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Sukcesy „CANTORES” 
  Witnicki Zespół "CANTO-
RES" istnieje od 1994 roku, 
zdobywając wiele cennych 
nagród i pucharów na roż-
nych festiwalach i  prze-
glądach, dumnie repre-
zentując miasto. W  maju 
występowaliśmy w Gorzo-
wie Wlkp. na Przeglądzie 
Piosenki Kresowej zdoby-
wając II  miejsce. Byliśmy 
również w Gościeszowi-
cach gdzie zdobyliśmy 
GRAND PRIX. W  miesiącu 
lipcu gościliśmy w  Kamie-
niu Pomorskim i również 
zdobyliśmy GRAND PRIX 
Jest to wielki sukces całego 
zespołu, jak i  wielka praca 
Pana  Jana Piśko - naszego 
instruktora muzycznego. 
Dzięki jego zaangażowaniu 
i naszemu oddaniu mamy 
takie osiągnięcia. We wrze-

śniu czeka nas wyjazd do 
Międzyzdrojów na Spotka-
nia Artystyczne Seniorów, 
gdzie również powalczymy 
o wysoką lokatę w rankin-

gu. Korzystając z okazji 
chcemy bardzo  podzięko-
wać naszym sponsorom, 
bez których nie mielibyśmy 
możliwości wyjazdów i pre-

zentowania się szerszemu 
gronu. Osoby, które lubią 
i chcą pośpiewać wraz z na-
szym zespołem serdecznie 
zapraszamy do przyłącze-

nia się do nas.
Zespół „CANTORES”

Gratulujemy tak 
zaszczytnych 

wygranych 
i życzymy dalszych 

sukcesów.

radni Rady Miejskiej 
Witnicy 

oraz redakcja PL„CANTORES”

   W terminie od 1 do 31 
sierpnia 2018 r. każdy rol-
nik, który chce odzyskać 
zwrot podatku akcyzowe-
go winien złożyć wniosek 
do UMiG w Witnicy wraz 
z fakturami VAT (lub ich 
kopiami potwierdzonymi 
za zgodność z oryginałem) 
stanowiącymi dowód za-
kupu oleju napędowego w 
okresie od 1 lutego 2018 r. 
do 31 lipca 2018 r. 
    Limit zwrotu podat-
ku akcyzowego w 2018 r. 
wynosi 86,00 zł x ilość ha 
użytków rolnych (1 zł x 86 

Rolniku - złóż wniosek
l na 1 ha użytków rolnych x 
ilość użytków rolnych). Pie-
niądze wypłacane będą 
w terminie 1 - 31 paździer-
nika 2018 r. przelewem na 
rachunek bankowy poda-
ny we wniosku.                red.
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  W najbliższych miesiącach cze-
kają nas wybory samorządowe. 
Ważne dla każdego mieszkań-
ca naszej Gminy. Od tego roku 
wprowadzona została dwu-
kadencyjność wójtów, burmi-
strzów i prezydentów miast. 
Kadencja będzie trwała 5 lat, 
czyli zwiększono ją o dodatko-
wy rok (dotychczas była 4-let-
nia). 
   W gminach do 20 tys. miesz-
kańców (czyli nasza gmina) po-
zostawiono JOW-y – czyli jed-
nomandatowe okręgi wyborcze 
w wyborach do rad gmin. Na-
dal będziemy głosować na 
daną osobę, a nie jak to jest w 
większych miastach - na listę 

partyjną. Ordynacja wyborcza 
zlikwidowała głosowanie kore-
spondencyjne. Przewodniczący 
komisji wyborczej będzie zobli-
gowany do sprawdzenia każdej 
karty do głosowania i ogłoszenia 
reszcie członków, czy głos jest 
ważny! Ciekawe, prawda? 
   Tak czy inaczej – jesienią cze-
kają nas wybory, ponoć naj-
ciekawsze w dziejach Witnicy. 
Sądząc po okładce biuletynu 
„Wieści z Ratusza”, strony inter-
netowej Witnicy i działaniach 
burmistrza – kampania trwa już 
w najlepsze, mimo tego, że jesz-
cze oficjalnie nie ogłoszono ter-
minu wyborów. 

red.

Wybory po noWemuRuszą sprzedaże mieszkań komunalnych
  Szanowni Mieszkańcy 
Gminy Witnica - sprzeda-
że mieszkań komunalnych 
wreszcie ruszą z miejsca! 
Prezydent RP 25.07 br. pod-
pisał zmianę ustawy o wła-
sności lokali. Ustawa wpro-
wadza zasadę, że to starosta, 
w formie zaświadczenia, 
będzie stwierdzał spełnie-
nie wymagań w zakresie ko-
niecznym do ustanowienia 

odrębnej własności samo-
dzielnego lokalu. Dobra wia-
domość jest taka, że zasady 
dotyczące ustanowienia 
odrębnej własności samo-
dzielnego lokalu nie będą 
miały zastosowania do bu-
dynków istniejących przed 
dniem 1 stycznia 1995 r. 
Ustawa wejdzie w  życie po 
upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia. 

  Co to oznacza? Już nieba-
wem Państwa wnioski o 
wykup mieszkań komunal-
nych będą niezwłocznie 
rozpatrywane. Wszelkich 
informacji udzieli Państwu 
pani Janina Kasner – Kie-
rownik WGGR w  witnickim 
ratuszu. Przypominam, że 
zgodnie z podjętą dnia 29 
czerwca 2017 r. przez Radę 
Miejską Witnicy uchwałą nr 

LI/295/2017, możecie Pań-
stwo wykupić swoje miesz-
kanie z  zastosowaniem 
99% bonifikaty. Wystarczy 
złożyć wniosek. Tak więc do 
dzieła! Życzę Państwu po-
wodzenia w załatwieniu 
ważnych dla Was spraw, 
a w razie problemów służę 
pomocą.

 radna Agnieszka Chudziak 

Czary mary – pojawiają się dolary
  „Na wóz asenizacyjny pozy-
skaliśmy pół miliona złotych. 
(…) Chcemy, by mieszkańcy 
naszej Gminy mogli płacić jak 
najmniej za usługi w branży 
komunalnej” – powiedział 
prezes Jocz. Taki tekst po-
jawił się na stronie interne-
towej MZK Witnica. Piękny 
prawda? Tyle, że z prawdą, to 
on ma niewiele wspólnego.
    Przypominamy, że 7 maja 
br. w siedzibie WFOŚiGW 

w  Zielonej Górze podpisa-
no umowy dotacji oraz po-
życzki na dofinansowanie 
budowy dwóch zbiorników 
bezodpływowych w m. No-
winy Wielkie i Świerkocin 
oraz zakupu wozu aseniza-
cyjnego. Wysokość udzie-
lonej pomocy ze środków 
Funduszu opiewa na kwotę 
502.484,75 zł, z czego dota-
cja stanowi tylko 100.496,95 
zł, a pożyczka – 401.987,80 

zł. Ostateczna jej spłata na-
stąpi 31.08.2028 r. 
   Bazyliszek. To chyba 
celne określenie preze-
sa MZK? Zniekształcanie 
rzeczywistości, to jego do-
mena. Pożyczka, jaką MZK 
musiało zaciągnąć na zakup 
samochodu asenizacyjnego, 
będzie do 2028 r. obciążać 
koszty przedsiębiorstwa. 
A więc taryfy wodno-ścieko-
we. To raz. Zamiast rozbu-

dowywać sieć kanalizacyj-
ną w Nowinach Wielkich 
i Świerkocinie, buduje 
się dwa zbiorniki bezod-
pływowe. To dwa. Wywóz 
ścieków wozem aseniza-
cyjnym kosztuje znacznie 
więcej (w przedziale od 22 
do 30 zł/m3) niż odprowa-
dzenie ścieków do kana-
lizacji sanitarnej (17,03 zł/
m3). To trzy. 
    Tak więc reasumując, zada-

jemy Państwu podstawowe 
pytanie: 
    „Czy znajdujecie tu Pań-
stwo troskę o Wasze finan-
se?”
    Prezes Jocz niestety ko-
lejny raz zmanipulował 
dane, ale my nie pozwolimy 
sobie na przekłamywanie 
rzeczywistości i dla Państwa 
trzymamy rękę na pulsie.       

    
red.



  
4 nr 8 (11)/2018 9 sierpnia 2018 5nr 8 (11)/2018 9 sierpnia 2018

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

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

A już witaliśmy się z gąską

foto red

Pieniądze na promocję kultury ludowej

   W lipcowym numerze PL 
radna A. Chudziak pisała 
o pokazowym równaniu 
ul. Strzeleckiej w Witnicy 
oraz o chęci zakupu walca 
wibracyjnego przeznaczo-
nego do równania lokal-
nych dróg. Pomysł godny 

uwagi, gdyż rozwiązałby 
problem naszych dróg, któ-
re powiedzmy szczerze, są 
w opłakanym stanie. Tym 
bardziej, że po ogromnej 
inwestycji, jaką była bu-
dowa sieci wodno-kana-
lizacyjnej, przyszedł czas, 
by te drogi sukcesywnie 
budować. Podczas czerw-
cowej sesji radni nie tylko 
zgłosili swój pomysł, ale 
nawet znaleźli środki w 
budżecie, które mogłyby 
być przeznaczone na za-
kup walca. 
 Niestety, nieoficjalnie 
wiem, że burmistrz wciąż  

zastanawia się nad zaku-
pem maszyny. Nie wia-
domo z jakiego powodu 
wstrzymano również pra-
ce nawiezienia tłucznia na 
ulicę Strzelecką w  Witni-
cy, mimo tego, że środki na 
tę, całą drogę są zagwaran-
towane w tegorocznym bu-
dżecie. Ba, kierownik Dom-
bek obiecał, że ww. droga 
będzie wykonana do końca 
lipca br. Więc o co chodzi?
 Przypominam, że nie tylko 
ta droga miała być wyko-
nana w takiej technologii. 
I niestety należy stwier-
dzić, że dotychczas żadna 

z wpisanych do budżetu 
dróg (tj.: zakup i  nawiezie-
nie tłucznia na ul. Strzelec-
ką w Witnicy – zrobiono 
tylko część, zakup i nawie-
zienie tłucznia w  Przanach 
– od   kościoła do asfaltu 
(wyjazd do Witnicy), zakup 
i nawiezienie tłucznia na 
ul. Jagodową w  Witnicy, 
równanie dróg na terenie 
całej gminy), nie została 
wykonana. Kiedy te zada-
nia będą zrealizowane? Nie 
wiadomo. Może jesienią? 
Najpewniej tuż przed wy-
borami. 
   W gminie mamy wiele 

dróg, które wymagają bu-
dowy czy choćby moderni-
zacji. Tłuczeń, walec i pra-
cownik, i najpewniej w mig 
widzielibyśmy efekty. Ale 
trzeba chcieć. Tylko tyle, 
albo aż tyle.    

Krzysztof Kuchnio

   Do 20 sierpnia br. Na-
rodowe Centrum Kultury 
przyjmuje wnioski o dofi-
nansowanie działań pro-
mujących kulturę ludową. 
Preferowane będą pro-
jekty realizowane w miej-
scowościach do 50  tys. 
mieszkańców.  Program 
"Kultura-Interwencje 2018. 
EtnoPolska" adresowany 

jest m.in. do samorządo-
wych instytucji kultury, a na 
jego wykonanie rząd prze-
znaczył ok. 7 mln zł.
   Celem programu jest 
tworzenie warunków dla 
wzmacniania lokalnej 
tożsamości kulturowej 
i  uczestnictwa w kulturze. 
Program obejmuje m.in. 
kursy, szkolenia, spotka-

nia, warsztaty, plenery, 
wystawy, konkursy, prze-
glądy, festiwale, koncer-
ty, happeningi, spektakle, 
rekonstrukcje historycz-
ne, działania edukacyj-
ne i  animacyjne, filmy, 
nagrania, wydawnictwa, 
projekty interdyscypli-
narne.    
   Wnioski można składać 

od 27 lipca do 20 sierpnia 
2018 r. W kolejnych latach 
środki mają być większe, 
a zakres wsparcia poszerzo-
ny m.in. o świetlice wiej-
skie, koła gospodyń wiej-
skich, czy OSP. 

