby dotknąć. Pro-
cedury przygotowawcze 
do uzyskania pozwolenia 
na realizację inwesty-
cji pominęły także samą 
Radę. - Radni  dowiedzieli 
się od mieszkańców o tej 
inwestycji, więc byliśmy 
zaskoczeni. Trzeba rozma-
wiać z mieszkańcami, bo to 
ich dotyczy ta sprawa - jak 
oni widzą tą drogę, na czym 
im najbardziej zależy. Gdy-
by tak było, to z pewno-
ścią wszystko wyglądało-
by zupełnie inaczej i być 
może szybciej doszłoby 
do jakiejkolwiek inwe-
stycji – mówi Agnieszka 
Hołubowska, przewod-
nicząca Rady Miejskiej 
w Witnicy.

Droga do realizacji inwe-
stycji wydaje się być  dro-
gą donikąd. We wtorek, 22 
sierpnia 2017 r. podczas Ko-
misji budżetowej, na której 
zgromadziła się część za-
interesowanych mieszkań-
ców, burmistrz sam uznał 
pomysł za „kuriozalny”, 
zadeklarował wycofanie 
wniosku i konsultacje 
w  sprawie założeń urba-
nistycznych. Kilkunasto-
krotne próby kontaktu Re-
dakcji z Urzędem niestety 
kończyły się negatywnie. 
Do chwili publikacji nie 
otrzymaliśmy odpowiedzi 
na prośbę ustosunkowania 
się do sprawy.

Rozmawiała: 
Karolina Machnicka 
https://w w w.mpolsk a24.pl/wiado -
mosc/2975809/witnica-droga-donikad

 Jesień jest porą roku, 
w trakcie której pogoda jest 
kapryśna... Częste zmiany 
pogody  doprowadzają 
do tego, że musimy leczyć 
się lub zawczasu zapo-
biegać… Aby uodpornić 
organizm i zapobiec jakimś 
infekcjom, „uciekajmy” do 
wypróbowanych domo-
wych sposobów naszych 
babć... po co chodzić do le-
karza i przyjmować drogie 
leki, skoro w naszych spiżar-
niach mamy ogrom wspa-
niałych probiotyków…
   Codziennie wieczorem 
przygotujmy całej rodzi-
nie napój z soku z cytryny 
i kilku łyżeczek miodu... 
Te naturalne źródła wita-
miny C i  D rozpuszczone 
w szklance ciepłej, przego-
towanej wodzie uchronią 
przed przeziębieniem oraz 
różnymi infekcjami i roz-
grzeją, nawet w najbardziej 
chłodne dni... Stosuję to od 
ponad dwóch lat… Dzia-
ła… Naprawdę… 
    Miód ma również wła-
ściwości poprawiające na-
strój… Kanapkę z łyżeczką 
miodu, zaakceptuje każdy 

łasuch… Można go również 
zastosować jako słodzik – 
zamiast cukru do herbaty…  
    Maliny, o których nie-
dawno pisałam są dosko-
nałe na przeziębienie… 
Konfitura z dzikiej róży 
pomaga w stanach grypo-
wych i  wzmacnia nasz or-
ganizm… 
     Pestki dyni regulują 
pracę układu trawienne-
go i pomagają w leczeniu 
problemów ze skórą... Me-
lisa uspokaja i koi nerwy… 
Mięta działa rozkurczowo 
na żołądek, reguluje pro-
cesy trawienia… Rumianek 
działa przeciwbakteryjnie 
i  przeciwzapalnie na skórę 
i błony śluzowe...
   Tymianek sprawdza się 
w profilaktyce chorób 
górnych dróg oddecho-
wych... Dlatego przynaj-
mniej raz dziennie, w okre-
sie jesienno-zimowym, 
powinniśmy wypić sobie 
szklaneczkę herbatki zioło-
wej...
      W jesiennym jadłospi-
sie nie powinno zabrak-
nąć produktów bogatych 
w witaminę C… czyli po-

