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  "Cztery dni WorldSkills 
w Kazaniu to zmagania 
z 45 pięcioma kucharzami 
z  całego świata. Musieli-
śmy ugotować m.in. zupę, 
danie mięsne, danie ryb-
ne i deser, a oprócz tego 
jurorzy uraczyli nas do-
datkowymi zadaniami" - 
mówi Maciej Pisarek, srebr-
ny medalista WorldSkills 

w  rozmowie z Robertem 
Bohdanowiczem z Dzienni-
ka Gazety Prawnej. 
   „Pierwszego dnia ugo-
towałem zupę. Był to na-
rzucona tematyka. Była 
to zupa z  wykorzysta-
niem m.in. jaj, śmietany, 
kalafiora, koniaku, jabł-
ka i  białych warzyw. Zro-
biłem też krążek ziem-

niaczany z przysmażoną 
pieczarką i kalafiorem” - 
opowiada dalej. 
  Przypomnijmy. 29 sierp-
nia br. Maciej Pisarek 
zdobył srebrny medal 
w  konkursie World Skills 
w konkurencji gotowanie. 
To mistrzostwa świata dla 
zawodowców. 
  Na trzecim stopniu po-

dium stanął reprezentant 
Chin, złoty medal zdobył 
Rosjanin. Zawody trwały 
cztery dni. Maciej Pisarek 
zaproponował w swoim 
menu łososia z marchewką, 
cukinią i  sosem holender-
skim. Nasz Maciej zdobył 
także wyróżnienie Best 
Of Nation. Miał najwięcej 
punktów z całej polskiej re-

prezentacji. Maciej Pisarek 
jest pierwszym polskim 
kucharzem, który wystar-
tował w zawodach World 
Skills. Jego trenerami byli 
Paweł Salamon i Iwona 
Niemczewska.
 Gratulujemy wygranej! 
Macieju dla nas i tak Je-
steś Mistrzem!

(red)

Michał Kaczor wywalczył 
brązowy medal Mistrzostw 
Europy w Kickboxingu 
w  formule light-contact! 
W    ćwierćfinale nie pozo-
stawił wątpliwości kto jest 
zwycięzca pojedynku! Po 
wyrównanym boju z Wę-

grem w półfinale uznał wyż-
szość swojego przeciwnika! 
Jesteśmy dumni z  naszego 
Witnickiego fightera! Pozo-
stałym zawodnikom gratu-
lujemy postawy, charakteru 
i wyrównanych walk!

(trenerzy z redakcją)

Prawda wysza na jaw        * str. 2

15 lat temu                              *str. 4

Ławeczka naprawiona, a...
  Niezmiernie dziękujemy 
pracownikom CIS-u oraz 
pracownikom interwen-
cyjnym za przywrócenie 
dawnego blasku pięknej ła-
weczce przy ul. Ks. Bielaka. 
Widok jest imponujący i już 
nie razi w oczy. Dziękuje-

my raz jeszcze, że spełni-
liście Państwo naszą proś-
bę. Tak nieśmiało prosimy 
jeszcze tylko o kosz.   
   Natomiast mostek przy 
ogródkach działkowych 
Metalplast po raz kolejny 
jest zepsuty. Dziekujemy 

za poprzednie naprawy, 
jednak działkowcy proszą 
o trwalszą modernizację 
tego miejsca, gdyż obec-
nie zaczyna się zbiór Ich 
plonów, a mostek zagraża 
Ich życiu.

 (red)
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P r a w d a  w y s z ł a  n a  j a w
  8 lipca 2019 r. był smutnym 
dniem dla gminy Witnica. 
Tego dnia zapadł przed Są-
dem Rejonowym w Gorzo-
wie Wlkp. wyrok w toczącej 
się od ponad 3 lat sprawie 
karnej, w której na ławie 
oskarżonych zasiedli byli 
pracownicy magistratu 
– Przemysław J., Paweł Ł. 
oraz Urszula Z. 
  Postępowanie dotyczy-
ło m.in. nieprawidłowości 
przy zakupie wozu strażac-
kiego w połowie 2015  r. 
Wyrok skazujący wobec 
Przemysława J. (były wi-
ceburmistrz) oraz Pawła 
Ł. (były wiceburmistrz) 
i  warunkowo umarzający 
wobec Urszuli Z., obnażył 
prawdę o działaniach, 
manipulacjach, kompe-
tencji naszej lokalnej wła-
dzy.
   Sąd skazał Pawła Ł. oraz 
Przemysława J. na rok po-
zbawienia wolności w  za-
wieszeniu na trzy lata, pod-
dał ich w tym czasie pod 
dozór kuratora sądowego, 
zasądził od każdego z nich 
grzywnę w wysokości 300 
stawek dziennych po 20 zł 
każda (czyli 6.000 zł) , usta-

nowił wobec nich zakaz 
zajmowania stanowisk 
kierowniczych oraz stano-
wisk związanych z gospo-
darowaniem finansami pu-
blicznymi w administracji 
rządowej i samorządowej 
oraz spółkach prawa cywil-
nego i handlowego, w któ-
rych organy te mają akcje/
udziały/obligacje na okres 
3 lat. Wobec byłej pracow-
nicy Wydziału Inwestycji, 
Urszuli Z. sąd warunkowo 
umorzył postępowanie kar-
ne na okres jednego roku 
próby oraz zasądził od niej 
świadczenie pieniężne 
w kwocie 2 000 zł.
   Z pisemnego uzasadnie-
nia wyroku wynika, że dla 
sądu wina i sprawstwo 
oskarżonych były bez-
sporne i  nie budziły żad-
nych wątpliwości. Przemy-
sław J. nie przyznał się do 
zarzucanego mu czynu, 
ale sąd nie dał wiary jego 
wyjaśnieniom. Paweł Ł. 
również nie przyznał się do 
winy, obarczając nią przede 
wszystkim Urszulę Z. Sąd 
i jego wyjaśnieniom nie dał 
wiary uznając je za sprzecz-
ne z elementarnymi za-

sadami logiki. Urszula Z. 
przyznała się do winy twier-
dząc, że znajdowała się 
pod presją Pawła Ł. i Prze-
mysława J., pod dyktan-
do Pawła Ł. wykonywała 
wszystkie czynności i czu-
ła się przez niego wma-
nipulowana w tą sprawę. 
Sąd dał w pełni wiarę jej 
wyjaśnieniom, znajdywały 
one także potwierdzenie 
w zgromadzonym materia-
le dowodowym. Uznał, że 
Urszula Z. była jedynie lo-
jalnym i biernym podwład-
nym i „pionkiem” w rękach 
współoskarżonych.
  Sąd uznał, że okres próby 
da społeczeństwu i kurato-
rowi możliwość przyjrzenia 
się oskarżonym i weryfika-
cji ich zachowania na prze-
strzeni czasu. Samym zaś 
oskarżonym pozwoli na re-
fleksję nad swym postę-
powaniem i stylem pracy, 
aby mogli wyciągnąć wła-
ściwe wnioski na przyszłość 
- w tym w szczególności, 
że praca w administracji 
musi przebiegać zgodnie 
z prawem, a zamówienia 
publiczne winny być reali-
zowane wg jasnych proce-

dur, które są przestrzegane 
przez organizatorów prze-
targu. Sąd podkreślił także, 
że władza samorządowa 
jest służbą społeczeń-
stwu, nie zaś zarządza-
niem folwarkiem, który 
przecież nie był własno-
ścią oskarżonych. Panowie 
oskarżeni gospodarowali 
groszem publicznym, gro-
szem gminy i groszem UE, 
a my jesteśmy jej obywate-
lami, obojętnie jak daleko 
nam do Brukseli, obojętnie, 
czy my UE popieramy czy 
nie, chodzi o to, by mieć 
szacunek do środków któ-
rymi dysponujemy, ale 
również trzeba mieć myśl 
przewodnią, że jako osoby 
sprawujące funkcje zaufa-
nia publicznego w gminie, 
podlega się odpowiedzial-
ności większej, niż przecięt-

ny Kowalski.
    Oboje oskarżeni (Prze-
mysław J. i Paweł Ł.) nad-
użyli zaufania jakim da-
rzyło ich społeczeństwo 
i dali smutne świadectwo, 
że nie potrafią korzy-
stać z nadanych im przez 
wspólnotę samorządową 
uprawnień, aby kierować 
powierzonymi im jed-
nostkami organizacyjny-
mi gminy.
    Wyrok jest nieprawomoc-
ny. Upłynął termin na złoże-
nie apelacji w sprawie i akta 
zostaną niebawem przeka-
zane do Sądu Okręgowego 
w Gorzowie Wlkp. Od wice-
prezesa SR dowiedzieliśmy 
się, że Paweł Ł. i Przemysław 
J. apelacje złożyli, Urszula Z. 
nie.