Krystyna Niegłos
Sołtys wsi Mościczki

Źródło: http://samorzad.pap.pl/ 

   Uprzejmie informuję, że 
sklep wędkarsko-zoologicz-
ny z  miejskiego ryneczku 
został przeniesiony na ulicę 
Pocztową 3/6 w Witnicy. 
    Ponadto w sklepie po-
wstało nowe stoisko ofe-
rujące Państwu wiązanki, 
wieńce, stroiki, kompozy-
cje, upominki, i wiele innych 
pięknych rzeczy. 
      Serdecznie zapraszam na 
zakupy do „Centrum u  Pio-
tra”.

Piotr Roszczyński

Centrum u Piotra 

Przytulisko zarasta, a psy nadal w MZK
  Mamy 10 kwietnia 2018 r. 
i  burmistrz chwali się na 
stronie witnica.pl, że oto 
już w  maju bezpańskie 

pieski z bazy MZK w Witni-
cy przeniosą się do nowe-
go przytuliska w Białczy-
ku. Wykonawcą była firma 

Kazar. Od maja psy miały 
znajdować się pod stałym 
nadzorem pracownika gmi-
ny, a w opiece nadal miały 
pomagać wolontariuszki. 
   Mamy 10 sierpnia 2018 r. 
i odpowiedź z Sanepidu 
w  Gorzowie, że nie wpły-
nęło od burmistrza Witnicy 
zawiadomienie o zakoń-
czeniu budowy przytuliska 
i zamiarze przystąpienia do 
jego użytkowania, stąd Sa-
nepid nie mógł jeszcze za-
jąć stanowiska w sprawie (a 
przypomnijmy, że z Prawa 
budowlanego taki obowią-
zek wynika). 

  Czyżby chodziło o lans 
i zdjęcie do lokalnej pra-
sy? Gdzie w tej gminie jest 
gospodarz i jak można 
dopuścić do takiego „za-

puszczenia” nowej inwe-
stycji w ciągu 3 miesięcy? 
A  przede wszystkim, dla-
czego jeszcze psy nie korzy-
stają z tego przytuliska? red.

foto red

Środki na szkolne gabinety stomatologiczne
   Do końca sierpnia samo-
rządy mogą występować 
do Ministerstwa Zdrowia 
o  środki na zakup nie-
zbędnego wyposażenia 
gabinetu stomatologicz-
nego w szkole. Resort 
przewidział w tym roku 
na ten cel 5 mln zł. „Celem 
programu jest poprawa 

stanu zdrowia jamy ustnej 
uczniów przez zwiększenie 
dostępności do świadczeń 
stomatologicznych udziela-
nych uczniom w szkolnych 
gabinetach dentystycznych 
(...)” – poinformowało w ko-
munikacie MZ. Program 
skierowany jest do gmin, 
powiatów i  województw, 

które są organami prowa-
dzącymi szkoły publiczne. 
   Termin składania zgło-
szeń konkursowych 
upływa 31 sierpnia br. 
NIK przeprowadził ankie-
tę wśród 3,5 tys. rodziców 
i opiekunów, w której aż 71 
proc. ankietowanych wypo-
wiedziało się za utworze-

niem w szkołach gabinetów 
stomatologicznych.
   Tak więc – Gmino Wit-
nica – start! Bo zdrowe 
zęby naszych pociech, to 
przede wszystkim Ich pięk-
ny uśmiech. 

 Iwona Pisarek

źródło: https://www.gov.pl/zdrowie/

Przyganiał kocioł garnkowi
    Na koniec 2014 r., po 
zmianie na stanowisku 
burmistrza w naszej gmi-
nie, zadłużenie wynosiło 
22,76 mln zł. Wynikało ono 
z w dużej mierze z kredy-
tów zaciąganych na po-
krycie wkładu własnego 
w wielomilionowych pro-
jektach, na które bez pro-
blemu pozyskiwano środki 
zewnętrzne (czyli np. gmi-
na musiała zapewnić 20% 
wkładu własnego z kredy-
tu, a 80% dofinansowania 
otrzymywała np. z  Unii 
Europejskiej – tak było 
z  RCRem, przedszkolem, 
siecią wodociągową, świe-
tlicami wiejskimi, drogami 
gminnymi itp.). 
    Takie zadłużenie tuż po 
objęciu władzy, burmistrz 
Jaworski określał jako 

ogromne, ogromną dziu-
rę finansową, spiralę kre-
dytową, którą odziedziczył 
po poprzednikach i która 
związała mu ręce. Podkre-
ślał w lokalnych mediach, 
że gmina znajduje się 
w  złej kondycji finanso-
wej, a zlecony przez niego 
za ciężkie tysiące zewnętrz-
ny audyt finansowy wyka-
zał, że zaleca się podjęcie 
zdecydowanych kroków 
mających na celu stabiliza-
cję gminnego budżetu. 
    Dziś, po ponad 3,5 let-
nich rządach pana Ja-
worskiego, zadłużenie 
wynosi ponad 22,25 mln 
zł. Przez większość czasu 
upływającej kadencji, nie 
realizowano żadnych inwe-
stycji, tylko kończono roz-
poczęte przez poprzedni-

ków. Burmistrz obudził się 
w roku wyborczym i na pra-
wo i lewo buduje, zleca, re-
alizuje. Wszystko za środki 
własne gminy (no może 
oprócz ul. Końcowej - tutaj 
się udało, choć wyglądało 
na to, że projekt odpadnie 
na starcie, bo taki był słaby, 
ale interwencja pana Ma-
riusza Gadomskiego u poseł 
Elżbiety Rafalskiej zmieniła 
losy wniosku o dofinanso-
wanie). 
   To wszystko niestety pach-
nie podwójnymi standarda-
mi. Głośno burmistrz wraz 
ze swoim zastępcą oczer-
niał poprzedników, jak to 
zadłużyli gminę i nic nie 
zrobili przez tyle lat (nie li-
czyło się 10 mln euro pozy-
skanych przez poprzedni-
ków w ciągu 4 ostatnich lat 

ich rządów, phi!). A teraz, jak 
zbliżają się wybory, a więk-
szość ich projektów prze-
padło po kolei w różnych 
konkursach o zewnętrzną 
kasę, to budują na gwałt 
za „swoje”, bez jakiegokol-
wiek dofinansowania..

    Ale z drugiej strony czego 
można było oczekiwać od 
osoby bez przygotowania 
ekonomicznego i admini-
stracyjnego na takie stano-
wisko? Wybory już za nieca-
łe 3 miesiące, ufff.

(wk) 
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878,40 zł nadpłaty
      Osoba, która „…w komu-
nikacji werbalnej stosuje 
przekłamania polegające 
na zmianie wersji wypo-
wiedzi innych osób tak, by 
pasowały one do kontek-
stu jego własnych…”, po-
trafi przekuć porażkę suk-
ces. A  przynajmniej tak jej 
się tylko wydaje.
   Podobny mechanizm zaist-
niał w notatce informacyjnej 
zamieszczonej w dniu 12 lip-
ca na stronie internetowej  
MZK w Witnicy. Autor notki 
oraz prezes Jocz „objaśniają” 
Czytelnikom szeroko, jak to 
oni ofiarnie walczyli o jesz-
cze niższe ceny wody i ście-
ków, niż te, które wcześniej 
zapowiadali. A  zapowiadali 
15,03 za 1 m3. Śmiechu war-
te i obłuda w jednym, a tak-
że to, że tym tekstem pan 
Jocz i  Spółka potraktowali 
mieszkańców Gminy, jak da-
jącą się bezwolnie i bezkry-
tycznie sterować masę. Ale 
tak, póki co, to nie będzie, 
gdyż Witniczanie pamiętają 
co nieco i swój rozum mają.
   A ciężkie boje o nową 
taryfę zakończyły  się tak, 
że organ regulujący i za-
twierdzający ceny wody 
i ścieków, czyli Państwo-
we Gospodarstwo Wod-
ne Wody Polskie (Zarząd 
w Poznaniu) dobrał się 
w końcu do „czterech liter” 
panu Joczowi oraz MZK 
i bezdyskusyjnie spro-
wadził ceny na właściwe 
tory, czyli do kwoty net-
to 12,38 złotego - woda 
3,97 złotego, a ścieki 8,41 
złotego (plus 8%VAT), tj. 
łącznie 13,37 brutto. Sta-
ło się zatem tak, jak pisa-
łem w wielu artykułach, a 
także w licznych komen-
tarzach na feacebook´u, 
że ceny wody i  ścieków 
winny oscylować wokół 
kwoty 12-13 złotych net-
to. Podobne stanowisko 
prezentowali liczni autorzy 
tekstów zamieszczonych 
w Przekroju Lokalnym, Rad-
ni Rady Miejskiej, a w szcze-
gólności radna Agnieszka 
Chudziak, która prezento-
wała słuszne i merytoryczne 
uwagi w  zakresie błędnie 

prowadzonej polityki ce-
nowej przez ekipę rządzą-
cą.  I w końcu NA NASZE 
WYSZŁO, gdyż fachowcy 
w Wodach Polskich  na te 
joczowe obniżone i wnio-
skowane 15,03 złotego nie 
dali się w żaden sposób 
nabrać, i  sprowadzili nie-
udolnego wnioskodawcę 
do parteru. Potwierdziło 
się zatem ponownie, że ra-
cję miał Wojewoda Lubuski, 
który w trzech rozstrzygnię-
ciach nadzorczych wskazy-
wał na nieprawidłowości, 
rację miały WSA w Gorzowie 
i NSA w Warszawie, wskazu-
jąc, że w Witnicy nie ma ta-
ryfy na wodę i ścieki, a ceny 
są z sufitu i do tego horren-
dalnie wysokie (17,03 zł), 
rację ma także prokurator, 
który skierował akt oskar-
żenia do sądu przeciwko 
burmistrzowi Jaworskiemu, 
zarzucając nieprawidłowo-
ści przy procedowaniu tary-
fy wodno-ściekowej. Wody 
Polskie nie pozostawiły su-
chej nitki na wniosku tary-
fowym MZK. Wnioskowana 
stawka 15,03 zł była zdecy-
dowanie za wysoka (o czym 
także wielokrotnie pisaliśmy 
w PL), a  ponadto MZK nie 
przedstawiły we Wniosku 
wszystkich danych i szere-
gu ważnych i wymaganych 
dokumentów. W Decyzji 
z dnia 25 maja 2018 roku, 
odmawiając zatwierdzenia 
Wniosku, organ regulujący 
wskazuje, że MZK w Witnicy 
niewłaściwie wypełniły ta-
bele, zamieniając dane licz-
bowe, stosowały subsydio-
wanie skrośne (pokrywanie 
jednego rodzaju działalności 
gospodarczej lub kosztów 
dotyczących jednej grupy 
odbiorców, kosztem innego 
rodzaju działalności lub innej 
grupy odbiorców, co zgod-
nie z art. 9 Ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o  ochronie 
konkurencji i  konsumentów, 
Dz.U.2018, poz. 798 -  jest 
prawnie zakazane) oraz nie 
przedstawiły szeregu doku-
mentów dotyczących aspek-
tu ścieków przemysłowych, 
a także nie udzieliły żadnej 
odpowiedzi na trzy istotne 