rzeczki, truskawki (te z mro-
żonek), cytrusy, natka pie-
truszki, suszone morele... 
sok z malin, rokitnika, czar-
nego bzu, aronii, czarnej 
porzeczki, dzikiej róży... 
   Nieodłączną częścią je-
siennej diety musi być 
czosnek (doskonały środek 
leczniczy, źródło wielu wi-
tamin i składników mine-
ralnych)... Drogocenne dla 
prawidłowej flory bakte-
ryjnej układu pokarmowe-
go są naturalne przetwory 
mleczne: jogurty i kefiry za-
wierające probiotyki…
        W diecie powinny zna-
leźć się ryby morskie, bę-
dące głównym źródłem 
kwasów omega… Nie 
powinniśmy zapominać 
o  cynku… Ten pierwiastek 
pozytywnie wpływa na pra-
cę układu immunologicz-
nego… Pod dostatkiem 
jest go w drobie, chudym 
czerwonym mięsie, rybach 
i ziarna zbóż (np. w formie 
pieczywa gruboziarniste-
go)...
    To jak podejmujecie wy-
zwanie? Ja tak…

Witniczanka.blogspot.com

Zapobiegaj infekcjom
foto witniczanka

foto red.foto red.
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Dom - to nie miejsce, gdzie mieszkasz, 
ale miejsce w którym Ciebie rozumieją …

     Dom Pomocy Społecz-
nej w Kamieniu  Wielkim 
zamieszkują 103 kobie-
ty. Obecnie Dom jest sa-
morządową jednost-
ką budżetową powiatu 
gorzowskiego. Dom Pomo-
cy funkcjonuje od stycznia 
1954 roku i  przeznaczony 
jest dla kobiet przewlekle 
psychicznie chorych. 
      Wokół DPS-u znajduje 
się enklawa zieleni, tzw. te-
ren zielony z elementami 
małej architektury (pergo-
le, ławki, teren przezna-
czony na ognisko i grill, 
alejki spacerowe) i piękny 
zabytkowy park z dwoma 
stawami.  Piękne otoczenie 
Domu i  sprzyjający mikro-
klimat służą odprężeniu, 
odpoczynkowi oraz nieza-
pomnianym doznaniom es-
tetycznym. 
   Budynki Domu przy-
stosowane są do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. 
Na rzecz mieszkańców, 
Dom prowadzi podstawo-
wą działalność opiekuńczo 
- terapeutyczną, medycz-
no-rehabilitacyjną oraz so-
cjalno-bytową przy pomo-
cy wykwalifikowanej kadry 

pracowników, realizując 
pełną opiekę holistyczną. 
W  ramach zajęć z  pod-
opiecznymi stosowana jest 
m.in. terapia zajęciowa, 
muzykoterapia, rehabilita-
cja, psychoterapia i wiele 
innych form terapeutycz-
nych.
     Przy Domu funkcjonuje 
Warsztat Terapii Zajęcio-
wej "Podkowa", które swo-
ją działalnością obejmują 
pracownie: plastyczną, 
wikliniarską, ceramiczną, 
ogrodniczą, gospodarstwa 
domowego i technik róż-
nych. 
    Tradycją Domu jest or-
ganizacja  Integracyjnego 
Festynu Świętojańskiego. 
Tradycja nocy świętojań-
skiej ożywa każdego roku 
w Kamieniu Wielkim, zgod-
nie z tradycją słowiańską 
zwyczaje i obrzędy kul-
tywowane w Noc Kupały 
mają na celu zapewnienie 
zdrowia i urodzaju.  W tym 
roku odbył się już po raz  
XXI. Pomimo braku słońca  
frekwencja dopisała. Był to 
szczególny festyn pod wie-
loma względami. Gośćmi 
specjalnymi byli: Ambasa-