(red)

  Stowarzyszenie Inicjatyw 
Społeczno-Kulturalno-Roz-
wojowych „pasjONAta” 
zostało powołane do ży-
cia w  kwietniu 2019 roku. 
Swoim działaniem obej-
muje całe Województwo 
Lubuskie, a w szczególności 
Gminę Kłodawa, Miasto Ko-
strzyn nad Odrą oraz Gmi-
nę Witnica. Stowarzyszenie 
założyli prawdziwi pasjona-
ci, którzy chcą inspirować 
mieszkańców do nowych 
przedsięwzięć i inicjatyw 

społecznych. 
   Serdecznie zapraszamy 
wszystkich chętnych do 
współpracy i  poszerzenia 
grona członków naszego 
Stowarzyszenia. 
   Pierwszym oficjalnie pod-
jętym działaniem naszego 
Stowarzyszenia, było zło-
żenie wniosku do bur-
mistrza Miasta i Gminy 
Witnica o  przyznanie 
nagrody dla Macieja Pi-
sarka - wicemistrza świa-
ta w gotowaniu. Zasługi 

tego młodego witniczani-
na dla naszego Miasta są 
tak oczywiste, że pomysł 
natychmiast przerodził się 
w  realizację. Mamy nadzie-
ję, że nasz wniosek znajdzie 
akceptację Rady Miejskiej. 
Pasjonatowi gratulujemy 
wygranej!
    Kolejnym ruchem było 
złożenie przez nas wnio-
sku do budżetu obywa-
telskiego MiG Witnica na 
2020 rok. Wiosek obejmu-
je wykonanie dodatko-

wego parkingu przy Miej-
skim Przedszkolu Bajka 
w Witnicy, o który proszą 
rodzice, ale również sami 
zauważamy potrzebę stwo-
rzenia dodatkowych miejsc 
parkingowych. Wniosek 
poparło 15 osób. Teraz cze-
kamy na jego akceptację, 
a już niebawem będziemy 
prosili Państwa o głosowa-
nie na nasz wniosek.
    Złożyliśmy również for-
mularz konsultacji w Mie-
ście Kostrzyn nad Odrą, by 

Z pasją!
uzyskać w 2020 roku, dota-
cję z pożytku publicznego 
na realizację filmów o te-
matyce historycznej. Trzy-
majcie kciuki za powodze-
nie tego przedsięwzięcia. 
   Działamy, nie śpimy!

    Z wyrazami szacunku - 
Agnieszka Chudziak (pre-
zes stowarzyszenia) oraz 
Ryszard Dubik (wicepre-
zes)

„pasjONAta”

foto red

Złóż wniosek do budżetu na 2020 rok
Szanowni Państwo – do 
30 września br. – w urzę-
dzie gminy należy złożyć  
wnioski do projektu bu-
dżetu na 2020 r. 

Idę na wybory - 13.X 2019! 
13 października to ważny 
dzień dla nas wszystkich. 
Tego dnia będziemy mogli 
zagłosować na kandydatów 
do Senatu i Sejmu. 
   Każdy z głosujących musi 
mieć przy sobie dowód 
osobisty. Po jego okazaniu 

   Każdy z Was/nas może, 
a  nawet powinien to zro-
bić. Wnioski winny doty-
czyć inwestycji, remontów 
bądź bieżących problemów 

(drogi, dachy, itp.). Wnioski 
można napisać odręcznie 
i złożyć je w BOK urzędu 
lub przesyłać pocztą na 
adres: Urząd Miasta i Gmi-

ny Witnica, 66-460 Witnica, 
ul. Plac Andrzeja Zabłoc-
kiego 6. Można też zgodnie  
z  informacją umieszczoną 
na stronie Witnicy - przesłać 

mailowo na adres: 
skarbnik@witnica.pl. 

 Zachęcam do zgłaszania 
Państwa potrzeb!

Agnieszka Chudziak

otrzyma 3 lub 4 karty wy-
borcze i  zaznaczy swoje 
głosy znakiem „X”. Lokale 
wyborcze będą pracować 
od godziny 7:00 do 21:00. 
    Po raz drugi w wyborach 
będą dwie komisje. Jedna 
będzie wydawać karty do 

głosowania, a druga będzie 
liczyć głosy.  
   To od Ciebie zależy kogo 
wybierzemy na kolejną 
kadencję.                                

red.
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Było drzewo i nie ma drzewa

Zarobki i nagrody w Urzędzie

  Fenomen. Ulica Kościusz-
ki zbudowana w zeszłym 
roku za 2 mln zł z kredytu, 
który wszyscy spłacamy bo-
dajże do 2028 roku. 
   Zapewne pamiętacie Pań-
stwo, że na jednym z jej 
odcinków pojawiło się "cie-
kawe" zwężenie z uwagi 
na drzewo rosnące w pasie 
ruchu drogowego. Powstał 

nietypowy zygzak, który 
jest zagrożeniem, mimo, 
że ograniczenie prędko-
ści w tym miejscu wyno-
si 20  km/h. A  raczej było. 
Dlaczego? Ano dlatego, 
że drzewa w  tym feral-
nym zygzaku już nie ma!    
Gdzie podziało się drzewo? 
Kto i kiedy je wyciął, i z  ja-
kiej przyczyny? Czy drzewo 

zachorowało/uschło w trak-
cie roku? Czy ktokolwiek 
zbadał jego stan w trakcie 
budowy drogi? Czy ktokol-
wiek to wszystko racjonal-
nie przemyślał na etapie 
projektowania i  wykonaw-
stwa? Nie wiemy. Zadamy 
pytanie w tej sprawie. 

(red)

   Jak ustaliła Gazeta Lu-
buska – witnicki Sekre-
tarz zarabia miesięcznie 
9.632  zł brutto. To więcej 
niż burmistrz, którego 
miesięczne uposażenie 
wynosi – 9.474 zł brutto. 
A nowy zastępca tylko 
albo aż z uwagi na kilku-
miesięczne doświadczenie 
w  administracji publicz-
nej dekadę temu (Urząd 
Miejski w  Mieszkowicach) 
oraz nowe rozporządzenie 
w sprawie wynagradzania – 
9.174 zł brutto. 
 Powyższe kwoty nie 
uwzględniają oczywiście 
nagród, przyznawanych 
wedle uznania burmistrza. 
Np. kwartalnie 7.500 zł 

dla zarabiającej więcej od 
samego burmistrza pani 
sekretarz, albo nagroda 
2.500 zł dla świeżo upie-
czonej zastępcy burmi-
strza (po kilku tygodniach 
pracy). Takich nagród ni-
gdy przed nastaniem pana 
Jaworskiego urząd nie wi-
dział. A u niego mają miej-
sce regularnie. 
   Z drugiej strony słyszymy 
od p. Jaworskiego, że na 
nic nie ma pieniędzy, że 
dachów na Gorzowskiej nie 
wyremontuje, że Ogrodowa 
nie będzie dalej robiona, że 
za drogie inwestycje i trze-
ba rezygnować. Medialnie 
już prawie wstęgi przecina 
nad nowym MDK, a rzeczy-

wistość jaka jest - to chyba 
każdy na co dzień widzi.
  Poniżej przekazujemy Pań-
stu zestawienie dochodów 
uzyskanych przez osoby 
pełniące funkcje puliczne 
w Urzędzie MiG Witnica 

oraz MZK sp. z o.o. Kwoty 
te wykazano w corocznych 
oświadczeniach majątko-
wych, publikowanych na 
stronie http://bip.wrota.lu-
buskie.pl/ugwitnica/oswi-
adczenia/22/rok/. 

  Rokroczny wzrost nie-
których wynagrodzeń, 
może przyprawić o za-
wrót głowy.

(red)

  Drodzy czytelnicy, otrzyma-
liśmy sympatyczny, okoliczno-
ściowy artykuł od mieszkanki 
naszej Gminy, związany z pięt-
nastą rocznicą wstąpienia 
Polski do Unii Europejskiej. 
Dziękujemy i serdecznie za-
praszamy do lektury!

"Byłam tam! - Bruksela 
w nocy z 30 kwietnia/

1 maja 2004"
   Wyjazd do Brukseli w 2004 
roku był moim pierwszym 
wyjazdem za granicę. Razem 
z przedszkolem „Na Środku 
Świata” w Nowinach Wielkich 
spakowaliśmy zrobioną z kloc-
ków Arkę Dobrej Wiadomości 

i wyruszyliśmy na zachód. 
Wtedy jeszcze normalne 
było to, że pojazdy na grani-
cy były sprawdzane, a każdy 
podróżujący musiał okazać 
paszport. Na nasz dwupiętro-
wy autokar poświęcono oko-
ło godziny czasu, bo oprócz 
sprawdzania samych paszpor-
tów zadawano nam także py-
tania dotyczące celu podróży.
  Nasz „rejs” rozpoczęliśmy 
wizytą w Münchenbergu. 
Odbywał się tam festyn na 
którym polska i  niemiecka 
grupa zaprezentowała się od 
strony teatralnej. Polską bajkę, 
odegraną przez aktora Jakuba 
Gwinta tłumaczył na bieżąco 
tłumacz. Podczas spędzania 
czasu z niemieckimi dzieć-
mi nie mieliśmy tłumacza 
i  szczerze mówiąc, nie był 
on nawet potrzebny. Wszyst-
kie reguły gry pokazywaliśmy 
sobie na migi. I funkcjonowało 

to bardzo dobrze, bo język nie 
stanowił żadnej przeszkody w 
dobrej zabawie.
   Kolejne przystanki miały 
miejsce w Berlinie, Druten i 
Brukseli. Pamiętam, że w każ-
dym z tych miejsc zostaliśmy 
przyjęci nadzwyczaj ciepło, 
bo dzieci, przedszkolanki oraz 
rodzice byli ciekawi naszej hi-
storii i  tego co niesie ze sobą 
nasza niezwykła Arka Dobrej 
Wiadomości. We wszystkich 
odwiedzanych miastach od-
bywały się festyny, na których 
dzieci mogły bawić się na 
Arce i poczuć jak prawdziwi 
odkrywcy. Okręt spodobał 
się im tak bardzo, że za-
wsze pod koniec uroczy-
stości, gdy trzeba było się 
pakować, dzieci w ogóle nie 
chciały opuścić pokładu.
  Po festynie w Brukseli uczest-
niczyliśmy w oficjalnym przy-
stąpieniu Polski do Unii Eu-