pytania. Ponadto, w decy-
zji tej, organ regulujący 
twierdzi, że zachodzi po-
dejrzenie, iż, cyt. w ory-
ginale: „…przedsiębior-
stwo (tj. MZK) przyczynia 
się do zawyżenia kosztów 
oczyszczania ścieków, któ-
re ponoszą w sposób nie-
uzasadniony gospodar-
stwa domowe…”1. Czy tu 
jeszcze Szanowni Czytelnicy 
trzeba coś dodawać?
      Finał tej sprawy jest taki, 
że Wody Polskie wyliczyły 
stawkę za  wodę i  ścieki 
odpowiadającą rzeczywi-
stym, a nie wyimagino-
wanym we Wniosku MZK, 
realiom ekonomicznym 
i rynkowym. Gdy od kwoty 
17,03 odejmiemy 13,37, to 
otrzymamy  różnicę aż  3,66 
złotych. I to jest właśnie 
REALNA WARTOŚĆ za każ-
dy metr sześcienny wody 
i ścieków, która była nie-
prawnie pobierana przez 
ostatnie 15 miesięcy przez 
MZK w Witnicy. Do takiego 
stanu rzeczy doprowadzili 
rządzący, że każdy witni-
czanin korzystający z wody 
i ścieków w systemie spław-
nym płacił NICZYM NIE-
UZASADNIONY HARACZ na 
rzecz MZK w tej wysokości 
(3,66 złotego) od każdego 
metra sześciennego wody 
i ścieków. Jeśli czteroosobo-
wa rodzina zużywa w mie-
siącu 16 metrów wody, to 
oznacza, że przez 15 miesię-
cy zapłaciła na rzecz MZK 
878,4 złotych gratis. Taki 
prezent zgotowali miesz-
kańcom panowie Jocz 
z Jaworskim. 
    Proszę Szanownych Czy-
telników na zwrócenie 
uwagi na jeden ważny fakt.  
Stawka 17,03 złotego, jak 
tłumaczyli panowie Jocz 
z  Jaworskim Wojewodzie 
Lubuskiemu, była okre-
ślona „…bez wliczania 
marży z  zysku i kosztów 
wynikających z inwesty-
cji zakładu…”2. A w tary-
fie niższej o 3,66 złotego, 
czyli 13,37 złotego, wyli-
czonej przez państwowy 
organ regulujący, znalazła 
się  i  marża zysku i koszty 

inwestycji. Cuda jakieś, czy 
co? A  tak poważnie, to ta 
ważna sprawa wskazuje, 
jak dojeni byli mieszkań-
cy Witnicy, nie wspomi-
nając o  cynicznym, lekce-
ważącym i podmiotowym 
traktowaniu. Nadto, prezes 
Jocz naiwnie, przewrotnie 
i obłudnie tłumaczy, iż to-
talna opozycja składała do 
Wód Polskich różne donosy, 
pisma i zapytania, co prze-
szkodziło wcześniej ustalić 
nową taryfę. To kłamstwo, 
a zarazem bzdura na re-
sorach. Naga prawda jest 
taka, iż powodem przecią-
gającej się  procedury za-
twierdzającej niższe stawki 
był błędnie sporządzony 
wniosek taryfowy przez 
MZK, co opisałem powyżej. 
Pan Jocz pisze, mamiąc tym 
samym mieszkańców, że, 
cyt. w oryginale: „…Dzięki 
ogromnemu wsparciu tej in-
stytucji (Wody Polskie) udało 
się jeszcze bardziej obniżyć 
ceny dla gospodarstw do-
mowych…”. Fałsz i cynizm 
najwyższego formatu. Dla-
czego? A co lub kto prze-
szkadzało panom Joczowi 
i Jaworskiemu obniżyć ceny 
dużo, dużo wcześniej? Dla-
czego bezczelnie i nie licząc 
się z mieszkańcami „trzyma-
li” tak długo ekonomicznie 
nieuzasadnioną i zawyżoną 
pozataryfową stawkę 17,03 
złotego? Łaskawie  obniżyli 
po 15 miesiącach stawkę do  
wysokości 15,03 złotego, 
tylko dlatego, że nastąpiły 
zmiany w przepisach i or-
ganem zatwierdzającym 
taryfy została instytucja 
państwowa, a  nie Rada 
Miejska, której to pano-
wie Jocz z Jaworskim grali 
przez dwa lata na nosie. 
Przecież to hucpa i rozbój 
na mieszkańcach w biały 
dzień. Co więcej, w informa-
cji umieszczonej na stronie 
pan Jocz i MZK próbuje 
wmówić czytelnikom, bro-
niąc swojego zakłamane-
go stanowiska, że całemu 
„bałaganowi” z  taryfami są 
winni dostawcy ścieków 
przemysłowych (w domyśle 
firma Lamix). Twierdzi się 

tam, że „…przemysł, dostar-
cza ścieki bardziej skażo-
ne….”. To kolejna bzdura. 
Ścieki przemysłowe nie są 
niczym SKAŻONE3, a  je-
dynie, w  niektórych przy-
padkach posiadają wyższy, 
jednostkowy  ładunek za-
nieczyszczeń fizykoche-
micznych i biologicznych, 
lecz o takim natężeniu, jaki 
został zgodnie z  obowiązu-
jącymi przepisami prawa 
określony przez MZK. Więc 
o jakim skażeniu pan Jocz 
pisze? A przecież największy 
w  Witnicy dostawca ście-
ków przemysłowych (ok. 
80-90 % wszystkich ście-
ków), to firma Lamix, która 
wybudowała kosztem kilku 
milionów swoją wewnętrz-
ną podczyszczalnię ście-
ków, eliminując tym samym 
większość zanieczyszczeń 
w swoich ściekach wpro-
wadzanych do kanalizacji 
miejskiej. Ścieki Lamixu 
w żaden sposób nie szko-
dzą systemowi odpro-
wadzania i oczyszczania 
ścieków, o czym świadczy 
choćby perfekcyjna pra-
ca Miejskiej Oczyszczalni, 
a także badania kontrolne 
tych ścieków, które nomen 
omen przeprowadza MZK!  
Jeśli prezes Jocz odkrył ska-
żenie w ściekach przemysło-
wych, to radzę szybko zgło-
sić ten fakt do stosownych 
instytucji ochrony środowi-
ska, a nie pisać głupoty.
  Szanowni Czytelnicy, tak 
sobie myślę, że do urn wy-
borczych w październiko-
wych wyborach samorządo-
wych warto pójść z jednego 
choćby tylko powodu, by 
na karcie wyborczej wy-
stawić rachunek rządzą-
cym za te  878,4 złotych 
nadpłaty. Pozdrawiam Wit-
niczan.
1) Decyzja PO.RET.070.257.2.2018.ZG 
z 25 maja 2018 roku, PGW Wody Pol-
skie, RZGW w Poznaniu;

2) Pismo Wojewody Lubuskiego z dn. 
31.01.2018 nr NK-IV.2.2.2018.JRut;

3) Definicja skażenia: zanieczyszcze-
nie wody, żywności środkami trujący-
mi lub ciałami promieniotwórczymi 
(https://www.ekologia.pl , Leksykon 
ekologii i ochrony środowiska);

                Wojciech Grzecznowski

Odwodnienie może być śmiertelnie groźne

   Upały, upały i… W trakcie 
upałów absolutnie nie nale-
ży zapominać o regularnym 
piciu wody i właściwym 
ubiorze. Rozdrażnienie, 
rozkojarzenie, napięta skó-
ra, bóle głowy - to niektó-
re z objawów niedoboru 
wody..
  Odwodnienie organizmu 
to stan zagrażający zdrowiu 

i życiu człowieka. Powodo-
wany jest utratą i niedobo-
rem wody oraz elektrolitów 
w organizmie, co skutkuje 
zachwianiem równowagi 
wodno-elektrolitowej. To 
stan szczególnie groźny 
dla dzieci, u których utra-
ta wody następuje szybko 
i gwałtownie.
   W ekstremalnej sytuacji 
utrata wody może zagra-
żać życiu człowieka. Skraj-
ne odwodnienie wywołuje 
drgawki, spadek ciśnienia 
tętniczego krwi w pozycji 

stojącej (hipotermia orto-
statyczna) i utratę przytom-
ności.
    Jak więc uniknąć odwod-
nienia? Pij dużo i często, 
najlepiej wodę niegazowa-
ną lub naturalne soki (np. 
pomidorowy, który uzupeł-
nia poziom potasu). Unikaj 
przebywania w pełnym 
słońcu w godzinach, w któ-
rych grzeje najbardziej. 
Unikaj spożywania napo-
jów, które mają działanie 
moczopędne i odwadniają 
organizm, tj. napoje z kofe-

iną, alkohol.
   Zadbaj o najbliższych, 
którzy mogą mieć problem 
z regularnym uzupełnia-
niem płynów - dzieci, osoby 
starsze, chorzy i niepełno-

sprawni mogą potrzebo-
wać pomocy, by uniknąć 
groźnego dla zdrowia i ży-
cia odwodnienia.

Witniczanka.pl 

O S P  W I T N I C A
02.07.2018 godz. 16:32 - 
Wyjazd do działań na rzece 
Warta na odcinku Świerko-
cin, Oksza. Działania miały na 
celu zabezpieczenie miejsca 
i podjęcia osoby przebywa-
jącej w wodzie. Na miejsce 
zadysponowano dwa zastę-
py OSP Witnica, GBA, SLOP 
plus łódź motorowa Whally, 
Oficer Kierujący Działania-
mi Ratowniczymi z JRG Ko-
strzyn, oraz Policja.

05.07.2018 godz. 13:02 
- Wyjazd do pożaru trawy 
przy rzece Warta. Do zda-
rzenia zadysponowano dwa 
zastępy OSP Witnica, GBA, 
GCBA, zastęp OSP Nowiny 
Wielkie oraz zastęp JRG 2 
Gorzów Wlkp.
7.07.2018 II Strażacki Fe-
styn, który spędziliśmy ra-
zem ze swoimi rodzinami: 
moc atrakcji: gry i zabawy 
z animatorkami, zamki dmu-

chane, malowanie twarzy, 
paintball, siatkówka, grill, 
bitwa na balony z wodą, 
odwiedziny Grupa Moto-
cyklowa MIŚ oraz świetne 
towarzystwo! To wszystko 
dla naszych pociech. Dzię-
kujemy organizatorom oraz 
wszystkim, którzy wspomo-
gli nasz festyn.
12.07.2018 godz. 07:02 
Wyjazd dwoma zastępami 
OSP Witnica, (GBA, SLRt) do 

zdarzenia drogowego na 
DW132 w miejscowości Ka-
mień Mały. Do zdarzenia za-
dysponowano także, jeden 
zastęp OSP Mościce, jeden 
zastęp JRG Kostrzyn, Zespół 
Ratownictwa Medycznego, 
Ratownik24 oraz Policja. 
15.07.2018 godz. 01:36 
zgłoszenie o powalonym 
drzewie na drogę w miejsco-
wości Sosny. Do zdarzenia 
zadysponowano jeden za-

stęp OSP Witnica (GBA). 
20.07.2018 godz. 09:29 
Wyjazd jednym zastępem 
do zabezpieczenia lądowi-
ska dla Ratownik24, przy uli-
cy Piaskowej w Witnicy.
27.07.2018 godz. 06.11 
Wyjazd do powalonego 
drzewa na wyjeździe z Wit-
nicy w kierunku Mosiny. Do 
zdarzenia zadysponowano 
dwa zastepy OSP Witnica 
(GBA, SD30).

Wielki nieobecny
mentarz znaleziony w in-
ternecie: „Taka postawa, 
czyli unikanie za wszelką 
cenę odpowiedzialności 
za swoje czyny rodzi tyl-
ko niedobre skojarzenia. 
Jak można być zatem od-
powiedzialnym za losy 
i sprawy gminy i jej miesz-
kańców, skoro nie jest się 
odpowiedzialnym za swo-
je czyny?”
    O dalszych losach spraw 
karnych naszych włodarzy, 
na łamach kolejnych nume-
rów Przekroju.       (wk)

ciwko oskarżonemu Paw-
łowi Ł. i Przemysławowi 
J. oskarżonym o niedopeł-
nienie obowiązków i  prze-
kroczenie uprawnień pod-
czas realizacji przetargu na 
zakup wozu strażackiego. 
Sprawa ciągnie się już od 
dwóch lat. Czemu? Dla 
przykładu - miesiąc temu 
oskarżony Paweł Ł. dostał 
nagłej wysokiej gorącz-
ki (!) i sprawa została odro-
czona. 
    Trafnym podsumowa-
niem tej sytuacji jest ko-

Na sprawę wezwano dwóch 
świadków – radcę prawne-
go z Urzędu Wojewódzkie-
go, pana Adriana Horoszkę 
oraz przewodniczącą Rady 
Miejskiej, panią Agniesz-
kę Hołubowską. I co? I nic. 
Burmistrz na sprawę się 
nie pofatygował. O godz. 
9:30 spokojnie pojechał 
sobie z domu do pracy, 
a sąd o godz. 9:10 telefo-
nicznie odwołał świadków, 
choć sprawa zaplanowana 
była do godziny 11. Kiedy 
nowy termin? Nie wiado-
mo, ale przed wyborami 
niekoniecznie.
   Natomiast o 9:30 w tym 
samym sądzie wyznaczo-
na była sprawa m.in. prze-

obowiązków poprzez nie-
zweryfikowanie przedłożo-
nych przez MZK taryf dla 
zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i odprowadzania 
ścieków i nieprzedłożenie 
Radzie Miejskiej projektu 
uchwały o zatwierdzeniu 
tych taryf, co stanowiło 
działanie na szkodę inte-
resu publicznego. Zawia-
domienie o  podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa 
złożył Wojewoda Lubuski. 