dor  TAIPEI Pan Ming-Jeng 
Chen, dzięki któremu po-
wstała pracownia ceramicz-
na i nowa sala rehabilitacji 
oraz  Pani poseł Krystyna 
Sibińska. W tym roku nie 
zabrakło atrakcji, uczestni-
cy  mogli brać udział w kon-
kurencjach z  nagrodami,  
w  konkursach plastycz-
nych, zawodach saneczkar-
skich, w  zabawie tanecznej 
,skorzystać  z bogatej oferty 
gastronomicznej, uczest-
niczyć  w występach arty-
stycznych oraz  w  tradycji 
puszczania wianków świę-
tojańskich.  Obsługę  arty-
styczną  i  zabawę tanecz-
ną poprowadził DJ Piotr 
Melinis z Witnicy. Gwiazdą 
wieczoru  był  Endrju czyli 
Andrzej Kozajda – muzyk 
z  Gorzowa Wielkopolskie-
go, śpiewający muzykę 
dance i disco polo. Ideą fe-
stynu integracyjnego jest 
pokazanie i uświadomienie 
społeczności lokalnej pro-
blemów z jakimi borykają 
się osoby niepełnosprawne 
a także   zainicjowanie dzia-
łań, na rzecz poprawy ich 
sytuacji. 

Julita Karasińska

zdjęcia z archiwum DPS w Kamieniu Wielkim
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Ogród stał się moją pasją
  Będąc dzieckiem  ma-
rzyłam o domku z ogród-
kiem, a mieszkałam w blo-
ku, gdzie były posadzone 
4 jarzębiny, którym ciągle 
ktoś urywał liście i wyginał 
wiotkie pnie. Marzenie się 
spełniło i mam ogródek, 
nie jest on katalogowy 
i pod linijkę, ale mój zielo-
ny i kolorowy. Mam mały 
warzywnik, gdzie rośnie 
pietruszka, selera, por, magi 
i zioła czyli to wszystko 
(oprócz marchewki - któ-
ra kiedyś została zjedzona 
przez jakieś robaczki), żeby 
każdy obiad był aromatycz-
ny i pachnący. Rosną jeży-
ny, truskawki, poziomki 
obok pomidorów i ogór-
ków. Ale ogród to przede 

wszystkim kwiaty i krzewy, 
które tworzą klimat i oto-
czenie, gdzie lepiej smakuje 
niedzielna, poranna, leniwa 
kawa. 
  W tym roku zakocha-
łam się w hortensjach 
i  to przez zupełny przy-
padek. W maju na imieni-
ny dostałam trzy doniczki 
tych cudownych krzewów, 
a ponieważ moja wiedza 
na ich temat była znikoma, 
poczytałam w internetach, 
popytałam znajomych jak 
się nimi zajmować, aby cie-
szyły oko. I udało się, do 
życia potrzebują kwaśne-
go podłoża i dużej ilości 
wody ( i tu z pomocą tego 
lata przyszła pogoda) i od-
wdzięczyły się pięknymi 

kwiatami. 
     Na Facebook jest fanta-
styczna grupa pod nazwą 
„Hortensjowy zawrót gło-
wy”, gdzie można o wszyst-
ko zapytać, zobaczyć 
przepiękne okazy bardzo 
rzadkich odmian. Za namo-
wą własnie osób z tej grupy, 
postanowiłam nauczyć się 
samodzielnie rozmnażać 
hortensje. Mam nadzieję, że 
się uda- trzymajcie kciuki. 
Sami wiecie, że ogródek 
to ogromna frajda, ale 
też dużo pracy, czasami 
ciężkiej, ale nic nie przy-
chodzi łatwo, a najwięk-
szą nagrodą są warzywa, 
owoce, zioła oraz zachwy-
ty znajomych.