Co roku okrąża Ziemię
Wywiad 

z Krystyną Sibińska 
posłanką RP:

- Czas na podsumowanie 
kończącej się kadencji Sej-
mu
Najkrócej mogę powiedzieć 
tak: jako posłanka cztero-
krotnie okrążyłam Ziemię. 
Nie chodzi o luksusową wy-
cieczkę; wykonując swoje 
obowiązki poselskie każde-
go roku pokonuję 40 tysięcy 
kilometrów. To dużo, ale nie 
żalę się; lubię to co robię. 
(śmiech)
- Rzadko widać Panią 
w najważniejszych dzienni-
kach telewizyjnych
Jestem wiceprzewodniczą-
cą klubu parlamentarne-
go Koalicji Obywatelskiej. 
Moim zadaniem jest nad-
zorować pracę prawie 200 
posłów i senatorów Koalicji 
Obywatelskiej w komisjach 
merytorycznych, zajmuję 
się też sprawami organiza-
cyjnymi, m.in. związanymi 
z aktywnością obywatelską 
w terenie. To bardzo ważna 
i czasochłonna praca, ale 
dla dziennikarzy niecieka-
wa (uśmiech). Kilkakrotnie 
byłam zapraszana do pro-
gramów, w których wystę-
powałam nie jako polityk, 
a ekspert od infrastruktury 

transportowej, czy rewitali-
zacji miast – dziedzin, który-
mi zajmuję się podczas prac 
komisji sejmowych.
- Pracuje Pani w dwóch ko-
misjach
Jestem członkinią sejmowej 
Komisji Infrastruktury oraz 
Komisji Ochrony Środowi-
ska, Zasobów Naturalnych 
i  Leśnictwa. Ponadto dzia-
łam w jedenastu zespołach 
parlamentarnych (m.in. 
w  Parlamentarnej Grupie 
Kobiet) oraz czterech gru-
pach bilateralnych, w tym 
polsko-niemieckiej (takie 
grupy zajmują się współpra-
cą Sejmu z parlamentami 
innych państw – red.).
- Pani poselski bilans to …
Prawie 410 interpelacji po-
selskich i ponad 180 zapytań 
poselskich. Udział w ponad 
7,5 tys. głosowań podczas 
85 posiedzeń Sejmu, pod-
czas których wystąpiłam 
ponad 60 razy. W rankingu 
„Wprost” zostałam uznana 
za „Tytana pracy”. Ten tytuł 
tygodnik przyznał dwudzie-
stu najbardziej zapracowa-
nym parlamentarzystom. 
- Często widzimy pustą salę 
plenarną
Szkoda, że dziennikarze nie 
informuje wtedy, że posło-
wie w tym czasie uczestni-

czą w posiedzeniach komi-
sji, a w sali plenarnej wszyscy 
musimy być podczas głoso-
wań. Jedna moja komisja 
(infrastruktury – red.) zbie-
rała się prawie 300 razy, dru-
ga pracowała podczas 180 
posiedzeń. Proszę pamię-
tać, że posłowie na Wiejskiej 
pracują bardzo intensywnie; 
zaczynamy o dziewiątej czy 
dziesiątej rano, a obrady 
trwają i do drugiej w nocy, 
a zdarzało się, że głosowali-
śmy i o czwartej nad ranem. 
Na sen pozostaje niewiele…
- Co w Sejmie Pani załatwi-
ła dla Lubuszan?
Poseł to nie radny woje-
wódzki czy miejski; jeżeli 
wprowadzamy nowe prze-
pisy czy nowelizujemy do-
tychczasowe, to będą one 
obowiązywać nie tylko 
w  województwie lubuskim, 
ale w całym kraju. W  tej 
kadencji jestem posłem 
w  opozycji; rządząca koali-
cja odrzuca wszystkie nasze 
propozycje i projekty, nawet 
te najbardziej oczywiste 
i  potrzebne. W takiej sytu-
acji działam za pośrednic-
twem interpelacji i zapytań 
poselskich. Przedstawiam 
premierowi czy konkret-
nym ministrom problem 
i mają trzy tygodnie na 

udzielenie odpowiedzi, jak 
ten problem rozwiązać. Bar-
dzo dużo moim interpelacji 
dotyczyło wprowadzenia 
nowych leków i metod le-
czenia, problemów niepeł-
nosprawnych, kobiet i  se-
niorów, budowy i odnowy 
dróg. Dość powiedzieć, że w 
poprzedniej kadencji Sejmu 
interpelacji i zapytań napi-
sałam 62, a przez ostatnie 
cztery lata 590. Na pytanie 
mogę odpowiedzieć i tak; 
każdy poseł stara się o przy-
chylność rządu wobec swo-
jego regionu. Teraz jestem 
w opozycji, ministrowie nie 
są dla mnie zbyt przychyl-

ni, stąd głównie zajęłam 
się przypilnowaniem, aby 
kontynuowano inwestycje 
już rozpoczęte przez Plat-
formę Obywatelską.Dzięki 
temu droga ekspresowa S3 
w całym województwie jest 
dwupasmowa, kończy się 
odnowa gorzowskiej esta-
kady, po Gorzowie wkrótce 
zaczną jeździć nowoczesne 
tramwaje, a gorzowski szpi-
tal, kiedyś najbardziej zadłu-
żony w kraju, unowocześnia 
się, buduje nowe oddziału 
i  leczy choroby nowotwo-
rowe na europejskim pozio-
mie.           Ciąg dalszy nastąpi
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foto archiwum rodzinnefoto archiwum rodzinne

foto archiwum rodzinne

foto archiwum rodzinne

ropejskiej. Cała ceremonia 
odbywała się na ogromnym 
placu, na którym byli obec-
ni także mieszkańcy innych 
państw, które tego samego 
dnia co Polska miały wstąpić 
w szeregi krajów europej-
skich. Po odsłuchaniu euro-
pejskiego hymnu nastąpiło 
uroczyste wciągnięcie flag na 
maszt. Było to piękne wyda-
rzenie - dużo świateł, wiwa-
tów, obejmujący się ludzie 
oraz odśpiewanie „Mazurka 
Dąbrowskiego”. Nie obyło się 
także bez łez.
   W 2004 roku, mając 7 lat, wy-
jazd ten był dla mnie swego 
rodzaju rozrywką oraz przy-
godą, ale dopiero po latach 

zrozumiałam jak bardzo wpły-
nęło to na moją przyszłość. 
Dzięki Unii Europejskiej 
miałam możliwość nauki 
w niemieckim liceum we 
Frankfurcie nad Odrą, gdzie 
zdałam europejską maturę. 
Ułatwiło mi to decyzję o  dal-
szej edukacji, ponieważ po-
stanowiłam pozostać w Niem-
czech, gdzie rozpoczęłam 
studia licencjackie na Uniwer-
sytecie w Erfurcie na kierunku 
„Logistyka i  transport”. Dzięki 
temu jednemu dniu mogę 
podróżować oraz uczyć się w 
obcym kraju, co jeszcze 15 lat 
temu nie było tak łatwe jak 
dziś.            Karolina Kołoszyc

15 lat temu (wejście do UE)

K r o p l a  d r ą ż y  t y n k
   Dewastacja budynku za-
czyna od rzeczy małych: od 
nienaprawionej na czas ryn-
ny, nieusuniętego szybko 
bazgrołu na tynku, źle poło-
żonej dachówki, odpadają-
cym fragmencie tynku.
   Tak ma się obecnie rzecz 
i z Żółtym Pałacykiem: ciek-
nie gdzieś dach, więc zle-
wane są ściany poddasza, 
brakuje zapewne kawałka 
rynny, więc odpada bo-
niowany, z takim piety-
zmem odnowiony kiedyś 
tynk, już odpadła zbutwiała 
część drewnianej podbitki, 
a kropla po kropli pozosta-

je na podchodzącej wilgo-
cią podmurówce. Mali czy 
więksi wandale pozostawili 
swoje głupie podpisy, inni 
gdzieś odrzucili kilka kostek 

z  obrzeża.   Z przodu budy-
nek jeszcze wygląda jako 
tako – z tyłu widać jego 
„upadek”. I nawet mi nie 
chodzi o to, że podłogi wy-
magają cyklinowania, ściany 
wewnątrz malowania, kafle 
na korytarzach uzupełnie-
nia. Chodzi o to, że brak na 
czas małych remontów, któ-
re kosztowałyby grosze, do-
prowadzi do konieczności 
remontu za duże pieniądze. 
Oczywiście jeżeli ktoś będzie 
pamiętał, że to jeden z  ład-
niejszych budynków w  na-
szej miejscowości.
   Pieniądze znalazły się jed-