     8 sierpnia dziwnym tra-
fem stał się dla naszych 
włodarzy datą, w której 
ręka sprawiedliwości mia-
ła się nad nimi pochylić 
i być może pogrozić pal-
cem. Ale tak się nie stało.
    Na środowy poranek na 
godz. 9:00 w Sądzie Rejo-
nowym w Gorzowie Wlkp. 
wyznaczony był pierwszy 
termin rozprawy przeciw-
ko Dariuszowi J., oskar-
żonemu o niedopełnienie 
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UKS Nowiny Wielkie znów na podium

A miało być lotnisko Witnica znowu przegrała
   Nikt nie kwestionuje po-
trzeby wszelkiej aktywności 
fizycznej dzieci i młodzieży 
(dorosłych zresztą też), ale 
zastanawiają nas koszty, 
które gmina jest gotowa 
ponosić na ten cel. Zastana-
wia nas czy niektóre działa-
nia w tym kierunku nie są 
nastawione tylko i wyłącz-
nie na pokaz. 
  25 stycznia br., jak zwykle 
szumnie i oczywiście z foto-
grafiami burmistrza (a na-
wet burmistrzów), ze stron 
internetowych urzędu do-
wiedzieliśmy się o  budo-
wie boiska do baseballa w 
parku drogowskazów. Su-
per, bo skoro mamy od kil-
kunastu lat trenującą przy 

szkole podstawowej druży-
nę, to warto, żeby mogli się 
oni rozwijać w cywilizowa-
nych warunkach. Boisko 
buduje, jak nas poinformo-
wano, firma KAZAR z Wit-
nicy (jak większość dużych 
i kosztownych inwestycji 
urzędu) i jak widać na foto-
grafiach - budowa ruszyła 
z impetem. 20 lutego po-
nownie poinformowano, że 
budowa trwa, bo wszyscy 
muszą wiedzieć, że będzie-
my mieli takie boisko, jakie-
go nikt w województwie nie 
ma. 14  marca dowiedzie-
liśmy się o  montażu ogro-
dzenia i  dalszym postępie 
prac, a  30  kwietnia, że bo-
isko jest już gotowe. Za 

każdym razem oczywiście 
musiała być informacja, że 
boisko powstaje/powstało 
„z inicjatywy burmistrza”. 
Przeczytaliśmy o  tym, że 
ustalane są już terminy 
pierwszych meczy naszej 
drużyny. I co dalej? Od tego 
czasu cisza, boisko jak-
by niedokończone, za to 
obowiązkowo z tablicą (za 
300 zł), że to, co widzimy, to 
dzięki burmistrzowi. Nikt 
nie trenuje, nic się nie 
dzieje. A wszystko to za bli-
sko 100 tys. złotych, bez do-
finansowania, w całości ze 
środków własnych gminy. 
Ktoś pewnie powiedziałby, 
że nasza gmina musi być 
chyba bogata (czyli, że ma 
już wszystko: super drogi, 
ekstra chodniki, odnowio-
ne komunalne kamienice), 
skoro burmistrz lekką ręką 
wydaje taką kwotę na „nie-
zbędne” nam dziś boisko 
(burmistrz, bo rady miej-
skiej się o to nawet nie py-
tał). 
  Znamienny jest w tym 

wszystkim fakt, że mimo 
iż burmistrz otoczył się 
„wybitnymi fachowcami” 
ściągniętymi spoza gminy, 
nie postarał się o żadne 
dofinansowanie tej inwe-
stycji, byle zdążyć ją zakoń-
czyć przed wyborami, bo 
przecież skoro budował ze 
środków własnych, to mógł 
boisko zrobić już dwa-trzy 
lata temu. No ale wtedy to 
już wszyscy by widzieli, że 
właściwie boisko jest wy-
korzystywane w niewiel-
kim stopniu (jeśli w ogóle) 
i wiele osób zastanawiałoby 
się nad celowością wyda-
wania takiej kwoty, a tak to 
do wyborów jakoś będzie, 
a później mieszkańcy mogą 
cmoknąć „inicjatora”.
  Na koniec może krótki 
komentarz osoby blisko 
związanej z krzewieniem 
kultury fizycznej w Wit-
nicy. Stwierdził otóż on, że 
spodziewa się, iż trener dru-
żyny baseballowej niedłu-
go pójdzie na emeryturę 
i  wtedy już nikt nie będzie 

tego prowadził, a  boisko 
zarośnie chwastami. Za-
uważył, że chłopcy, któ-
rzy kończą podstawówkę, 
a  tym samym trenowanie 
baseballa, już do niego nie 
wracają i czy nie lepiej tak 
niemałe pieniądze wydać 
na coś, co będzie służyło 
wszystkim, przez lata i  bez 
względu na wiek? 
   Pewnie, że lepiej, ale to 
nie byłoby tak szumne 
i  niespotykane na skalę 
wojewódzką. Obawiam 
się, żeby „inicjatorowi” nie 
przyszła ochota budowania 
czegoś niespotykanego na 
skalę ogólnopolską, choć 
jak pamiętamy z przedwy-
borczych deklaracji Da-
riusza Edwarda Jaworskie-
go z  2014 r., planował on 
w Witnicy lotnisko i może-
my się obawiać, że ten po-
mysł niedługo powróci, bo 
w ten sposób może mówić 
o nas cały kraj. Może nie 
tyle mówić, co się z nas 
śmiać....   

 red.

    22.06.2018 r. zapadł wy-
rok Naczelnego Sądu Ad-
ministracyjnego w Warsza-
wie, oddalający skargę 
kasacyjną burmistrza Ja-
worskiego w sprawie do-
tyczącej odmowy udostęp-
nienia witnickim strażakom 
urzędowych dokumen-
tów. Przypominijmy, o  co 
w sprawie chodziło.
   Przed Sądem Rejonowym 
w Gorzowie Wlkp. toczy 
się od ponad roku sprawa 
karna przeciwko byłemu 
i aktualnemu zastępcy bur-
mistrza Jaworskiego, Prze-
mysławowi J. i Pawłowi Ł., 
dotycząca niedopełnienia 
obowiązków i przekrocze-
nia uprawnień podczas 
zakupu wozu przez Gmi-
nę Witnica w 2015 r. za 
kwotę ponad 275 000 zł. 

   Mimo wątpliwości orga-
nów ścigania, w wywiadzie 
radiowym w Radio Zachód 
burmistrz MiG Witnica dnia 
22.05.2017 r. stwierdził, że 
samochód, o który toczy się 
sprawa, jest w pełni spraw-
ny. Urząd miał być w posia-
daniu opinii tak stanowią-
cej, sporządzonej w  marcu 
2017 r. na zlecenie bur-
mistrza. Wobec tego, OSP 
w Witnicy wystąpiła z proś-
bą do burmistrza o  udo-
stępnienie tej opinii.
   Burmistrz udostępnie-
nia opinii odmówił, twier-
dząc, że nie stanowi ona 
informacji publicznej, 
bo jest dokumentem we-
wnętrznym, a nie urzędo-
wym.
   Nie zgadzając się z takim 
stanowiskiem, OSP Witni-

ca złożyła pod koniec lipca 
2017 r. do Wojewódzkie-
go Sądu Administracyjne-
go skargę na bezczyn-
ność burmistrza w tej 
sprawie. Wyrokiem z dnia 
26.10.2017 r. WSA w Gorzo-
wie Wlkp. przyznał OSP 
Witnica w całości rację, zo-
bowiązując burmistrza do 
rozpatrzenia wniosku OSP 
o udostępnienie spornej 
opinii oraz zasądzając od 
burmistrza zwrot kosztów 
postępowania na rzecz OSP. 
   Skargę kasacyjną od tego 
wyroku złożył burmistrz. 
W  oszczędnym uzasadnie-
niu skargi burmistrz wska-
zał, że opinia ma charakter 
nieoficjalny, roboczy i słu-
żyła jedynie zgromadzeniu 
niezbędnych informacji 
w  celu wypracowania sta-

nowiska Gminy w związku 
z toczącymi się postępowa-
niami karnymi.
   Naczelny Sąd Admini-
stracyjny również podzie-
lił stanowisko OSP – opinia 
techniczna rzeczoznawcy 
samochodowego jest in-
formacją publiczną, doty-
czy działalności organów 
władzy publicznej i stano-
wi majątek publiczny, więc 
argumenty burmistrza Ja-
worskiego są całkowicie 
chybione.
   Czy naprawdę koniecz-
ne było przeciąganie 

sprawy przez burmistrza 
o  14  miesięcy, angażowa-
nie urzędników i swoje-
go czasu w bezsensową 
i z  góry przegraną dla 
niego sprawę sądową? 
I przede wszystkim, dlacze-
go mimo upływu kolejnego 
terminu (14 dni od doręcze-
nia mu wyroku NSA), wciąż 
nie udostępnił wniosko-
wanej przez OSP Witnica 
informacji?! Zachęcamy 
do odpowiedzi na to py-
tanie w październikowych 
wyborach samorządowych.

(wk)

  17 lipca 2018 r. w Cen-
tralnym Ośrodku Sportu 
na Torwarze w Warszawie 
odbyła się Gala Podsumo-
wująca System Współ-
zawodnictwa Systemu 
Sportu Młodzieżowego 
za rok 2017. W wydarze-
niu udział wziął m.in. Jan 
Widera, Podsekretarz Sta-
nu Ministerstwa Sportu 
i  Turystyki, Marcin Nowak, 
Dyrektor Departamentu 
Sportu Wyczynowego MSiT, 

przedstawiciele władz sa-
morządowych oraz klubów 
sportowych. Podczas uro-
czystości zostały przyznane 
nagrody dla najlepszych 
lub najwyżej sklasyfikowa-
nych klubów sportowych 
i jednostek samorządu tery-
torialnego we współzawod-
nictwie dzieci i młodzieży 
za rok 2017.
   Uczniowski Klub Spor-
towy Nowiny Wielkie 
odebrał dwie nagrody. 