 Joanna Galińska 

Nowości 
w transporcie

  Od 25 maja 2017 r. 
wszedł niemiecki zakaz 
45-godzinnych odpo-
czynków w kabinie. Niem-
cy to kolejny kraj po Belgii 
i Francji, który wprowadza 
sankcje za naruszenie art. 8 
pkt 8 rozporządzenia (WE) 
561/2006.
      Powyższy artykuł wska-
zuje, że jeżeli kierowca po-
siada miejsce do spania w 
kabinie i pojazd znajduje 
się na postoju, to może on 
dzienne i  skrócone tygo-
dniowe okresy wypoczynku 
dokonać w kabinie.  W kwe-
stii regularnego odpoczyn-
ku, przedsiębiorstwa muszą 
tak organizować pracę kie-
rowców, aby ten odpoczy-
nek odbywał się w domu, 
na bazie przedsiębiorstwa 
lub we wcześniej wskaza-

nej, stałej lokalizacji z zaple-
czem sanitarnym.
        Za złamanie tego prze-
pisu przewidziano grzyw-
ny identyczne z tymi, które 
mają zastosowanie, jeżeli 
kierowca całkowicie pomi-
nął regularny odpoczynek:
• dla kierowcy - 60 euro za 
każdą godzinę, o jaką zo-
stał skrócony odpoczynek
• dla przewoźnika - 180 
euro za godzinę.
       Nieoficjalnie wiemy, że na 
parkingach  w soboty i nie-
dziele BAG kontroluje kie-
rowców przebywających 
w ciężarówkach czy nowe 
przepisy są przestrzegane. 
Wiemy również nieoficjal-
nie,  że zostały wystawio-
ne pierwsze mandaty.

Joanna Galińska

Białcz miejscem spotkań 
*** Białcz już kolejny raz 
zorganizował Święto Bo-
ciana mimo, że bociany 
w  tym roku nie zawitały. 
Przy tej okazji odbyła się 
również spartakiada sołec-
ka. Imprezę zorganizowała 
Rada Sołecka z panią sołtys 
i pracownikami Miejskiego 
Domu Kultury w  Witnicy. 
Można było spróbować 
przepysznych wypieków 
pań z KGW Białcz oraz 
smakowitego grilla 
z karczmy Piwosz. Po zma-
ganiach sportowych moż-

na było pobawić się przy 
muzyce serwowanej przez 
DJ Pressa. Zabawa trwała 
do białego rana.
*** W parku przy sklepie 
Rada Sołecka postawiła 
wiatę, która będzie służyć 
wszystkim mieszkańcom 
wsi. Wreszcie jest gdzie 
usiąść i miło spędzić czas. 
Można pograć w piłkę siat-
kową, czy tenisa stołowe-
go. Prace wykonano dość 
szybko i sprawnie. Widać, 
że park nabiera kształtów 
i z  czasem będzie można 

zapomnieć o strasznej 
burzy jaka miała tu kilka 
lat temu miejsce. 
*** Pani Elżbieta Baran 
zrezygnowała z funkcji 
sołtysa naszej wsi. Obec-
nie pełniącym obowiązki 
sołtysa jest pan Roman Ba-
ran. 14.09 odbyły się wybory 
i na stanowisku zobaczymy 
nową osobę. Pani Elżbiecie 
dziękujemy za lata ciężkiej 
pracy, a nowemu sołtyso-
wi życzymy pomysłowości 
i wytrwałości w dążeniu do 
celu.                Katarzyna Hajnrych

foto red.

foto red.

foto red.
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Przychodzi bezrobotny 
robotnik na budowę szu-
kać pracy. Idzie do majstra, 
a ten pyta:
- Co może Pan robić?
- Mogę kopać - odpowiada 
bezrobotny.
- A co jeszcze może Pan ro-
bić?
- Mogę nie kopać...

***
Zebranie partyjne. Wstaje 
jeden z aktywistów:
- Nazywam się Walczak, 
walczyłem - walczę i będę 
walczył!!!
Nagle zrywa się drugi:
- Nazywam się Pieprz...
- Siadajcie towarzyszu, sia-
dajcie.