nak na strzelnicę w piwni-
cy, którą wyremontowano 
pewnie za kilkanaście ty-
sięcy, i która, poza kilkoma 
spotkaniami, stoi od roku 

lub i dłużej pusta. I nie dzi-
wię się – wyraźnie jej duch 
nie pasuje do tego akurat 
miejsca.
   Na koniec dodam, że pa-
łacyk i jego otoczenie ma 
potencjał: lubi tam siady-
wać wieczorami młodzież, 
bo jednak ławki „wyklętego” 
pana Franciszka przyciąga-
ją, drzewa dają cień, a w sa-
mym budynku ciągle jeszcze 
działa muzeum i  spotykają 
się członkowie organizacji 
społecznych, no i jest Urząd 
Stanu Cywilnego.                                         

tk       
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   2 września po raz pierw-
szy obradowała Woje-
wódzka Rada Kobiet. 
W  spotkaniu wzięły także 
udział panie, które zgłosi-
ły swoją aplikację, ale nie 
zostały wybrane. Podczas 
spotkania panie wybra-
ły przewodniczącą. Zo-
stała nią Zofia Szozda 
– inicjatorka powstania 
gremium. Lubuska Wo-
jewódzka Rada Kobiet to 

organ doradczy, działający 
przy Marszałku Wojewódz-
twa Lubuskiego. W jej skład 
powołanych zostało 15 ko-
biet, w tym nasza rodowi-

ta mieszkanka Agnieszka 
Chudziak. Do zadań rady 
należeć będzie monitoring 
i  analiza potrzeb kobiet 
w  regionie w obszarach, 

Obradowała Wojewódzka Rada Kobiet

Gmino Witnica, poczytaj!
 PNS Educatio Pro Europa 
Viadrina wydało w zeszłym 
roku wspaniałą książkę pt. 
„Witnica. Andrzej Zabłoc-
ki” – tak się przedstawiał. 
Książka pod redakcją dr 
Catherine Griefenow-Me-
wis składa się z 51 tekstów 
osób z Polski i zagranicy, 
które na swojej drodze 
spotkały byłego, wielolet-
niego Burmistrza Witnicy, 
ś.p. Andrzeja Zabłockiego. 
Znajdziemy w niej wspo-
mnienia rodziny, przyjaciół, 
kolegów, ale też współpra-
cowników i innych samo-
rządowców. Niemal 200 
stron wzruszających, często 
zabawnych, szczerych tek-
stów, miesza się z licznymi 
fotografiami Andrzeja Za-
błockiego w różnych sytu-

acjach, sceneriach, okresie 
jego życia. Z książki wyłania 
się prawdziwy, pełny obraz 
naszego Burmistrza – nie-
zwykłego człowieka obda-
rzonego charyzmą i entu-
zjazmem, którym potrafił 
zarażać otaczających go lu-
dzi. Uczciwego, uśmiech-
niętego i otwartego wielbi-
ciela Witnicy, której sukces, 
był jego życiowym celem. 
Obraz dobrego człowieka, 
bo takim właśnie był An-
drzej Zabłocki.
 Wszystkie osoby zainte-
resowane nabyciem dru-
giego już, poprawionego 
wydania książki, uprzejmie 
prosimy o kontakt pod nr 
tel 607 689 371 lub mailem: 
palacyk@onet.eu. 

K. Zabłocka

takich jak:  edukacja, zdro-
wie, rynek pracy, polityka 
społeczna oraz podnosze-
nie świadomości dotyczą-
cej równego traktowania. 

30 września kolejne posie-
dzenie Wojewódzkiej Rady 
Kobiet. Gratulujemy naszej 
mieszkance i życzymy cie-
kawych inicjatyw!                                

(red)

foto archiwum rodzinne

Pieniądze na wóz strażacki do Kamienia Wielkiego
    Radni nie zgodzili się na 
podjęcie uchwał zapropo-
nowanych w pakiecie przez 
burmistrza. Nie byli prze-
ciwko drodze w Nowinach, 
ale nie wyrazili zgody na 
kupno kolejnego wozu 
strażackiego, co wiąza-
ło się z wkładem gminy 
w kwocie 250.000 zł. 
   Swoje stanowisko uzasad-
niali tym, że w bieżącym 
roku wpisali do budżetu 
środki na zakup nowego 
samochodu strażackiego 
dla OSP Mościce. Nie stać 
Gminy na dofinansowanie 

zakupu kolejnego samo-
chodu dla jednostki, która 
nie jest wpisana do KSRG. 
Brakuje środków na tak po-
trzebne drogi i wodociągi 
w naszej gminie, a bezpie-
czeństwo zapewniają nam 

doskonale wyposażone 
Ochotnicze Straże Pożarne 
z Mościc, Nowin Wielkich 
oraz Witnicy. 
  Burmistrz ponownie 
zwołał sesję, mimo że na 
poprzedniej określił radę 

jako "niepoważnych lu-
dzi, dziecinadę" i sugero-
wał referendum w  spra-
wie odwołania rady. 
  Przewodniczącemu iro-
nicznie gratulował przewo-
dzenia takiej radzie, a wcze-

śniej wygadał się, że uważa, 
że rada jest dla burmistrza, 
co w praktyce oznacza, że 
ma być maszynką do gło-
sowania tak, jak chce bur-
mistrz. 
  Po głosowaniu obrażony 
wyszedł z sali w trakcie se-
sji, a zastępca zerwała się 
za nim (przez całą sesję nie 
odezwała się ani słowem, 
by przekonać radnych do 
stanowiska burmistrza). 
   Czyż nie jest to kabaret? 
Oceńcie Państwo sami.

                                            (red)

Letnie Spotkania Kameralne i w Dąbroszynie
   31 sierpnia w kościele pw. 
św. Józefa w Dąbroszynie 
odbył się „Koncert dla Vic-
torii” w udziałem znakomi-
tej skrzypaczki Celiny Kotz. 
Wydarzenie miało miejsce 
dzięki determinacji i za-
angażowaniu Polsko-Nie-
mieckiego Stowarzyszenia 
„Educatio Pro Europa Via-
drina” oraz Stowarzyszenia 
„Sauerianum” z Drezden-
ka. Koncert poprowadził 
Wiesław Pietruszak, który 
mówił m.in. o roli muzyki 
w jednoczeniu narodów. 
   Nim rozbrzmiały utwory 
Bacha, Kreislera czy pol-
skiej kompozytorki Graży-
ny Bacewicz, głos zabrał 
Zbigniew Czarnuch, który 
opowiedział zgromadzo-
nym słuchaczom roman-

tyczną historię hrabiny 
Eleonory oraz księcia Fry-
deryka – przyszłego kró-
la Prus, która zdarzyła się 
przed dwustu laty w pała-

cu w Dąbroszynie. Wyjaśnił 
także pochodzenie obeliska 
zwieńczonego figurą Wik-
torii – bogini zwycięstwa, 
znajdującego się w parku 

koło pałacu, au-
torstwa Christiana 
Raucha (1840 r.). 
Podczas koncertu, 
zbierane były datki 
na rzecz renowa-
cji dzieła. Koncert 
poprzedziły sym-
boliczne urodziny 
przy kawie i cieście 
"dobrego ducha" 
pałacu  - Jutty von 
der Lancken, przy-
gotowane w  dą-
broszyńskiej świe-
tlicy, odbywające 
się rokrocznie do 
2015 r. w samym 
pałacu, który stał się wów-
czas nagle placem budowy. 
Może w przyszłym roku uda 
się powtórzyć to czarujące 
dźwiękami wydarzenie, ale 

bezpośrednio w  parku, 
w sąsiedztwie pomnika 
Wiktorii?                  

K. Zabłocka

foto KZfoto KZ foto KZ

Rzeź drzew na horyzoncie c.d.?
   Prawie 1,5 roku temu 
pisaliśmy o zamierzonej 
przez burmistrza wycince 
11 drzew (szpaler świerków 
i klonów przedzielający 
Park Drogowskazów) i  po-
zytywnej w tym zakresie 
decyzji Starosty Powiato-
wego. Mieszkańcy i radni 
podnieśli larum, zbierane 
były podpisy pod akcją pro-
testacyjną wobec planowa-
nej wycinki – ostatecznie 
burmistrz odstąpił od swo-
jego pomysłu.
   Co się jednak okazuje, 
wycinka drzew w Parku 
dalej kusi burmistrza. 