„..W  tym roku zdobyli-
śmy rekordową ilość 337 
punktów we współzawod-
nictwie – taką informację 
przekazała Pani Prezes Zo-
fia Pocztarek. - Te punkty 
nie biorą się z niczego. Na 
taki wynik ciężko pracowa-
li wszyscy zawodnicy i cała 
kadra:  trenerzy, mechanicy, 
kierowcy, sympatycy i mało 
doceniani rodzice”. Wraz 
z  saneczkarkami miałem 
zaszczytną funkcję repre-
zentowania i wzięcia udzia-
łu w uroczystości i odebra-
nia przyznanych nagród. 
Puchar,  list gratulacyjny 
wręczył Podsekretarz Sta-
nu przy MSiT i nagrody 
finansowe po 10 tyś. zł za 
każdą. Nagrodę odebrali-
śmy za zdobycie VII miej-
sca w klasyfikacji najlep-
szych klubów z powiatów 
z liczbą mieszkańców do 80 
tys. oraz VI miejsca w klasy-
fikacji najlepszych klubów 
z  gmin z  liczbą mieszkań-
ców do 20 tys. ludzi. 
  Na ten WIELKI SUKCES 
pracowali zawodnicy UKS 

Nowiny Wielkie startując 
w  kategoriach młodzik, ju-
nior młodszy, junior i mło-
dzieżowiec w zawodach, 
które odbywały się: w Kry-
nicy Ogólnopolska Olim-
piada Młodzieży Sportów 
Zimowych w Saneczkar-
stwie Lodowym, w Karpa-
czu Międzywojewódzkie 
Zawody Młodzików w Sa-
neczkarstwie Lodowym, 
w  Krynicy Młodzieżowe 
Mistrzostwa Polski w Sa-
neczkarstwie Lodowym 
i  to oni przede wszystkim 
walczyli o miejsce na po-
dium. Obecnie z licencją 
w klubie przygotowanych 
i gotowych do startów jest 
blisko 70 zawodników. 
Dlatego też wszystkim 
zawodnikom serdecznie 
dziękujemy za zaangażo-
wanie i Ich wkład w rozwój 
klubu. Trenerom: Jackowi 
Zagozda, Krzysztofowi 
Lipińskiemu i Romanowi 
Miciak za wskazanie dro-
gi rozwoju zawodnikom, 
ciężkiej pracy nad ciągłym 
ulepszaniem ślizgów i dąże-

niu do bycia coraz lepszym. 
Wszystkim osobom, które 
wspierają działalność klu-
bu: kierowcom, rodzicom, 
sympatykom sportów lodo-
wych bardzo dziękujemy, 
za wkład i pomoc włożoną 
w rozwój klubu, oraz logi-
styczną pomoc przewozów, 
organizacji hoteli, nocle-
gów, wyżywienia, przygo-
towań sprzętu i  wielu in-
nych pomniejszych rzeczy, 
bez których pomocy wysiłki 
zawodników mogłyby stać 
się niczym niezauważalnym 
w skali gminy, powiatu, wo-
jewództwa, czy też kraju.

Jacek Piwkowski

foto red
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XIV Spartakiada 

    Po raz 14-sty, tym razem 
w Starych Dzieduszycach, 
miała miejsce Międzyso-
łecka Spartakiada drużyn 
z sołectw Miasta i Gminy 
Witnica. Mimo, iż w zawo-
dach wzięło udział jedy-
nie 9  sołectw: Białcz, Dą-
broszyn, Kamień Wielki, 
Mosina, Oksza, Pyrzany, 
Stare  Dzieduszyce, Nowe 
Dzieduszyce i   Sosny, spar-
takiada trwała dość długo. 
Każda z  drużyn stawała do 
poszczególnych  konku-
rencji (m.in. piłka nożna, 
siatkówka plażowa, rzut 
beczką, bieg na nartach, 
przeciąganie traktora), 
przez co zdobywała cenne 
punkty. W  klasyfikacji ge-
neralnej zwyciężyło sołec-
two Sosny, zdobywając aż 

45 punktów. Na kolejnych 
miejscach usytuowali się: 
Białcz, Mosina, Stare i Nowe 
Dzieduszyce (reprezenta-
cja łączona), Dąbroszyn, 
Kamień Wielki, Pyrzany, 
Oksza. Wielkie gratulacje 

dla zwycięzców, ale i  dla 
wszystkich pozostałych so-
łectw, przede wszystkim za 
to, że wzięły udział w tej 
tradycyjnej już międzyso-
łeckiej rozgrywce.

Agnieszka Hołubowska

Pyrzański Festyn 
    Wakacje to przede wszyst-
kim czas odpoczynku, re-
laksu i okazji do zabawy, nie 
tylko dla dzieci. Okazją do 
tego są w naszej gminie 
organizowane festyny czy 
pikniki w mieście czy so-
łectwach. 
    28 lipca 2018r.   w So-
łectwie Pyrzany odbył się 
Pyrzański Festyn, którego 
organizatorem był sołtys 
i Rada Sołecka. Pogoda do-
pisała, a zaplanowane na 

ten czas atrakcje przycią-
gnęły wielu mieszkańców. 
Pokazy makijażu, występy 
taneczne, w tym  w wyko-
naniu Pani Jadwigi Puchała 
czy Panów z Uniwersyte-
tu III Wieku z Witnicy, do-
starczyły niesamowitych 
wrażeń. Dzieci miały do 
dyspozycji dmuchaną zjeż-
dżalnię, która cieszyła się 
ogromnym powodzeniem. 
W trakcie festynu można 
było posilić się kiełbaską z 
grilla oraz spróbować pysz-
nych wypieków naszych 
mieszkanek. Na zakończe-
nie, wieczorem, DJ Miro 
przygrywał na sali do tańca. 
Festyn był też okazją i cza-
sem dla mieszkańców do 
wspólnych rozmów, wspo-
mnień, żartów, co wg mnie 
bardzo integruje.

Agnieszka Hołubowskafoto red foto red foto red
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Humor
***

- Trzech pijanych kolesi 
wsiadło w nocy do taksówki. 
Taksówkarz obczaił, że są na 
bani, więc włączył  silnik i po 

minucie wyłączył mówiąc:
- Panowie dojechaliśmy.
Pierwszy zapłacił, drugi 

podziękował, a trzeci strzelił 
mu z liścia. Taksówkarz już 

w panice, że koleś zoriento-
wał się jaki on im numer wy-

winął, gdy ten wybełkotał:
- Następnym razem wolniej! 

O mało nas nie zabiłeś!
***

- Kupiłem sobie wczoraj 
antyradar.

- I jak?
- Zorientowałem się, że ma 
homologację drogówki...

- Jak to?!
- ...gdy trzysta metrów przed 

ich zasadzką zaczął gadać: 
Szykuj pieniądze! Szykuj 

pieniądze!
***

Po wprowadzeniu się do 
teściowej zięć zarządza: - 
Codziennie śniadanie do 

łóżka! 
Teściowa: - Chyba zwario-

wałeś! 
Żona: - Ależ mamo, on tu 

mieszka on tu rządzi! 
Zięć: - Codziennie wyczysz-

czone buty! 
Teściowa: - Chyba zwario-

wałeś! 
Żona: - Ależ mamo, on tu 

mieszka, on tu rządzi! 
Zięć: - Raz śpię z żoną, a raz 

z teściową! 
Żona: - Chyba zwariowałeś! 
Teściowa: - On tu mieszka, 

on tu rządzi!!!
***

- Franek, drzwi zamknięte?
- Zamknąłem.

- Na klucz?
- Na klucz.

- Dwa razy obróciłeś?
- Dwa razy.

- Chłopaki, Frankowi więcej 
już nie polewajcie, przecież 

my pijemy w namiocie!
***

Nauczyciel na lekcji polskie-
go pyta się Jasia:

- Jaki to czas? Ja się kąpię,
 ty się kąpiesz, 
on się kąpie...

- Sobota wieczór, panie 
profesorze.

***

  Dawno, dawno temu 
w gazetach często zamiesz-
czano listy od czytelników 
do redakcji. Teraz w dobie 
internetu do redakcji wpły-
wają zamiast listów maile, 
a w  nich prośby o inter-
wencje, pytania o sprawy 
Witnicy czy też informacje 
o tym, co WAS, drodzy czy-
telnicy, bulwersuje, czy po 
prostu złości. Nie chcemy 
być obojętni na WASZE 
głosy i postanowiliśmy 
publikować niektóre py-
tania czy prośby. Może 
ktoś je „usłyszy”, może będą 
inspiracją, a Wy poczujecie, 
że WASZE problemy będą 
słyszalne. Niestety część „li-
stów” nie zawsze nadaje się 
do publikacji (np. niecenzu-
ralne słowa), ale będziemy 
starać się, aby problemy, 
które nam zgłaszacie docie-
rały także do odpowiednich 

władz. Dziś garść fragmen-
tów listów (niestety z oczy-
wistych względów nie mo-
żemy cytować w całości) 
z ostatnich trzech miesięcy. 
Przepraszamy, że nie może-
my wydrukować wszystkie-
go, ale jest tego tak dużo, że 
musielibyśmy poświęcić na 
to chyba cały numer.
  Pani JANINA: „Jestem 
mieszkanką bloku przy Dro-
dze Polnej. Jest to bardzo 
uczęszczana droga. Cieszy-
łam się jak zaczęto remon-
tować ul. Kościuszki, bo li-
czyłam, że wreszcie i u nas 
przestanie być tak dziurawo 
i brudno. Bardzo się zawio-
dłam, bo po zakończeniu 
remontu Kościuszki, naszej 
drogi nawet nie tknięto. Te-
raz, jak zdarza mi się chodzić 
do znajomej, widzę „wyrzu-
cone w błoto” pieniądze na 
dziesiątki ławek przy Ko-

ściuszki. Przez ostatnie ty-
godnie, gdy chodziłam na 
Kościuszki kilkanaście razy, 
ani razu nie widziałam nigdy 
żadnej siedzącej na nich oso-
by. Czy nie lepiej było wydać 
pieniądze zamiast na te ław-
ki, właśnie na naszą drogę? 
Przecież to jest głupie, wyda-
wać pieniądze na jakieś luk-
susy, jak niektórzy ludzie nie 
mają nawet normalnej dro-
gi? Zapytajcie o to.” - do li-
stu załączone kilkanaście 
zdjęć ukazujących stan 
drogi. 
   GRZEGORZ: „Wszędzie wi-
dzę tablice, że burmistrz coś 
buduje. Ani razu jednak nie 
widziałem, żeby gdzieś stał 
z  łopatą (chyba, że z Łopat-
ką). Gdzie go można zoba-
czyć i  co on umie robić, bo 
szykuje mi się remont domu. 
Aha i  jeszcze ile kosztują te 
reklamy?” - Kiedyś zapy-

taliśmy o tablice i urząd 
odpowiedział, że każda 
tablica to 300 zł. Dużo, 
a  że tablic jest już pew-
nie kilkadziesiąt, to i pie-
niądze z budżetu pewnie 
niemałe. Co do drugiego 
pytania, to nie wiemy co 
on potrafi.
   Pani TERESA: „Wczoraj 
z  wnuczką szłam przez park 
przy ul. Sportowej. Obraz 
nędzy i rozpaczy. Wszystko 
zarasta, wszędzie butelki, 
nieuprzątnięte od kilku mie-
sięcy wyschnięte gałęzie. 
Słyszałam, że mieli robić ten 
park, ale ja nic nie widzę, 
żeby coś się zmieniało” – Pa-
miętamy, jak jedna radna 
2-3 lata temu bardzo się 
zaangażowała w sprawę 
uprzątnięcia parku, ale ja-
kie są teraz plany, nie wie-
my. Zapytamy w urzędzie.
   KRZYSZTOF: „Na face-

booku pozwoliłem sobie na 
krytykę działalności obec-
nych władz, a zwłaszcza po-
jechałem po cenach i jakości 
wody. Nie spodziewałem się, 
że nie wolno tego robić, bo 
już na drugi dzień dostałem 
na prywatą skrzynkę infor-
mację, żeby nie szkalować, 
bo może to się dla mnie źle 
skończyć i mogę liczyć się 
nawet ze sprawą sądową. 
Nie mam zamiaru kopać się 
z koniem, ale wam dziekuję, 
że nie boicie się pisać o tym, 
co złego dzieje się w Witnicy 
bo chyba tylko w ten sposób 
mieszkańcy mogą dowie-
dzieć się o różnych patolo-
giach” - Dziękujemy za 
wsparcie i możecie liczyć, 
że mimo zastraszania, nie 
będziemy się bali pisać 
o tym, co WAS i NAS boli.

red.