***  
Jedzie ciężarówka bardzo 
wysoko załadowana. Kie-
rowca - cwaniaczek chciał 
przejechać pod mostem, 
ale niestety zaklinował się. 
Przyjechała policja, gliniarz 
chodzi dookoła, patrzy 
i mówi:
- No i co? Zaklinował się 
pan?
Na co kierowca:
- Nie, k*rwa! Most wiozłem 
i mi się paliwo skończyło!

*** 
Dwóch gliniarzy łączy się 
przez radio z wydziałem za-
bójstw:
- Przyślijcie ekipę…
- Jaka sytuacja?
- Zabójstwo. Ofiara to męż-
czyzna, lat 38, matka ude-
rzyła go nożem kilkanaście 
razy za to, że wszedł na mo-
krą, dopiero co umytą pod-
łogę.
- Aresztowaliście matkę?
- Nie, podłoga jeszcze mo-
kra.

***
W restauracji pan prosi 
o pączki, kelnerka przynosi, 
a facet do niej: 
- Za te słodkie pączki całuje 
panią w rączki. 
Chwile później znów woła 
kelnerkę i prosi o ciastecz-
ka, kelnerka przynosi, a on 
do niej tak: 
- Za te słodkie ciasteczka 
całuję panią w usteczka. 
Po chwili ze stolika obok 
słychać: 
- Panie, zamów, że pan 
wreszcie zupę! 

HumorPoszukiwane młode, otwarte 
i energiczne  osoby!

   Ogłaszamy Regionalny 
Konkurs Grantowy Pro-
gramu „Równać Szanse 
2017”. Zapraszamy do kon-
kursu organizacje poza-
rządowe (zarejestrowane 
w KRS lub w ewidencji pro-
wadzonej przez Starostów), 
w tym OSP, a także miejskie 
i gminne domy kultury, po-
wiatowe, miejskie i gminne 
biblioteki oraz nieformalne 
grupy dorosłych z miejsco-
wości do 20 000 miesz-
kańców.
    Twórcą Programu jest 
Po l s k o - A m e r y k a ń s k a 
Fundacja Wolności, a pro-
wadzi go Polska Fundacja 
Dzieci i Młodzieży – naj-
lepsze rekomendacje i naj-
lepsze towarzystwo, gdy 
chce się zyskać status lokal-

nego realizatora skutecz-
nych działań dla młodzieży. 
Start w Regionalnym 
Konkursie Grantowym 
to szansa na dotację do 
8 500 zł na projekt 6-mie-
sięczny (trwający od 
1  lutego do 31 sierpnia 
2018 r.). 
     Termin składania wnio-
sków upływa 25 paździer-
nika 2017 roku, o  go-
dzinie 12.00. Informacje 
o  konkursie i dostęp do 
formularza aplikacyjnego 
czekają na naszej stronie in-
ternetowej: 

www.rownacszanse.pl

   W Programie „Równać 
Szanse” chodzi o wyrów-
nanie szans młodych ludzi 
na dobry start w dorosłe 

życie. Dzię-
ki zdobytym 
w  projekcie 
umiejętno-
ściom mło-
dy człowiek 
z  małej 
miejscowo-
ści nauczy 

Powiatowe Święto Plonów 2017
  Dnia 26 sierpnia br., w Ko-
strzynie n/O odbyło się 
„Powiatowe Święto Plonów 
2017”, w którym uczest-
niczyły wszystkie gminy 
z  terenu naszego powiatu. 
Gospodarze święta, czyli 
Małgorzata Domagała - 
Starosta gorzowski oraz 
Andrzej Kunt - Burmistrz 
Kostrzyna n/O, uczestni-
czyli we mszy świętej, kon-
dukcie oraz dokonali uro-
czystego otwarcia na placu 
dożynkowym. 
     Gminy reprezentowały 
się na swoich, pięknie ude-
korowanych stoiskach. 
Stoiska te podlegały ocenie 
komisji konkursowej, która 
w trakcie trwania imprezy 
nagrodziła za trud włożony 
w  przygotowanie stoiska 
oraz sam pomysł na jego 