Tym razem chodzi o ulicę 
Bajkową.  Pod koniec mar-
ca br. burmistrz skierował 

do Starosty wniosek o wy-
cinkę 21  drzew rosnących 
przy boisku baseballowym 
(swoją drogą – praktycz-
nie nieużywanym) oraz na 
poboczu drogi gminnej. 
Burmistrz motywował swój 
wniosek koniecznością 
„udrożnienia przejezdno-
ści drogi (ul. Bajkowej) wg 
wznowionych granic geo-
dezyjnych”. W zamian bur-
mistrz zaproponował nasa-
dzenie sadzonek 19 dębów 
w ... Białczu! Wg burmistrza 
4 brzozy powodują kolizję z 
boiskiem sportowym, po-
zostałe 15 drzew udrożni 

drogę, a 2 są całkowicie wy-
schnięte bądź w fazie obu-
mierania.
 Starosta powiedział: 
STOP! Decyzją z dnia 
11.07.2019 r. wydał zgo-
dę na usunięcie jedynie 
6  drzew, tj. 4 brzóz na gra-
nicy boiska oraz obumarłej 
wierzby i topoli. W uzasad-
nieniu decyzji podkreślił, 
że przeprowadzone przez 
pracowników Starostwa 
oględziny nie potwierdzi-
ły zasadności wycinki po-
zostałych drzew – są one 
w dobrym stanie, bez oznak 
chorób. Ponadto burmistrz 

nie przedłożył żadnej do-
kumentacji potwierdza-
jącej wznowienie granic, 
pracownicy nie znaleźli 
żadnych słupków granicz-
nych świadczących o wzno-
wieniu granic, a lokalizacja 
drzew nie utrudnia prze-
jezdności drogi.
  Uff!! Swoją drogą, miesz-
kańcy ul. Bajkowej donoszą 
nam, że do końca kwiet-
nia burmistrz deklarował 
przedstawienie projek-
tu budowy tej ulicy. Było 
też obiecane spotkanie 
z  mieszkańcami, o którym 
od miesięcy cicho sza.  (red)

W Szczecinie mniej ślisko?
  Zapytaliśmy urząd kilka 
miesięcy temu, co się dzieje 
z mozaiką i jakie są wobec 
niej plany. Pani sekretarz 
przekazała, że  "mozaika 
ceramiczna nie została za-
montowana z uwagi na 
pilniejszą potrzebę realiza-
cji zadań zaplanowanych 
w uchwałach budżetowych 
poprzednich lat". 
   Przypomnijmy – mozaika 
z ważnymi atestami i po-
zwoleniami na jej instalację, 

czeka od 2015 r., a obec-
nie niszczeje zapomniana 
w  piwnicy urzędu, a  może 
na bazie MZK. Zgodnie 
z  odpowiedzią, montaż 
mozaiki możliwy będzie po 
zabezpieczeniu środków 
w budżecie na ten cel.
    Jakoś 4 lata temu bur-
mistrz mówił o zamonto-
waniu jej koło fontanny, 
ale teraz zaplanował tam 
trampoliny. O II etapie 
wielomilionowej, całkowi-

tej rewitalizacji centrum 
obejmującej właśnie obszar 
obok pomnika i fontanny, 
też jakoś cicho. 
   A równolegle w Szczeci-
nie jakoś nie mają uwag 
do atestów, "śliskości" po-
wierzchni, ryzyka złama-
nia nogi - mozaikę montu-
je się centralnie na szlaku 
pieszym w Alei Żeglarzy 
i wzbudza to zachwyt władz. 
To o co właściwie Witnicy 
chodzi?                          (red)

Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Educatio Pro Europa 
Viadrina serdecznie zaprasza wszystkie osoby, ktre chcia-

łyby nabyć książkę 
„Witnica.Andrzej Zabłocki” - tak się przedstawiał, 

we wtorek 1.10.2019 r.
w godzinach od 16:00 do 18:00 do Hotelu Witnica.

foto archiwum rodzinne
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30 lat wolnej Polski w Witnicy
   Szanowni Państwo, chcie-
libyśmy podzielić się z Pań-
stwem pewną smutną 
refleksją, która powinna 
przyjść do każdego, kto 
choć w minimalnym stop-
niu śledzi losy witnickiego 
życia społecznego, poli-
tycznego czy kulturalnego.    
   Dnia 4 czerwca 2019 r. mia-
ło miejsce wielkie wydarze-
nie. Minęło 30 lat od pierw-
szych wolnych wyborów 
parlamentarnych w Polsce. 
Dwa witnickie stowarzy-
szenia, Educatio Pro Euro-
pa Viadrina oraz Towarzy-
stwo Przyjaciół Witnicy 
postanowiło wspólnymi 
siłami upamiętnić ten hi-
storyczny dzień. Zorgani-
zowano uroczyste obcho-
dy, a w ich trakcie koncert 
fortepianowy „Dźwięki 
wolności” w witnickim ko-
ściele, posadzenie pamiąt-
kowego drzewa na Placu 
Wolności, oraz pogadanki 
i wspomnienia o trzydzie-
stu latach wolności i samo-
rządności w Hotelu Witnica. 
Promowano także podczas 
obchodów wznowione 
wydanie książki „Witnica. 
Andrzej Zabłocki – tak się 
przedstawiał”.
  Zaproszenia wystosowano 
do wszystkich byłych i ak-
tualnych radnych, wszyst-
kich kadencji od 1990 r., jak 
również do Honorowych 
Obywateli Witnicy i by-
łych i aktualnych sołtysów 
wszystkich sołectw. Wspa-
niałe wydarzenie, mające 

na celu uhonorowanie jak 
największej liczby współ-
twórców trzydziestu lat 
wolnej Polski w Witnicy. 
  Na koncert dotarł także 
były radny, pan Dariusz Ja-
worski. I co się dzieje przez 
kolejne dwa tygodnie? Na 
stronie www.witnica.pl czy-
tamy o burzach, biesiado-
rajdach, relacji z  bierzmo-
wania, funduszach unijnych 
dla seniorów, kurtynie wod-
nej, mammobusie czy Cleo. 
Ani słowa o tak ważnym 
w  skali Witnicy i gminy 
wydarzeniu. Zaskakują-
ce było także to, że Urząd 
sam w  żaden sposób nie 
uczcił tej rocznicy, dokład-
nie zresztą tak samo jak 

w  2015  r. przemilczał dwu-
dziestą piątą rocznicę wol-
nych wyborów samorządo-
wych w Witnicy.
  Konkluzja dla nas jest 
jedna – aktualne władze, 
a pod ich dyktando kie-
rownik wydziału promocji 
UMiG, wszyscy oni zapew-
ne uważają, że jeśli coś się 
przemilczy, to tego nie 
ma. Obserwujemy od pię-
ciu lat sukcesywne wyma-
zywanie z pamięci gminy 
ś.p. Andrzeja Zabłockiego 
i  środowiska ludzi, który 
pracowali wiele lat na suk-
ces tej gminy. A przecież 
w końcu o wielu osobach 
właśnie z tego środowiska, 
trzeba by było wspomnieć, 

pisząc artykulik na www.
witnica.pl czy na profil Mia-
sta i Gminy Witnica na Face-
booku... 
   Małe to wszystko po-
twornie. W sumie, to żenu-
jące. My za to spędziliśmy 
cudowny czas przy dźwię-

kach Chopina, ciekawych 
wspominkach i  pysznym 
poczęstunku. Do zobacze-
nia w przyszłym roku na 
obchodach trzydziestole-
cia pierwszych wolnych, 
samorządowych wybo-
rów w naszej gminie!

(red)

Rodzinna zamiana stołków
    Od lutego 2019 r. mamy 
w  urzędzie nowego wice-
burmistrza – pani Łopatka 
zastąpiła pana Łopatkę – 
czyli żona z jego rekomen-
dacji zastąpiła męża.
   Burmistrz wskazywał, że 
pani Łopatka ma doświad-
czenie w administracji pu-

blicznej, może też dlatego 
przyznał jej pensję wyższą 
niż swoja, tj. 9 174 zł. Raz 
twierdził, że nikogo nie 
szukał na to stanowisko 
i zawierzył rekomendacji 
pana Pawła Łopatki, wska-
zującego na to stanowisko 
własną żonę, innym razem, 

że w Witnicy krążyło kilka 
nazwisk i pojawiło się na-
zwisko Małgorzaty Łopatki 
i "po części mieszkańcy sami 
wybrali panią na to stano-
wisko. Ja jeszcze o  tym nie 
myślałem, a już mieszkańcy 
sami gdzieś tam przekazy-
wali sobie informacje." Tak 

twierdził w  Radio Zachód 
14.02.2019 r.
   Zainteresowało nas to 
doświadczenie w admi-
nistracji, tym bardziej, że 
kilka ostatnich lat pani Ło-
patka pracowała w jednej 
z lokalnych prywatnych 
firm w Witnicy – otóż jej do-

świadczenie w administra-
cji publicznej sprowadza się 
do 7 miesięcy i tygodnia 
pracy w Urzędzie Miej-
skim w Mieszkowicach, 
12 lat temu, jako podin-
spektor.
     Czy gdzieś są granice?!