L I S T Y  D O  R E DA KC J I

   W dniu 9.07.2018 r. delegacja OSP Witnica udała się do wykonawcy „Pomnika Wdzięczności 
Witnickim Strażakom” w celu dostarczenia imiennych tabliczek strażaków naszej jednostki, którzy 
odeszli na wieczną służbę. Wykonawca poinformował nas ze pomnik będzie gotowy do 14.08.2018 r. 
Oficjalne odsłonięcie zaplanowane jest na 8.09.2018 r. 
     Zachęcamy do wsparcia naszej inicjatywy i w dalszym ciągu prosimy o dobrowolne dokonywanie 
wpłaty na niżej podane konto bankowe z dopiskiem „Pomnik” - konto: OSP Witnica ul. Żwirowa 2a 
– nr 89 8355 0009 0062 5522 2000 0001

Prezes OSP Krzysztof Świstel

Już sierpień a tu ani widu, ani słychu
    Na komisjach bądź se-
sjach Rady Miejskiej (moż-
na odsłuchać na profilu rad-
nych na FB) często padają 
pytania dotyczące termi-
nu wykonania moderni-
zacji dróg zapisanych w 
tegorocznym  budżecie. 
Chodzi m.in. o ulice: Ró-
żaną, Starzyńskiego, Mo-
niuszki i  Strzelecką w Wit-
nicy, drogę od kościoła do 
asfaltu w Pyrzanach, drogę 
przy baszcie w Dąbroszynie 
i wiele innych.
   Częstą, żeby nie powie-
dzieć „od zawsze”, odpo-
wiedzią ze strony urzędu 

jest: „Po wykonaniu budże-
tu pierwszego kwartału – 
będziemy widzieli co dalej” 
lub „Po pierwszym półroczu 
będziemy mieli obraz wy-
konania budżetu i wtedy 
Państwa poinformujemy”. 
Oczywiście w temacie nic 
się nie zmienia. Sądziliśmy, 
że tylko radni są tak obce-
sowo traktowani. Okazuje 
się jednak, że nie tylko oni.
    Mieszkańcy pewnej ulicy 
(tylko do wiadomości re-
dakcji), napisali pismo do 
burmistrza Jaworskiego, 
w którym proszą o jedno-
znaczną odpowiedź: „Kiedy 

ruszy i kiedy się zakończy 
modernizacja drogi przy Ich 
posesjach?” Okazuje się bo-
wiem, że tak jak radni, rów-
nież mieszkańcy, w kwestii 
wykonania drogowych prac 

budowalnych, zwodzeni są 
z dnia na dzień, z miesią-
ca na miesiąc. Martwią się, 
że za chwilę, początek jesie-
ni uniemożliwi wykonanie 
zapisanego w budżecie za-

dania. 
   Tak jak radni, również 
mieszkańcy nadal czeka-
ją na odpowiedź z urzędu, 
często udzielaną po usta-
wowym terminie i niepełną. 
Przykre, nieprawdaż?   

red.
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 bramy do remizy najpeWniej będą 
    Ochotnicza Straż Pożar-
na w Kamieniu Wielkim to 
bardzo prężna jednostka. 
Sekcja na tyle przedsię-
biorcza, że wymogła na 
radnych wpisanie do bu-
dżetu środków na wyko-
nanie bram wjazdowych 
do Ich remizy. Co godne 
podziwu, sami również 
uzbierali trochę środków 
finansowych na powyższy 
cel.
   W budżecie zapisano 

więc, pod pozycją zakupu 
i  montażu bram wjazdo-
wych do remizy Ochotni-
czej Straży Pożarnej w  Ka-
mieniu Wielkim, kwotę 
15  tys. zł. Wykonanie wpi-
sanego zadania leży po 
stronie burmistrza. 
  Mimo monitorowania  
i ciągłego zadawania pytań 
w tej sprawie przez Ochot-
ników, nie wiadomo cze-
mu zakup bram się opóź-
nia. Ponoć skarbnik nie ma 

pieniędzy. Panowie zgłosili 
nam ten problem licząc, 
że być może po nagłośnie-
niu, pieniądze w  urzędzie 
się jednak 
znajdą. 
   Szanow-
ni Panowie 
– teraz ma-
cie to jak w 
banku, że 
„szmal” na 
bramy się 
znajdzie. foto red

Obiecanki, cacanki

   „Będzie chodnik w Mosinie. 
Burmistrz Dariusz Jaworski 
uzgodnił ze Starostą Powia-
tu Gorzowskiego wspólne 
inwestycje. Wkrótce powsta-

nie chodnik w Mosinie, I etap 
chodnika w Kamieniu Ma-
łym, oświetlenie w Starych 
Dzieduszycach, a w  przy-
szłym roku gmina i powiat 

złożą wniosek na drogę 
z Witnicy do Sosen.”
   Takie hasła niedawno wid-
niały na stronie interneto-
wej Witnicy. Ot, nowość. 
Budowę chodnika w Mosi-
nie Rada Miejska uchwa-
liła już w budżecie na 
2017 r., tyle że burmistrz 
zadania nie zrealizował. 
Dodatkowo, w latach 2016-
2018 burmistrz nie wykonał 
żadnej inwestycji wspólnie 
z powiatem, mimo tego, że 
środki na taką współpracę 
rokrocznie witnicka Rada 
Miejska ujmowała w  bu-
dżecie (w 2016 r. – 30 tys. zł, 
w 2017 r. – 150 tys. zł, w 2018 
r. – 679 tys. zł). Inne gminy, 

a i owszem - skorzystały, 
ale nasza – nic. Sądzicie, że 
opisane w poście zadania 
będą realizowane jeszcze 
w tym roku? Pożyjemy – zo-
baczymy.
   Przypominamy, że w 2018 
roku do budżetu wpisano 
budowę chodnika w  Mo-
sinie, budowę chodnika 
(ścieżki rowerowej) od Ka-
mienia Wielkiego do Ka-
mienia Małego oraz bu-
dowę drogi Witnica-Sosny 
(dalszy ciąg). Sami widzi-
cie, że w  poście widnieją 
już inne zadania. Wnioski 
wyciągnijcie sami.       

red.

Przewrotne postępowanie
   Każdy radny ma usta-
wowy prawo i obowiązek 
zadania pytania czy inter-
pelacji burmistrzowi Gmi-
ny. Obowiązek jest tym 
większy i  odpowiedzialny, 
gdy pytanie zadaje radna 
gminna w imieniu miesz-
kańców, których ma za-
szczyt reprezentować. Na-
tomiast żaden radny nie ma 
obowiązku (a raczej prawa) 
ujawniania nazwisk miesz-
kańców, którzy prosili o za-
danie pytania. 

  Na posiedzeniu Komisji 
Wspólnej (7.08.2018) za-
dałam panu burmistrzowi 
Jaworskiemu pytanie (a po-
prosili mnie o to mieszkań-
cy), dotyczące tego, w  ja-
kim terminie zostanie 
oddany do użytku plac za-
baw przy ulicy Traugutta? 
Niby zwykłe, proste i proza-
iczne pytanie. A efekt?
   Jakież było nie tylko 
moje zdziwienie, gdy bur-
mistrz Jaworski publicz-
nie ocenił, że jest prze-

ze mne przesłuchiwany, 
a następnie stwierdził, że 
on też może przesłuchi-
wać radną, i zażądał ode  
mnie  podania konkret-
nych nazwisk mieszkań-
ców, którzy ośmielili się, 
za pośrednictwem radnej, 
pytać o coś władzę. 
   Natomiast na zasadnicze 
pytanie, czyli o losy placu 
zabaw burmistrz odpo-
wiedzi nie udzielił. Nastą-
piła głucha i niczym niezmą-
cona cisza. Co mam zatem 

odpowiedzieć zaintere-
sowanym mieszkańcom? 
Oceńcie Państwo sami.
   Na pytanie innego radne-
go dotyczącego zakończe-
nia sprawy mieszkanki „X”, 
burmistrz zasłonił się usta-
wą RODO, która uniemożli-
wia podawania nazwisk.
    Komentarz jest tu zbędny. 
Nasuwa się jednak pewne 
pytanie.  Czy w państwie 
prawa można stosować po-
dwójne standardy?

radna Agnieszka Chudziak

   Skoro  pieniądze są w bu-
dżecie, to tym bardziej mu-
szą być w kasie ratusza.  

    red.
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Komu nie kapie, ten śpi spokojnie
  Tematem remontów da-
chów mieszkań komu-
nalnych, czyli realnym 
problemem naszych miesz-
kańców, zajmujemy się już 
nie po raz pierwszy. Przypo-
minamy, że radni wpisali 
do budżetu na 2018 rok 
środki finansowe na wy-
konanie czterech dachów 
(Witnica i Kamień Wielki). 
Z godną podziwu determi-
nacją, jednogłośnie przyję-
li swój autorski pomysł na 
wykonanie pilnych renowa-
cji i przekazali realizację za-
dania władzy wykonawczej.

  Niestety, co zostało 
uchwalone, nie zosta-
ło dotychczas wykona-
ne. I najpewniej, o zgrozo, 
w  ogóle nie zostanie! Bur-
mistrz unika tematu, jak 
ognia. Zasłania się wymy-
ślonym przez niego „nie 
wyrażeniem zgody przez 
właścicieli lokali mieszkań 
komunalnych na remonty 
dachów w ich kamienicach”. 
Co niektórym podobno tak-
że opowiada, że radni żad-
nych pieniędzy na remonty 
nie uchwalili. 
   Na komisji gospodarki ko-

munalnej i budżetu, radna 
Maria Butrym, zapropo-
nowała kilka rozwiązań 
tej kwestii. Ale po cóż słu-
chać mądrego i doświad-
czonego w tych sprawach?!    
Konkludując, mieszkańcom 
nadal przeciekają dachy, 
mimo tego, że kasa na re-
monty jest. W czasie desz-
czu (na szczęście tych lo-
katorów na razie deszczu 
brak) – kapie im z sufitu 
do wiadra, kapie do miski, 
kapie na podłogę. Deszcz 
spływa po ścianie, spływa 
po rurach, spływa do sąsia-

dów. 
   Kto głodnego zrozumie? 
Lub inaczej – komu nie 
kapie, ten śpi spokojnie. 

Tylko czy pan burmistrz 
w takiej sytuacji może spać 
spokojnie? 

red.

Komórki na opał pod znakiem zapytania
    Sprawa czterech pomiesz-
czeń gospodarczych dla 
mieszkańców ul. Gorzow-
skiej 3 w Witnicy powraca 
jak bumerang od kilku lat. 
Ma swój początek w 2014 
roku. Decyzją ówczesnych 

władz, mieszkańcom ww. 
kamienicy odebrano usytu-
owane w samym centrum 
miasta ogródki działkowe 
wraz z altanami. Obiecano 
wówczas, że w zamian za 
powstałe udogodnienia 

dla mieszkańców gminy 
(duża połać nowych par-
kingów), gmina wybu-
duje cztery komórki (po-
mieszczenia gospodarcze), 
ot choćby na opał i inne, 
składowane w nich rze-
czy. Wybory samorządowe 
przyniosły nowe rozda-
nie. Mieszkańcy oczekiwali 
i  mieli nadzieję, że nowy 
burmistrz będzie kontynu-
ował politykę poprzednika 
i zrealizuje obiecane Im po-
mieszczenia gospodarcze. 
Nic bardziej mylnego.
   Mieszkańcy chodzili, pro-

sili, pisali pisma. Gdy ich 
działania nie przynosiły 
żadnych efektów, poprosili 
o pomoc radnych, którzy 
mimo niejednokrotnego 
interweniowania w tej 
sprawie, również zostali 
zbagatelizowani. Nastał 
2018 rok. Uchwalanie bu-
dżetu i o dziwo pojawiło się 
światełko w tunelu. Radni 
jednogłośnie wpisali do bu-
dżetu kwotę na wykonanie 
opisywanych pomieszczeń 
gospodarczych, biorąc so-
bie za punkt honoru roz-
wiązanie tej patowej sytu-

acji. 
   I wszystko byłoby w po-
rządku, gdyby nie fakt, że 
burmistrz po prostu nie 
chce tym ludziom wyko-
nać ani pomieszczeń go-
spodarczych, ani remon-
tu dachu. Mimo wpisanych 
do budżetu zadań i  za-
gwarantowaniu środków 
finansowych na ten cel, co 
rusz w urzędzie wymyśla-
ne są nowe okoliczności, 
które uniemożliwiają reali-
zację ww. tematów. Kpina 
i  z  mieszkańców, i  z rad-
nych.                             red. foto red

foto red

Koniec prostych pieniędzy 
   Nadchodząca Perspek-
tywa Finansowa na lata 
2021-2027 to kolejny okres 
funkcjonowania środków 
Unii Europejskiej, do któ-
rych korzystania polski 
beneficjent zdążył się już 
dawno przyzwyczaić trak-
tując je za fakt oczywisty 
i  nie podlegający dyskusji. 
Tak przecież zawsze było, 
że Unia daje…! Ten slogan 
przestanie już za chwilę 

mieć rację bytu: skończą 
się możliwości, do których 
przyzwyczaili się rolnicy, 
przedsiębiorcy i oczywiście 
odpowiedzialni za lokalną 
politykę samorządowcy. 
W  stosunku do trwającej 
jeszcze Perspektywy na lata 
2014-2020 Polska otrzyma 
blisko 30 procent mniej 
środków. Pozyskiwanie 
środków już w tej chwili na-
stręcza wiele problemów 

wnioskodawcom, a będzie 
znacznie trudniej. Wynika 
to z wielu elementów, ale 
głównym, o  którym warto 
pamiętać, jest to, że wszel-
kie okresy przejściowe dla 
Polski już się zakończyły 
i  kraj nad Odrą i Wisłą bę-
dzie traktowany na równi 
z innymi państwami UE. 
Czas prostych rozwiązań 
na pozyskanie środków 
zewnętrznych już się za-

kończył, a  często stawiane 
naiwne pytanie: na co Unia 
daje? A!  Na to! To biorę! 
należy odłożyć na półkę 
z archiwaliami. Idzie czas 
profesjonalistów, którzy 
mają nie tylko pomysł na 
rozwój lokalny, ale i wie-
dzę, jak owe pomysły sfi-
nansować. 