realizację. Prócz stoisk, na 
scenie prezentowały się 
zespoły śpiewacze z każ-
dej gminy uczestniczącej 
w dożynkach. Smakowite 
jedzenie serwowała Karcz-
ma PIWOSZ w Witnicy. 
Fantastyczna zupa i prze-
pyszna karkówka wpro-
wadziły uczestników im-
prezy w  błogostan oraz 
pozwoliły być do końca 
tego, doskonale przygo-
towanego, święta. Impre-
zę uświetnił wieczorny wy-
stęp Michała Szpaka.      
    Dziękuję Pani Małgo-
rzacie Domagale oraz 
Andrzejowi Kuntowi za  
profesjonalne przygoto-
wanie święta pod wzglę-
dem organizacyjnym, jak 
również duchowym i kuli-
narnym.

Agnieszka Chudziak

foto Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

się samodzielnie i świado-
mie osiągać wyznaczane 
przez siebie cele, planować 
swoją przyszłość, wspólnie 
z  innymi młodymi działać. 
Wszyscy, którzy będą to-
warzyszyli mu w  tej dro-
dze zyskają wiarygodność 
w  oczach swojego otocze-
nia i wsparcie w kolejnych 
wspólnych działaniach. 

Zapraszamy młodych lu-
dzi do wspólnego przygo-

towania projektu, który 
pozwoli Wam lepiej po-
znać siebie i  swoje śro-
dowisko! Odkryć samych 
siebie i swoje możliwości! 
Poznać ludzi,  organizacje 
i instytucje, które gotowe są 
wspólnie z młodymi zmie-
niać ich świat!

Warto?... Warto!!!

oprac.red.

zdjęcia ze strony rownacszanse.pl

foto red.
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Mowa nienawiści w...
    W 2015 i 2016 r. zamiesz-
czano w Internecie obraź-
liwe treści pod adresem 
ś.p. Andrzeja Zabłockiego 
i jego rodziny, aktualnych 
radnych i byłych władz Wit-
nicy. Prokuratura Rejono-
wa w Gorzowie Wlkp. na 
wniosek pokrzywdzonych 
wszczęła w tej sprawie do-
chodzenie i niestety w toku 
postępowania jednoznacz-
nie ustaliła, że obraźliwe 
wpisy umieszczane były 

z  sieci internetowej Urzę-
du Miasta i Gminy Witnica 
w godzinach jego pracy. 
Następnie, wpisy te były ko-
mentowane, udostępniane 
i „lajkowane” m.in. przez ro-
dzinę zastępcy burmistrza 
Pawła Łopatki, jak i radnego 
Artura Stojanowskiego. 
     Niestety, Prokuratura nie 
uzyskała ani od burmistrza 
ani od firmy informatycz-
nej obsługującej urząd in-
formacji zwrotnej w zakresie 

możliwości ustalenia z czyje-
go komputera treści te były 
zamieszczane w Internecie. 
Wobec powyższego, postę-
powanie zostało umorzone. 
Aktualnie, wobec pojawie-
nia się nowych dowodów 
w sprawie, pokrzywdzeni 
wnieśli o  wznowienie po-
stępowania karnego i ści-
ganie sprawcy. O dalszym 
rozwoju wydarzeń będzie-
my Państwa informować na 
bieżąco.        red.

103 gminy otrzymały środki 
na żłobki

osób fizycznych, które 
chciałyby otworzyć taką 
działalność. Kolejne na-
bory już w przyszłym roku. 
  Radni Rady Miejskiej 
w Witnicy, widząc potrze-
by mieszkańców, zabez-
pieczyli środki  w budżecie, 
w kwocie ponad 1 mln zł! 