(red)

Co z tym MDKiem?
    Pierwsza wzmianka na 
urzędowych stronach in-
ternetowych dotycząca 
największej (wg burmi-
strza Jaworskiego) inwe-
stycji kulturalnej w naszej 
gminie od dziesięcioleci, 
pojawiła się w grudniu 
2015 r. Od tego czasu re-
gularnie publikowane były 
informacje o czekającej na 
nas darmowej kręgielni, sali 
baletowej, studio nagrań 
itd. za zawrotną kwotę 
9.500.000 zł. 
   W 2017 r. przeczytali-
śmy, że inwestycja ru-

szy w tym właśnie roku. 
Przed wyborami, w sierpniu 
2018  r. dowiedzieliśmy się, 
że „wkrótce ruszy wielka 
rewitalizacja MDK”. Na bu-
dynku pojawiły się banery 
z wizualizacją projektu i na 
tym jak na razie się skoń-
czyło. A tymczasem banery 
wyblakły. 
    W styczniu tego roku roz-
pisano przetarg, w marcu 
go unieważniono, z uwagi 
na fakt, że oferta z najniższą 
ceną przewyższała kwo-
tę, którą gmina zamierzała 
przeznaczyć na sfinansowa-

nie tego przedsięwzięcia. 
   W Lubuskim Urzędzie Wo-
jewódzkim uzyskaliśmy 
w  lipcu informację, że 
okres realizacji projektu 
Bezgraniczny trójdźwięk 
– natura, kultura i edu-
kacja w  Trebnitz, Witnicy 
i  Gorzowie to 1.06.2017 – 
31.05.2020 r.
    8 lipca gmina Witnica 
zawarła aneks do umowy 
o  realizację tej inwestycji, 
zakładający m.in. przesu-
nięcia pomiędzy kategoria-
mi wydatków. 
    Zawnioskowano m.in. 

o zmiany w zakresie:
- dopuszczenia stolarki PVC 
w miejsce planowanej sto-
larki aluminiowej,
- dopuszczenia stosowania 
posadzek gresowych w miej-
sce terakoty,
- uściślenia stosowania wy-
kładzin PVC zamiast opcji 
wykładzin dywanowych,
- rozważenie zmiany pokry-
cia dachu z dachówki cera-
micznej oraz pokrycia dachu 
blachą z tytan.-cynk na bla-
chodachówkę
- zmniejszenia zakresu za-
gospodarowania terenu do 

oświetlenia oraz rezygnacja 
z ogrodzenia,
- ograniczenia zieleni do na-
sadzeń wskazanych w przed-
miarze – bez rekultywacji 
trawników na całym obsza-
rze działki.
  Zmiany znaczące, ewi-
dentnie „tnące koszty”.    
   Czy władze znajdą wy-
konawcę oraz czy zdążą 
zrealizować inwestycję do 
końca maja 2020 r.? 
     Czekamy.                      

(red)

25 lecie Klubu Seniora
  W 1994 roku powstał Klub 
Seniora oraz chór Cantores. 
  Pierwszą Kierowniczką KS 
była Pani Barbara Królicka. 
Klub mieścił się w MGOPS 
w  Witnicy. Prowadzącym 
chór Cantores był śp. Da-
riusz Rabikowski. W klubie 
spotykali się Seniorzy, spę-
dzając czas przy kawie, her-
bacie, kartach, wieczorkach 
tanecznych. Odbywały się 
również próby chóru. 
   Od 2002 roku Kierowni-
kiem została Lucyna Dyrcz. 
Spotkanie w Klubie Senio-

ra odbywały się pięć razy 
w tygodniu. Podczas nich 
Seniorzy gotowali, gimna-
stykowali się, organizowali 
spotkania z ważnymi oso-
bami w Mieście i  Gminie,. 
Odbywały się wieczorki ta-
neczne, gry w karty i szachy. 
W 2003 roku przeniesiono 
Seniorów do Miejskiego 
Domu Kultury w  Witni-
cy. Z  inicjatywy p. Lucyny 
Dyrcz i dyrektora Włady-
sława Ryla zainicjowano 
i rozpoczęto organizację 
przeglądów zespołów śpie-

waczych, chórów i kapel. 
Podczas spotkań organizo-
wano np. Dzień Ziemniaka, 
Dzień Buraka, Dzień Ka-
baczka, itp. Co oznaczało, że 
w tym dniu będą gotowane 
lub przyrządzane potrawy 
z  danego warzywa. W  tym 
okresie zmienił się również 
prowadzący chór – Jan Piś-
ko. Chór rozwinął pod jego 
egidą skrzydła. Zaczął osią-
gać znaczne sukcesy, które 
osiąga do dziś. Dodatkowo 
organizowane były wyjazdy 
nad morze – jedno i pięcio-

dniowe. 
   Od 2012 roku stanowisko 
Kierownika objęła Helena 
Musiał, która do dnia dzi-
siejszego pełni tę funkcję. 
Kontynuuje przedsięwzię-
cia poprzedniczki, ale rów-
nież wprowadziła swoje, 
nowe pomysły.
  Już wkrótce Klub Seniora 
z Witnicy będzie obchodzić 
25 lat swojej działalności. 
Życzmy uczestnikom Klu-
bu Seniora dalszych pięk-
nych, spędzanych wspól-
nie chwil.  Agnieszka Chudziak

Nowe ceny za śmieci
   Od 1 lipca br. uległy zmia-
nie opłaty za gospodarowa-
nie odpadami. Za odbiór 
odpadów gromadzonych 
w  sposób selektywny za-
płacimy 15 zł od osoby, 
natomiast za odbiór od-
padów gromadzonych 

w  sposób nieselektywny 
– 25 zł za osobę. 
   Wszyscy mieszkańcy otrzy-
mali informację o  zmianie 
opłat. Pierwszy termin płat-
ności nowej stawki mija 
15 sierpnia 2019 r.
   Od 1 sierpnia zmieniły się 

również terminy odbioru 
odpadów zielonych w Wit-
nicy. Od sierpnia odpady 
BIO w Witnicy są odbierane 
dla połowy miasta w czwar-
tek, a dla drugiej połowy 
w piątek. Dla miejscowości 
Mosina, Nowe Dzieduszyce, 

Sosny, Stare Dziedu-
szyce, Tarnówek, Ka-
mień Mały zmieniły 
się terminy zbiórki 
worków z odpada-
mi segregowanymi 
(wg nowych harmo-
nogramów dostęp-

nych na stronie Witnicy).
(red)

Uniwersytet Dzieci
    Marzy mi się, by w Wit-
nicy lub Kłodawie powstał 
„Uniwersytet Dzieci”, któ-
ry byłby prowadzony przez 
Seniorów -wolontariuszy. 
Czytałam o takim, zorgani-
zowanym przedsięwzięciu 
zagranicą, ale są już takie 
i w Polsce. 
   Na przykład, w każdą śro-
dę lub każdy inny dzień 
tygodnia, wolontariusze 
Seniorzy dbaliby o dobro 
i rozwój dzieci. Odpowia-
daliby na ciekawe pytania, 

wykonywali skomplikowa-
ne doświadczenia i eks-
perymenty oraz wyciągali 
z nich wnioski. Przecież są 
doświadczonymi nauczy-
cielami, bo życie nauczyło 
Ich najlepiej. Mają swo-
je pasje, zainteresowania, 
fobie i przyzwyczajenia, 
którymi mogliby się dzielić 
z najmłodszymi właśnie. 
   Seniorom takie spotka-
nia dałyby poczucie bycia 
aktywnymi i potrzebny-
mi. Poza tym przestaliby 

myśleć o swoich dolegli-
wościach. Uważam, że takie 
zajęcia dla najmłodszych 
byłyby świetną zabawą 
jednych i drugich. Dzieci 
są uśmiechnięte, cieka-
we nowych zajęć, a osoby 
starsze wzbudzają w nich 
zaufanie i  respekt. A rodzi-
ce najmłodszych zdobyliby 
troszeczkę wolnego czasu, 
który najpewniej przezna-
czyliby na pozbycie się za-
ległości w  domowych pra-
cach…

   Sądzicie, że taki projekt 
przeszedłby w naszych 
gminach? Piszcie do mnie 
na Witniczanka.pl lub na 
mail nowo powstałego 
Stowarzyszenia „pasjO-

NAta” – pasjonata_wit-
nica@wp.pl. Być może 
pomysł przerodzi się 
w  realizację? Tylko chęci 
są potrzebne.

Witniczanka.pl

foto red

foto red

foto red
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Zwrot opłaty za żłobek
   Dotarły do nas informacje 
i zapytania, czy zwrot opła-
ty stałej za nieobecność 
dziecka w witnickim żłob-
ku się Państwu należy czy 
też nie? Odpowiadamy wg 
obowiązujących przepisów. 
  Ustawodawca przeka-
zał delegacje w ustawie 
o opiece nad dziećmi do lat 
3, co winien zawierać statut 
żłobka. Art. 11 ust. 2 pkt. 4 
ustawy o opiece nad dzieć-
mi do lat 3 (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 409 ze zm.) mówi, że: 
zasady ustalania opłat za 
pobyt i wyżywienie w przy-
padku nieobecności dziec-

ka w żłobku lub klubie dzie-
cięcym.
   Rada Miejska w Witnicy, 
w uchwale nr LVII/334/2017 
z dnia 26 października 
2017 r. w sprawie utworze-
nia Żłobka "Radosny Malu-
szek" w Witnicy, dla którego 
organem prowadzącym 
jest Gmina Witnica oraz na-
dania mu statutu, zawarła 
wymagane przepisami  
zapisy w statucie żłob-
ka "Radosny Maluszek" 
w Witnicy (§ 5 ust. 1 pkt. 2, 
§ 5 ust. 2, 5 ust. 3 - poniżej 
zdjęcie).
  Kwestie nieobecności 

dziecka w żłobku są więc 
uregulowane w statucie 
żłobka i wg tych zapisów 
powinny być rozliczane. 
Witnicki żłobek jest zobo-
wiązany do przestrzega-
nia prawa lokalnego, jakim 
jest uchwała Rady Miejskiej 
w Witnicy. A w jej myśl, za 
każdy dzień nieobecności 
dziecka w żłobku przy-
sługuje Państwu zwrot 
opłaty stałej i ten zwrot 
następuje po miesiącu, 
w  którym stwierdzono 
nieobecność. 
   Nie dotarliśmy do we-
wnętrznego regulaminu 
placówki. Być może w nim 
są zawarte zapisy o wymo-
gu wcześniejszego składa-
nia wniosków. Jeżeli takowy 
istnieje, to winien być opu-
blikowany na stronie BIP 
(ogólna dostępna wiedza 
na temat funkcjonowania 
danej placówki). Niestety, 
strona BIP witnickiego 
żłobka jest pusta. 
   Ale Szanowni Państwo 

na logikę: czy w każdym 
miesiącu pobytu dziecka 
w żłobku składacie takie 
wnioski? Jeżeli tak się dzie-
je, to jest to niedorzeczne 
i bezsensowne. W każdym 
bowiem miesiącu może 
dziecko zachorować lub 
wyjechać z rodzicami na 
krótki urlop. Prawda? I co 
wtedy? Jesteście stratni?
   A swoją drogą dziwimy się 
pani dyrektor załatwienia 
sprawy w taki sposób. Naj-
pierw opublikowała infor-
mację o składaniu przez ro-
dziców wniosków o zwrot 
opłaty za nieobecność 