Maciej Dudziak

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych  -  06 sierpień 2018

Lekceważą nas, zlekceważą i Was
   Od kiedy burmistrz Ja-
worski stał się postacią me-
dialną, z dużą łatwością 
posługuje się manipula-
cjami, półprawdami i te-
zami, których nie potrafi 
udowadniać. Bo jemu nie 
o  to chodzi. Wyznaje zasa-
dę, że najłatwiej kogoś ob-
rzucić błotem i nawet jak 
to, co mówi, nie jest praw-
dą, to i tak brud na innych 
pozostanie. Z wiadomym 
skutkiem zastosował tę 
metodę w czasie ostatnich 
wyborów oraz w począt-
kach swojego urzędowania 
(żadne z jego oskarżeń nie 
znalazło potwierdzenia), 
ale wielu ludzi uwierzyło 
i mamy to, co mamy, czyli 
tą marną jego kadencję.
   16 czerwca 2018 r. Gaze-
ta Lubuska opublikowała 

artykuł pod znamiennym 
tytułem „Taryfy za wodę 
pogrążą burmistrza”. 
Dotyczył on oczywiście 
tego, jak bardzo dreno-
wane są nasze kieszenie 
poprzez horrendalnie 
wysokie opłaty za wodę 
i ścieki w Witnicy i prowa-
dzoną przeciwko burmi-
strzowi sprawę w sądzie. 
W artykule tym burmistrz 
poproszony o komentarz, 
w żaden sposób nie poczu-
wa się oczywiście do winy, 
tylko atakuje, stwierdzając: 
"Rozbijam układy, z któ-
rych wiele osób przez lata 
czerpało wielomilionowe 
korzyści". 
   I tu chcę zacząć histo-
rię o bezczelności i  bucie, 
która zagościła wraz z bur-
mistrzem Jaworskim w na-

szym Urzędzie. Naszym, 
bo powinien on działać dla 
NAS. Zaciekawiło nas, ja-
kie to układy rozbija pan 
burmistrz i te wielomi-
lionowe korzyści, więc na 
podstawie ustawy o dostę-
pie do informacji publicz-
nej, zadaliśmy jako gazeta 
stosowne zapytanie. 
  Po dwóch tygodniach 
„urząd” w osobie pani se-
kretarz gminy udzielił od-
powiedzi, że nie może się 
odnieść do słów pana 
burmistrza, bo urząd nie 
jest prenumeratorem Ga-
zety Lubuskiej... 
  Tak naprawdę ośmiesza 
się, bo nie o artykuł chodzi, 
ale o słowa swojego szefa, 
którego wystarczyło zapy-
tać i poprosić o rozwinięcie 
myśli, które wyraził w ar-

tykule. Boleśnie śmieszny 
jest w tym wszystkim fakt, 
że w urzędzie nie czyta się 
komentarza burmistrza 
w  Gazecie Lubuskiej i żeby 
to stwierdzić pani sekretarz 
potrzebowała aż dwóch ty-
godni. 
  Cóż było robić. Wsparliśmy 
panią sekretarz artykułem 
z bezpodstawnymi oskar-
żeniami burmistrza, który 
załączyliśmy do ponowio-
nego zapytania, po czym 
po kolejnych dwóch tygo-
dniach ta sama pani sekre-
tarz ponownie nie odnosi 
się do żałosnych oskarżeń, 
udzielając odpowiedzi cyt: 
„że na wskazany wniosek 
została udzielona odpo-
wiedź...”. 
   Czyli podsumowując, bur-
mistrz rzuca oskarżeniami 

z kapelusza, a odpowiedzią 
jego żołnierza jest to, ze oni 
tego nie czytają!!! Pomijając 
już śmieszność tego tłu-
maczenia, pozostaje w tym 
wszystkim przykra świado-
mość, że urząd - jak to mó-
wią młodzi - „nas olał”. Oni 
nie mają zamiaru tłumaczyć 
się nawet z najbardziej głu-
pich i chamskich oskarżeń, 
bo oni są URZĘDEM, oni są 
lepsi od nas. Teraz to doty-
czyło nas, czyli gazety, choć 
słowa burmistrza mogły 
dotyczyć kogokolwiek (ce-
lowo użył bezosobowego 
określenia, żeby nie można 
go było pozwać do sądu), 
ale nie łudźmy się – tak 
może być potraktowany 
każdy z NAS MIESZKAŃ-
CÓW. 

Krzysztof Bryś

Kto bogatemu zabroni c.d.
    Pisaliśmy na łamach Prze-
kroju kilka miesięcy temu, 
że przetargi na realizację 
zamówień publicznych 
w Urzędzie, burmistrz zle-
ca firmom zewnętrznym. 
Od grudnia 2016 do listo-
pada 2017 r. kosztowało 
to gminę ponad 35 000 zł 
netto! Kwotę tę burmistrz 
wydał lekką ręką, mimo 
że równolegle zatrudnił 
„rzutkiego menedżera” 
z  Kostrzyna, pana Łukasza 
Dombka. Zanim słońce bur-
mistrza Jaworskiego wstało 
(czyli do grudnia 2014 r.), 
kompleksową obsługą po-
stępowań przetargowych 

zajmowała się kierownik 
Bogumiła Popkowska, w ra-
mach swoich obowiązków 
pracowniczych, bez zleca-
nia tego firmom zewnętrz-
nym. 
   Taki spory wydatek (odpo-
wiadający wysokości na-
gród przyznanych panu 
Pawłowi Łopatce przez 
burmistrza w ciągu zaled-
wie 6 miesięcy – 35 000 zł) 
zrzuciliśmy na karb tego, że 
może młody pan menedżer 
musiał się jeszcze podszko-
lić, zdobyć więcej doświad-
czenia (w  końcu nauka nie 
tylko pana Dombka nas, 
gminnych podatników cią-

gle kosztuje), ale okazuje 
się, że nie. 
    Oto od listopada 2017 r. 
do lipca 2018 r. proceder 
ten trwa dalej w najlepsze. 
Każde zamówienie pu-
bliczne (przetarg i nadzór 
nad postępowaniem) ob-
sługiwane jest przez ze-
wnętrzną firmę i kosztuje 
2 214 zł. Ile tych przetar-
gów w te 8 miesięcy firma 
obsłużyła, Urząd już nie ra-
czył napisać. Wiemy jedno – 
kwoty znów idą w dziesiątki 
tysięcy.
    Żeby tego było mało, to 
pan Dombek ostatnio tak 
zarobiony, bo przecież star-

tuje w wyborach na burmi-
strza Kostrzyna nad Odrą, 
że do wydziału inwestycji 
zatrudniono właśnie ko-

lejną osobę. Ciekawe, czy 
równie „młodą i rzutką”.

red.

Sprzedam dom dwurodzinny na działce 
12 arów - w Witnicy (obok NETTO)

Cena - 320 tys. złotych,  tel. 509 457 250

Zatrudnimy instruktora nauki jazdy kat. B. 
Champion Andrzej Przylepa 

tel.  95 718 03 35 lub  501 449 632

Masaże mobilne. Idealne na zmęczenie 
i ból pleców. Klasyczne, relaksacyjne, 
odchudzające.       tel. 697 299 967
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Czy prostytucja podcięła burmistrzowi skrzydła?

menedżer W szkole
   W grudniu 2016 roku na 
spotkaniu informacyjnym 
o  wchodzącej do szkół re-
formie z mieszkańcami 
Kamienia Wielkiego i Mo-
ścic burmistrz przedsta-
wił również propozycję 
utworzenia samodzielnej 
ośmioklasowej placówki 
oświatowej jaką była wcze-
śniej Szkoła Podstawowa w 
Kamieniu Wielkim. Pomysł 
napotkał wielu zwolenni-
ków, ale i  wielu przeciw-
ników. Mówiono przede 
wszystkim o wysokich 
kosztach utrzymania i czy 
gminę na taką samodzielną 
placówkę stać? 
     Wielokrotnie na obradach 
Komisji Oświaty i Komisjach 
wspólnych Rady pojawiał 
się ten temat. Zapadła de-
cyzja, że pomimo dużych 
kosztów utrzymania two-
rzymy we wrześniu 2017 
roku szkołę. Pani Kierow-
nik wydziału oświaty wów-
czas przekazała informację, 
że nie zdąży skutecznie 
powiadomić wszystkich 
mieszkańców o decyzji 
utworzenia szkoły. Podjęto 
więc uchwałę o zamiarze 
utworzenia szkoły z ter-

minem na wrzesień 2018 
roku. 
   W lutym 2018 roku skutecz-
nie powiadomiono miesz-
kańców, przygotowano 
stosowne dokumenty, po-
informowano Kuratorium. 
W maju ogłoszono konkurs 
na stanowisko dyrektora 
szkoły. Niestety nikt się 
do niego nie zgłosił. Po-
nowiono konkurs z  myślą, 
że może osoba, która prze-
gra konkurs na stanowisko 
dyrektora w  Dąbroszynie 
zechce przystąpić do kon-
kursu w Kamieniu Wielkim. 
Niestety ponownie nikt 
do niego nie przystąpił. 
  W czerwcu na wniosek 
mieszkańców zorganizo-
wano spotkanie, na które 
zaproszono burmistrza, by 
przekazał informację co 
się dzieje i czy szkoła ru-
szy we wrześniu. Burmistrz 
przedstawił całą sytuację 
i  poinformował, że nie-
stety z braku kandydatów 
na stanowisko dyrektora 
szkoły zmuszony jest do 
powołania menedżera 
szkoły (czyli takiej osoby, 
która nie ma wykształcenia 
w  tym kierunku, wymaga-

nego awansu zawodowego 
i doświadczenia w pracy 
w  szkole, mówiąc krótko 
nie spełnia formalnych wy-
mogów na stanowisko dy-
rektora). Burmistrz nie po-
informował mieszkańców 
o tym kto będzie menedże-
rem mówiąc, że złamałby 
przepisy obowiązującego 
„RODO”. Zapewnił jednak, 
że zrobi wszystko, by szkołę 
reaktywować od września. 
   Najpewniej Państwo nie 
wiecie, ale stanowisko me-
nedżera, który nie może sa-
modzielnie prowadzić pla-
cówki wymaga powołania 
funkcji w-ce dyrektora, 
który odpowiadać będzie 
za kształcenie w  szkole, bo 
przecież, szkoła to przede 
wszystkim kształcenie i wy-
chowanie. Takie rozwią-
zanie będzie kosztować 
gminę o wiele więcej niż 
pierwotnie planowano. 
Po ww. spotkaniu, Jacek 
Piwkowski zaoferował swo-
ją pomoc burmistrzowi, 
przedstawiając sposób na 
wybrnięcie z tej sytuacji. 
Byłoby profesjonalnie i ta-
niej. Jednak burmistrz nie 
skorzystał z proponowane-