Agnieszka Chudziak

11 tys. zł do 4,5 mln zł.  Ce-
lem Programu jest zwięk-
szenie dostępności teryto-
rialnej i finansowej miejsc 
opieki w żłobkach, klubach 
dziecięcych i u dziennych 
opiekunów. Ważne, że ww. 
program jest nie tylko 
adresowany do jedno-
stek samorządu teryto-
rialnego, ale również do 

        W grudniu żłobek bę-
dzie wybudowany, a wio-
sną do niego zostana przy-
jęte pierwsze maluchy!
Ta inwestycja jest możliwa 
dzięki środkom z progra-
mu rządowego Maluch+, 
który działa od 2015 roku. 
   Kwota, jaka została przy-
znana przez Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i  Polityki 
Społecznej na utworze-
nie miejsc dla 40 dzieci (o 
tyle miejsc wnioskował 
burmistrz) – to 511.840  zł.   
   Prócz Witnicy, dofinan-
sowanie do ww. zadania 
otrzymały 102 Gminy. 
Przyznane dofinansowa-
nia kształtują się od ponad 

Zarobki w UMiG
  Dane o wysokości wyna-
grodzeń osób zatrudnio-
nych w Urzędzie miasta 
i gminy Witnica, które pełnią 
funkcje publiczne, stanowią 
informację publiczną, a  do-

datkowo są rokrocznie 
publikowane w  Biulety-
nie Informacji Publicznej 
na stronie www.witnica.
pl. Dla zainteresowanych 
Państwa, przygotowaliśmy 

zestawienie zarobków - by-
łego i aktualnego zastępcy 
burmistrza oraz byłej Pani 
sekretarz. Kolejne dane 
w  następnych numerach 
Przekroju.          źródło: BIP Witnica

Nowe nazwy ulic 
i ronda

                            >> cd. ze str. 1

      Przedsiębiorcy, których 
siedziba mieści się przy uli-
cach ze zmienioną nazwą, 
mają obowiązek zmiany da-
nych w ewidencji przedsię-
biorców (CEIDG). Dotyczy 
to także przedsiębiorców, 
którzy mają miejsce za-
mieszkania, zameldowania 
bądź adres podany jako ko-
respondencyjny przy zmie-
nianych ulicach. Można to 
zrobić osobiście w Urzę-
dzie Miasta i Gminy Witni-
ca lub wypełnić wniosek 
on-line i udać się do urzę-
du w celu potwierdze-
nia danych zmienionych 
w ewidencji.
   Urząd Skarbowy, ZUS 
i  Urząd Statystyczny zak-

tualizują dane w swoich 
bazach po zmianie danych 
w CEIDG. Dotyczy to jednak 
tylko osób fizycznych pro-
wadzących działalność go-
spodarczą. Wspólnicy spół-
ek cywilnych po aktualizacji 
danych w CEIDG muszą nie-
stety zaktualizować dane 
spółki i wspólników na wła-
ściwych drukach już bezpo-
średnio w wymienionych 
instytucjach. Spółki prawa 
handlowego mają obo-
wiązek zmiany danych ad-
resowych we właściwych 
ze względu na siedzibę 
sądach rejestrowych (pro-
wadzących Krajowy Rejestr 
Sądowy), a następnie także 
w wymienionych instytu-
cjach - US, ZUS, Urząd Sta-
tystyczny.    

źródło: Radni Witnica

Złóż wniosek do budżetu 
na 2018 rok

Mieszkańcy miasta i gmi-
ny, sołtysi, emeryci, mło-
dzież! Już teraz - należy 
składać wnioski do prezy-
denta, burmistrza, wójta 
aby ujął Wasze propozycje 

w przyszłorocznym budże-
cie. Chcecie mieć drogę, 
wodociąg, kanalizację, 
siłownię bądź plac zabaw 
pod oknem dla dzieci? 
To napiszcie wniosek do 

burmistrza i złóżcie go 
w urzędzie do 30.09!  Rada 
Miejska, przy podejmowa-
niu uchwały budżetowej na 
2018 rok,  rozpatrzy Twoje 
postulaty.                       red.