Woda
   Woda. Główne źródło ży-
cia. A w Witnicy i okolicy 
woda płynie z kranów, 
ale w kolorze burbonu. 
Od miesięcy otrzymujemy 
zdjęcia wody w witnickim 
i nie tylko kranie. Nieste-
ty nikt z MZK, ani z UMIG 
nie słucha głosów i skarg 
mieszkańców. 
  Prosimy o pilne interwen-
cje w tej sprawie panie 
Jaworski. Toż to przecież 
spółka ze 100% udziałem 
Gminy. Ma pan na nią 
wpływ i powinien pan po-
wziąć odpowiednie środ-
ki zaradcze. 
   Tym bardziej, że cena nie 
odpowiada jakości.       (red)

foto red

foto red

Łamanie ustawowych obowiązków
   O ustawowym obowiąz-
ku wprowadzenia w nowej 
kadencji Rady Miejskiej, 
systemu do imiennego gło-
sowania wiadomo było od 
dawna (co najmniej w poło-
wie 2018 roku). 

   Ościenne gminy wywią-
zały się z tego obowiązku, 
tymczasem Witnica nadal 
nie! Minął już prawie rok 
i nic. 
   Dla przykładu załączamy 
zdjęcie z Lubniewic. 

A miało być tak pięknie
  Poprawa bezpieczeństwa 
rowerzystów, modernizacja 
przejść dla pieszych, pro-
mowanie spędzania wol-
nego czasu poprzez zaję-
cia sportowe i edukacyjne. 
6 mln zł na 104 projekty 
w  2019 r. przeszło koło 
nosa. Jak i rok wcześniej, 
i rok wcześniej, i rok wcze-
śniej, i rok wcześniej...  Za co 
te horrendalne nagrody?!?
  Co więcej otrzymaliśmy 
odpowiedź z LUW w spra-
wie wniosku gminy Witni-
ca o dofinansowanie w  ra-
mach wiosennej Funduszu 
Dróg Samorządowych 

w  2019  r. A raczej braku 
takiego wniosku. Kolejna 
"nieścisłość/nieporozumie-
nie/niedopowiedzenie" ze 
strony Urzędu? Koszmar-

nie utracona szansa na 
nową / wyremontowaną 
drogę w naszej gminie.

(red)

dziecka (12.08 i zdjęcie), 
a później się z niej wycofała. 
Ba, ponoć wydała decyzje 
odmowne. Chcielibyśmy 
zobaczyć podstawę praw-
ną takiej decyzji. 
   Tak czy owak, zwrot się 
Państwu należy, w  każ-
dym kolejnym miesiącu 
następującym po nie-
obecności Państwa dziec-
ka.                                        (red)

   Nie pierwsza i najpew-
niej nie ostatnia traspa-
rentność w wydaniu wit-
nickiego magistratu.                                  

(red)

Zabawa w kotka i myszkę
  10 czerwca w ramach do-
stępu do informacji pu-
blicznej, zapytaliśmy jakie 
kwoty z budżetu gminy 
Witnica wypłacono w la-
tach 2015-2019 panu 
Markowi Łopatce, pełnią-
cemu funkcję Gminnego 
Komendanta Ochrony Prze-
ciwpożarowej, kierownika 
Kancelarii Tajnej UMiG oraz 
inspektora ds. ochrony cy-
wilnej oraz jakim tytułem 
(wynagrodzenie, nagro-
dy).
  Odpowiedziano nam, że 
wydłuża się termin udzie-
lenia nam odpowiedzi 
z  14  dni do dwóch miesię-
cy, z uwagi na konieczność 
sprawdzenia dokumentów. 
9 sierpnia faktycznie wpły-
nęła odpowiedź pani sekre-
tarz urzędu, informująca, 
że pracownik, o którego 
pytaliśmy, we wskazanych 
latach nie pełnił jedno-
cześnie funkcji Gminne-
go Komendanta Ochrony 
Przeciwpożarowej, kie-
rownika Kancelarii Taj-
nej UMiG oraz inspekto-
ra ds. ochrony cywilnej, 
w  związku z czym nasze 
pytanie potraktowano jako 
bezprzedmiotowe. 
   Nie daliśmy za wygra-
ną. Tego samego dnia od-
pisaliśmy pani sekretarz, 
że co najmniej od dnia 
1.02.2016  r. pan Marek Ło-
patka pełnił równolegle 

wymienione we wnioskach 
funkcje, o czym Urząd in-
formował na swojej stronie 
internetowej www.wit-
nica.pl, na dowód czego 

załączyliśmy zrzut ekranu 
z  facebooka MiG Witnica 
z 2.02.2016 r. potwierdza-
jący ten fakt. Wskazaliśmy 
także, że zgodnie z ugrun-
towanym orzecznictwem 
sądowo-administracyjnym, 
wynagrodzenie gminnego 
komendanta ochrony prze-
ciwpożarowej oraz kierow-
nika kancelarii tajnej jest 
jawne, gdyż osoby te pełnią 

funkcje publiczne, stąd od-
mowa udzielenia odpowie-
dzi przez urząd, jest bez-
podstawna.
   Co nam twórczego od-

powiedziano? Otóż, że „na 
stronie internetowej nie-
precyzyjnie posłużono się 
pojęciami stanowisk peł-
nionych przez wskazane-
go pracownika. Z analizy 
dokumentacji osobowej 
wynika, że nie pełnił funk-
cji, o których była mowa 
w zapytaniu. Pracowniko-
wi były powierzane do re-
alizacji jedynie obowiązki 

wykonywania zadań na 
wskazanych stanowi-
skach pracy.”
   Wszystko to jakoś nie 
przeszkodziło panu Mar-

foto red

kowi Łopatce posługiwać 
się pieczątką komendanta 
gminnego, na której stawiał 
swój podpis.
   Dlaczego w ogóle te zapy-
tania? Redakcja otrzyma-
ła anonimową prośbę od 
mieszkańca Witnicy o za-
interesowanie się nagro-
dami/premiami ww. pana, 
które podobno „wprawia-
ją o zawrót głowy”. 

    Czy to prawda? Nie wie-
my, bo jak widać, informa-
cja ta jest pilnie strzeżona. 

(red)

   Podczas lutowej sesji, rad-
ny powiatowy Eugeniusz 
Kurzawski wskazał kon-
kretnie, na jakie inwestycje 
wspólnie z Gminą Witnica 
powiat zabezpieczył środ-
ki w budżecie na rok 2019. 
Podczas kwietniowej sesji, 
burmistrz odniósł się do tej 
informacji (naciskany w tym 
zakresie przez radnych), 
twierdząc, że pan Kurzaw-
ski „przychodzi tutaj i wci-
ska mieszkańcom kit” i  że 
„mówić, to można wiele”. 
Wróżył także istną apoka-
lipsę, że powiat żadnych 
pieniędzy nie ma i żad-

nych inwestycji nie wy-
kona przez kolejne lata, 
a trzech radnych powiato-
wych mówi mu całkiem co 
innego, niż czwarty, czyli 
pan Kurzawski.
    Sprawdziliśmy sami u źró-
dła - zapytaliśmy powiat. 
Co się okazało? Powiat 
Gorzowski ma zagwaran-
towane środki na moder-
nizacje dróg w Gminie 
Witnica w łącznej kwocie 
400 tys. zł. Burmistrz po 
prostu kłamie albo się nie 
zna. Tak czy siak, koszmar. 