   Wiele osób już zapew-
ne nie pamięta sytuacji 
sprzed ponad dwóch lat, 
gdy mieszkańcy centrum 
Witnicy dowiedzieli się, że 
na zamieszkiwanym przez 
nich obszarze, „występują w 
znacznym stopniu zjawiska 
patologii społecznej, takie 
jak: wykluczenie społeczne, 
uzależnienia od alkoholu, 
prostytucja, przemoc w ro-
dzinach, rozboje, kradzieże 
i włamania.” Tak pisał bur-
mistrz we wniosku o do-
finansowanie, złożonym 
do konkursu Modelowa 
Rewitalizacja Miast. Przy-
gotowując ten wniosek, 
władze nie zapytały Policji 
czy OPSu o dane dotyczące 
patologicznych zjawisk w 
obrębie centrum Witnicy, 
nie potrafiły też wskazać 
ankiet, badań czy opinii, w 
oparciu o które postawio-

no tak drastyczne tezy. Jak-
kolwiek projekt przeszedł 
pierwszy etap, co skutko-
wało kilkoma darmowymi 
spotkaniami z ekspertami 
od rewitalizacji, to kiedy 
przyszło do merytorycz-
nego poparcia swojego 
wniosku, władze prze-
grały sromotnie. W karcie 
oceny wniosku burmistrza 
komisja konkursowa stwier-
dziła m.in., że wnioskodaw-
ca nie rozumie właściwie 
czym jest rewitalizacja, 
a przedstawiona przez bur-
mistrza propozycja działań 
rewitalizacyjnych, zdecy-
dowanie nie nadaje się do 
upowszechnienia. 
    Rok później znów poja-
wiła się możliwość na po-
zyskanie dotacji celowej na 
działania wspierające gmi-
ny w przygotowaniu ich 
programu rewitalizacji. I co? 

Witnica nawet nie wystar-
towała w tym konkursie.
   Warto jeszcze w tym mo-
mencie przypomnieć, że 
już wiosną 2015 r. poprzed-
ni burmistrz pisał do władz: 
"sugeruję, by szybko i zde-
cydowanie podjąć prace 
nad programem rewitali-
zacji." Burmistrz Zabłocki 
doradzał i w pismach i na 
komisjach, każdorazowo 
oddając się do dyspozycji - 
niestety bez odzewu urażo-
nych władz. Wskazywał, że 
w 2015 r. pojawi się ustawa, 
która umożliwi pozyskanie 
milionów na kompleksową 
odnowę centrum Witnicy. 
Tak też się stało, jesienią 
2015 r. weszła w życie usta-
wa o rewitalizacji, a gminy 
zyskały podstawę prawną 
do uchwalania progra-
mów rewitalizacji. Na-
stępnie takie pozytywnie 

zweryfikowane w Urzędzie 
Marszałkowskim programy, 
stają się podstawą do ubie-
gania się przez gminy o do-
finansowanie projektów re-
witalizacyjnych ze środków 
UE. 
   W funduszach unijnych 
dla Polski na lata 2014-2020 
jest aż 6 mld zł na rewi-
talizację (licząc jedynie in-
westycje infrastrukturalne, 
do tego dochodzą miliardy 
złotych na projekty „mięk-
kie”). Jak sytuacji wygląda 
w Lubuskiem? Gminy ostro 
wzięły się do pracy i już od 
2016 r. włodarze przygoto-
wali, a radni uchwalili pro-
gramy w 43 miastach i gmi-
nach. I tak, startować po 
unijną kasę może już np. 
Lubiszyn, Ośno Lubuskie, 
Kostrzyn, Gorzów, Kłoda-
wa czy Santok.
   Istnieje poważne ryzyko, 

że Witnica nie zdąży z za-
twierdzeniem programu, 
o którym mowa jest w usta-
wie o rewitalizacji, do końca 
2018 roku, co oznaczałoby 
w praktyce brak możliwo-
ści pozyskania dofinanso-
wania na projekty rewita-
lizacyjne z funduszy UE na 
lata 2014-2020. Dlaczego 
istnieje takie ryzyko? Bo 
burmistrz takiego progra-
mu nawet nie przygoto-
wał i raczej już nie zdąży.
   Szkoda, że za błędy ama-
torów, płacimy z naszych 
kieszeni.  (wk)

foto red

Totalna opozycja się wzięła i uwzięła
   12 lipca, prezes MZK P.Jocz 
pochwalił się na stronie 
i profilu spółki, że oto woda 
i ścieki będą tanie jak nigdy. 
Przyjmujemy tę informację 
z dystansem św. Tomasza – 
nie uwierzymy dopóki nie 
zobaczymy faktury. Ale my 
nie o tym. Otóż w notce pre-

zesa Jocza znalazła się jesz-
cze taka wiadomość: „Z  in-
formacji uzyskanych z Wód 
Polskich i innych instytucji 
wynika iż totalna opozycja 
i  związani z jedną z firm lo-
bbyści składali – niemal hur-
towo - różne donosy, pisma, 
zapytania itp. Oczywiście nie 

miało to przyśpieszyć prac 
prowadzonych nad nowymi, 
niższymi cenami.”
   Redakcję Przekroju za-
interesowało to „doku-
czanie” totalnej opozycji 
biednemu prezesowi i zło-
żyliśmy oficjalny wniosek 
do Wód Polskich z prośbą 

o odpowiedź, czy udziela-
ły informacji MZK sp. z o.o. 
w Witnicy o tym, czy wpły-
wały do nich jakiekolwiek 
zapytania/wnioski od me-
diów czy podmiotów pry-
watnych. 
    Jakież było nasze zdziwie-
nie, gdy 23 lipca wpłynęła 

do nas odpowiedź infor-
mująca, że Wody Polskie 
nikomu takich informacji 
nie udzielały. 
   Ale jak to? Czyżby to zna-
czyło, że prezes MZK Jocz, 
perfidnie kłamie i blefuje? 
Niemożliwe...

red.

Ulica Kościelna w Białczu
   Ulicę Kościelną w Białczu 
budujemy od ponad roku, 
bo inwestycję podzielono 
na etapy. Pierwszy etap 
wykonano jesienią ubie-
głego roku. O drugi etap 
radni zawalczyli na sesji 
budżetowej i zadanie to 
wpisali do realizacji w 2018 
r. O dziwo, pewnego razu 
na komisję wspólną przy-
był wykonawca tej drogi, 
firma Kazar, z prośbą o pil-
ne znalezienie środków na 

wykonanie kolejnego już, 
trzeciego etapu. Co było 
powodem takiego stanu? 
Ano fakt,  „przypadkowego 
wykorytowania”, dłuższego 
o prawie 100 mb odcinka 
drogi. 
   Po burzliwej dyskusji, 
radni przychylili się do 
prośby wykonawcy, choć 
przyznać należy, że co naj-
mniej dziwna to sytuacja, 
gdzie wykonawca nie wie, 
ile metrów drogi ma zre-

alizować. No cóż, cieszą się 
mieszkańcy Białcza, którzy 
mimo popełnionego błędu, 
będą mieli wykonaną, dłuż-
szą o 100 mb, drogę. Radni 
oczywiście znaleźli środki 
na ww. cel, zlecenie poszło. 
   Z tego co nam wiadomo, 
droga miała być wybudo-
wana do końca czerwca br. 
Mamy połowę sierpnia, 
a prace jak stały, tak stoją. 
Ale kto by tam się spieszył. 
Ważne jest, aby odbiór od-

był się przed sa-
mymi wyborami. 
Czyż nie? Wstę-
gi, gratulacje, 
podziękowania. 
Tylko komu one 
powinny się na-
leżeć? 
  Odpowiedź po-
zostawiamy Pań-
stwu.    

       red.

foto red

go rozwiązania. 
    Od września, w utwo-
rzonej ośmioletniej szko-
le, funkcjonować będzie 
więc menedżer szkoły 
i w-ce dyrektor. Menedżer, 
który startował do wybo-
rów z listy SLD, tej samej 
co obecny burmistrz Wit-
nicy (2010 rok). Ponoć me-
nadżer jest powinowatym 
burmistrza. Czyżby dalszy 
ciąg faworyzowania człon-
ków rodziny przy obsadza-
niu stanowisk i przydziela-
niu godności? Pamiętacie 
Państwo zapewne, „odda-
nie” kuzynce mieszkania 
o powierzchni 112 m2. 
   Wracając jednak do spra-

wy, fakt najważniejszym 
dla mieszkańców obwodu 
szkoły jest to, że szkoła za-
czyna się „budować”. Trwają 
zapisy dzieci do szkoły i na-
bór kadry. Dość późno, gdyż 
pozostał niecały miesiąc na 
pierwszy dzwonek w tej 
szkole. Czy w powstającej 
szkole w Kamieniu Wielkim 
potrzebny jest menedżer, 
spróbujcie Państwo odpo-
wiedzieć sobie sami. 
  Naszym skromnym zda-
niem, skoro było inne, tań-
sze rozwiązanie, które nio-
sło za sobą profesjonalizm 
i doświadczenie, to należa-
ło z niego skorzystać. 

red.

Lok alne talent y kulinarne
żym wsparciem okazał się 
być Franciszek (Mateusz) 
Rękas, który świetnie zro-
zumiał koncepcję konkursu 
i pomógł przelać wizję na 
papier.
    Włosi jako organizatorzy 
zastrzegli sobie obowiązek 
użycia przez wszystkie eki-

zentować danie całkowicie 
wegetariańskie oraz danie 
mięsne mające odzwier-
ciedlać polskie tradycje 
kulinarne. Dodatkowym 
utrudnieniem było wyser-
wowanie go na specjalnie 
stworzonym do tego plate-
rze, przy którym bardzo du-

py produktów: 
1) danie wege: jajko/ser 
Castelmagno 
2) danie mięsne: Polędwi-
ca wołowa rasy piemonc-
kiej/grasica cielęca/ wło-
ski ryż Andrea
   Ponadto każda z ekip star-
tujących musiała użyć na-
rzuconego składnika, któ-
ry ogłoszony był dopiero 
dzień przed startem. Pomi-
mo, że Polska nie przeszła 
do dalszego etapu (podob-
nie jak 10 innych europej-
skich krajów), to pokazała 
się jak z najlepszej strony, 
budząc szeroki entuzjazm 
w światowej gastronomii. 

Serdecznie gratulujemy!
red.

szych, chociażby wygrywa-
jąc VI edycję programu Top 
chef. Ponadto obaj Pano-
wie już drugi raz wygrali 
polskie eliminacje tego 
właśnie konkursu. 
   Podczas zmagań w Tury-
nie polska ekipa musiała 
w ciągu 5h 35 min, zapre-

   Bocuse d'or to najbar-
dziej prestiżowy konkurs 
kulinarny na świecie. 
11-12 czerwca tego roku 
w Turynie (Włochy) odby-
ły się eliminacje europej-
skie. Właśnie tam Polska 
gastronomia mogła na 
nowo pokazać się światu 
z najlepszej strony, repre-
zentowana przez wybit-
nego szefa kuchni Da-
wida Szkudlarka (folwar 
Folińscy - Wysoka) i jego 
commisa Macieja Pisarka. 
Ciekawym jest fakt, że obaj 
Panowie pochodzą z  na-
szych rodzimych stron, tj. 
Gorzów Wielkopolski i Wit-
nica. Dawid Szkudlarek już 
wielokrotnie pokazywał, 
że jest on jednym z najlep-

foto #finedinninglovers

foto Dawid Szkudlarek
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Budujemy obiekty
przemysłowe, handlowe oraz mieszkalne.

Realizujemy inwestycje
od pomysłu do przekazania kluczy.

Z nami niemożliwe staje się możliwe!
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