2014 2015 2016
Paweł Łopatka 55 034,15 zł 86 228,81 zł 113 369,98 zł
Przemysław 
Jocz

- 132 106,92 zł 96 249,90 zł
1.01-26.07.2016

Sylwia Ławni-
czak-Karbowiak

52 899,17 zł 107 915 zł 119 774,17 zł
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Bądź piękna na Wiosnę...
    24 marca 2017 r. w hote-
lu „Witnica” brałam udział 
w fantastycznym wyda-
rzeniu dla Pań „Bądź pięk-
na na wiosnę”.  Ku moje-
mu zdziwieniu, pomimo 
piątkowego wieczoru, na 
spotkanie przybyło wiele 
mieszkanek Witnicy. Za-
pewne większość, tak jak ja 
była ciekawa zaproszonych 
gości oraz tematów, które 
będą poruszane. Pierw-
szym punktem był pokaz 
cygańskiego zespołu, 
piękne kobiety, przystoj-
ni młodzieńcy, cudownie 
kolorowe stroje, cygańskie 
rytmy wprowadziły nas 
w      cudowny nastrój i po-
zwoliły zapomnieć o tro-
skach dnia.
   Obok typowo „bab-
skich” tematów o makija-
żu i ciuszkach był pokaz 
pierwszej pomocy oraz 
bardzo ciekawy wykład 

lekarza ginekologa. Pa-
dło wiele pytań, ale pewnie 
nie jedna z nas usłyszała 
coś nowego i interesujące-
go, coś co może nurtowało 
każdą z nas. Dla mnie naj-
bardziej interesujący był 
mini wykład pani diete-
tyk Katarzyny Zachare-
wicz, która w sposób bar-
dzo prosty udowodniła, że 
żeby schudnąć, wcale nie 
trzeba chodzić głodnym 
i  odmawiać sobie „małych” 
przyjemności. 
      Ku radości wszystkich 
Pań, po tym wykładzie 
Agnieszka Chudziak „Witni-
czanka.pl” zaprosiła wszyst-
kie Panie na słodkie pysz-
ności, które sama upiekła 
oraz kawę i herbatę. Wiele 
z nas zachwycona była 
pokazem makijażu w wy-
konaniu Przemysława 
Janus z Beauty Center. 
Dwie z naszych koleżanek 

zostały upiększone maki-
jażem, przy okazji którego 
Przemek zdradzał tajemni-
ce makijażu oraz nowości 
w świecie kosmetyków.  
      Interesujący był również 
pokaz jak trafnie do cery, 
koloru włosów dobrać 
gamę kolorystyczną ubrań 
w naszej szafie. Odbył się 
również pokaz mody, 
młodej, obiecującej i bar-
dzo skromnej Natalii Śli-
zowskiej (uczestniczka 
programu TVN Project Run-
wey). Cudowny wieczór, 
wypełniony dobrą ener-
gią, wspaniali ludzie, coś 
dla ciała i coś dla ducha, 
ach...  Czekam na następne 
spotkania i jeszcze raz dzię-
kuję. A wiem, że coś jest 
przygotowywane...
          Gorąco zachęcam do za-
poznania się ze stroną www.
witniczanka.blogspot.com 
- naprawdę warto!

Joanna Galińska

zdjęcia Aleksandra Zabłocka
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Obligacje warto brać czy nie?
  Podczas nadzwyczaj-
nej sesji, zwołanej na 
wniosek burmistrza dnia 
27.06.2017  r., przed głoso-
waniem nad emisją obli-
gacji (inaczej nowy kredyt) 
w kwocie ponad 14 mln zł, 
radny Piotr Zakryszko 
przedstawił poniższą pre-
zentację grupy radnych, 
dotyczącą zadłużenia gmi-
ny.

      Jesteśmy ciekawi, co Pań-
stwo sądzą na ten temat. 

    Czy Gmina powinna za-
ciągnąć kolejne kredyty 
na drogi, na które nie po-
zyskała dofinansowania?

    Piszcie na nasz mail: prze-
kroj.witnica@gmail.com.   
Czekamy na Państwa opi-
nie.
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Obligacje warto brać czy nie?
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