(red)

Kłamstwo?
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    Podczas kwietniowej sesji, 
przewodniczący ZNP Ze-
non Siwiński, zaapelował 
do burmistrza o  wypra-
cowanie porozumienia – 
wzorem innych samorzą-
dów – w zakresie wypłaty 
świadczeń dla strajkują-
cych nauczycieli. Poprosił 
o jasną odpowiedź i spotka-
nie dyrektorów i nauczycieli 
z burmistrzem. 
   Burmistrz Jaworski za-
pewnił, że oczywiście, spo-
tka się z nauczycielami, bo 
jedną i  drugą ręką jest za 
ich godnym wynagrodze-

niem (w  TVP Regionalna 
też tak mówił), bo zarabia-
ją „śmieszne” kwoty. Nie 
omieszkał znów podać 
przykładów ze swojej ro-
dziny – brat, szwagier. 
  Następnego dnia podczas 
spotkania w gabinecie bur-
mistrza, stwierdził zdecydo-
wanym tonem, że żadnych 
środków za strajk nie za-
płaci. Po czym wyszedł ze 
spotkania po 5 minutach 
i nie wrócił. Bez żadnych 
tłumaczeń. Jak się później 
okazało, przyjechał pan 
Korżyński, zbulwersowany 

zamieszaniem wokół wnio-
sków o jego odwołanie, 
a burmistrz chyba uznał, 
że rozmowa z nim na ten 
temat jest ważniejsza niż 
trwające z nauczycielami 
spotkanie. 
   Dla burmistrza te kilka-
set tysięcy w budżecie za 
niewypłacone wynagro-
dzenia dla strajkujących 
nauczycieli, jest przecież 
jak gwiazdka z nieba. 
   Pieniądze owszem, ale dla 
kogo? Pod publikę zrobi się 
wszystko. W czasie strajku 
p. Jaworski jeździł po szko-

łach pod pretekstem wspie-
rania nauczycieli.  Szkoda, 
że równolegle nie podej-
muje się działań, by wy-

płacić nauczycielom pen-
sje za strajk. Ale to już inna 
historia.  

            (red)

 Gm i n i e u c i e k a ły p i e n i ą d Z e
   Dziękujemy radnemu 
Zakryszko za czujność 
o finanse Gminy Witnica. 
   Przez ponad 1,5 roku za-
kład przed Leśnym Ustro-
niem stał opuszczony, bo 
burmistrz wypowiedział 

umowę poprzedniemu na-
jemcy - co najmniej dziw-
ne i od tej pory nie podję-
to żadnych, ale to żadnych 
czynności, by te stan się 
zmienił. Radny Piotr Za-
kryszko na kwietniowej 

sesji zadał pytanie „Dlacze-
go Gmina Witnica nie dba 
o swoje interesy? Dlaczego 
z budżetu Gminy uciekło 
ponad 100  tys. zł rocznie? 
Dlaczego p.  Jaworski nie 
pilnuje finansów Gminy 

i działa na ich szkodę? I po-
prosił o pilną interwencje 
w tej sprawie.”
   Efekt jego pracy można 
było zauważyć już w maju. 
Na gminnej stronie pojawi-
ło się ogłoszenie na sprze-

daż ww. nieruchomości. 
Cóż, lepiej późno niż wca-
le. Tylko czy tak ma wy-
glądać praca urzędników 
i wypełnianie ich ustawo-
wych obowiązków?

                                 (red)

Pieniądze dla nauczycieli będą?

Złośl iwe działanie  na z włokę
   9.01.2017 r. mieszkanka 
Witnicy skierowała do pre-
zesa MZK sp. z o.o. wniosek 
o udzielenie odpowiedzi 
na pytania, za jaką kwo-
tę zakupiono zamiatarkę 
i  dlaczego nie jest użyt-
kowana. Zapytała także 
za jaką kwotę zakupiono 
w 2015 i 2016 r. samocho-
dy do spółki, a jeśli wzięto 
je w leasing, to ile wynoszą 
raty. Zgodnie z przepisa-
mi, odpowiedź winna być 
udzielona w ciągu 14 dni. 
   8.02.2017 r. Przemysław 
Jocz w odpowiedzi na 
wniosek, podziękował za 
zainteresowanie sprawa-
mi spółki. Tyle. Mieszkan-
ka ponowiła więc prośbę 
o udzielenie odpowiedzi. 
Spółka milczała, wobec cze-
go zainteresowana zadała 
te pytania burmistrzowi 
(gmina jest jedynym wła-
ścicielem MZK) ustnie pod-
czas sesji oraz na piśmie 
dzień po sesji. Niestety i on 
odpowiedzi nie udzielił, tyl-

ko przesłał jej zapytanie do 
MZK. Oto więc 26.04.2017 r. 
prezes MZK odpowiedział 
mieszkance tak, by nic nie 
odpowiedzieć. Brak bo-
wiem było w piśmie P.Jocza  
informacji o zakupionych/
leasingowanych autach, ra-
tach i koszcie zamiatarki. 
   Mieszkanka wobec powyż-
szego skierowała w  maju 
2017 r. do Wojewódzkie-
go Sądu Administracyjne-
go skargę na bezczynność 
w  zakresie udzielenia od-
powiedzi na wniosek o in-
formację publiczną. Radca 
prawny MZK, były doradca 
burmistrza, w odpowie-
dzi na tę skargę stwierdził 
m.in., że kwestie o które py-
tała mieszkanka, są tajem-
nicą przedsiębiorstwa, a nie 
sprawami publicznymi. 
6.09.2017 r. Sąd orzekł, że 
skarga mieszkanki była 
zasadna i MZK sp. z o.o. 
dopuściło się wobec niej 
bezczynności, zobowiązał 
MZK do załatwienia wnio-

sku mieszkanki oraz zwrotu 
na jej rzecz kosztów postę-
powania. 
    Prezes MZK nie zgodził 
się z wyrokiem i skiero-
wał w  październiku 2017  r. 
za pośrednictwem radcy 
prawnego MZK, skargę 
kasacyjną do Naczelnego 
Sądu Administracyjnego. 
   14.06.2019 r. NSA wydał 
wyrok, w którym oddalił 
skargę MZK, co spowo-
dowało, że wyrok sądu 
I  instancji stał się prawo-
mocny i wiążący. Na mar-
ginesie warto wskazać, że 
NSA wytknęło reprezen-
tującemu MZK mecenaso-
wi, że jego nieprecyzyjnie 
sporządzona skarga nie 
wypełniła koniecznego 
wymogu profesjonalizmu 
oczekiwanego od profe-
sjonalnego pełnomocnika. 
Oprócz tego sąd uznał, że 
podnoszone przez peł-
nomocnika MZK zarzuty 
świadczą o nieznajomo-
ści podstawowych zasad 

udostępniania informacji 
publicznej.
  Mimo otrzymania prawo-
mocnego wyroku, spółka 
uchylała się od jego wy-
konania i udzielenia od-
powiedzi mieszkance. Wo-
bec czego skierowała ona 
wezwanie do wykonania 
wyroku. I to pozostało bez 
odpowiedzi. Mieszkance 
pozostało złożyć w WSA 
skargę na bezczynność 
wraz z żądaniem zasądze-
nia grzywny. Dopiero ta 
okoliczność skłoniła preze-
sa MZK do udzielenia od-
powiedzi, co przecież nie 
było ani czasochłonne, ani 
skomplikowane. Było za to 
celowe i złośliwe i zmierza-
ło tylko i wyłącznie do odda-
lenia w czasie konieczności 

ujawnienia kwot i danych, 
o które pytała mieszkanka. 
Ostatecznie z odpowiedzi 
Przemysława Jocza dowia-
dujemy się, że zamiatarka 
jest przez spółkę leasingo-
wana, a rata leasingowa 
wynosi 1.215,54 zł netto 
(swoją drogą, czy ktokol-
wiek widział w ciągu tego 
roku na naszych ulicach 
zamiatarkę??). Oprócz tego 
dowiadujemy się, że w 2015 
i 2016 spółka wzięła w le-
asing 3 auta, w tym służbo-
wy pana prezesa, za który 
miesięczna rata kosztuje 
spółkę 1.437,52 netto!!! 
   Czy to naprawdę musiało 
tyle trwać? To raptem kilka 
zdań odpowiedzi, bezczel-
nie udzielonej po 2,5 roku.

(mieszkanka)

Jak witniczanie  dorastali do samorządności - część I
  Gdyby Witnica była wsią 
założoną przez niemieckich 
kolonistów w XIII wieku, mo-
gła by mieć już wtedy sołtysa 
lennego czyli mianowanego 
przez  założyciela wsi oraz 
radę ławników mającą prawo 
do sądzenia lokalnych drob-
nych sporów  i przewinień. 
Tak jednak nie było. Była 
ubogą wsią  rybaków i miała 
zaledwie kilku  zamożnych 
rolników - bauerów.
   Wieś dorobiła się sołtysa 
dopiero w czasach refor-
macji w  XVI wieku. Przejście 
tutejszych mieszkańców 
z katolicyzmu na luteranizm, 
co stało się za sprawą mar-
grabiego  Jana z  Kostrzyna 
i  wiązało z przejęciem  przez 
niego wsi z rąk zakonu cy-
stersów w Mironic pod Kło-
dawą, zaowocowało powo-
łaniem urzędu sołtysa. Miał 
za zadanie zarządzać pod-
danymi w  imieniu margra-
biego, pilnować płacenia 
podatków i świadczenia 
przez nich innych zobowią-
zań. Wieś miała namiastkę 
samorządu w postaci ław-
ników z  prawem sądzenia 
w sprawach zaboru, kradzie-
ży i innych tego typu prze-
stępstw. Sołtys dysponował 
służbowym folwarkiem, 
prawem dzierżawy karczmy, 
z przywilejem warzenia piwa 
i licznymi innymi przywile-
jami w postaci danin, które 
mieszkańcy wsi musieli mu 
składać.
   Mimo tych korzyści zda-
rzyło się w Vietz pod koniec 
XVIII wieku, nie bez wpływu 

wieści z Francji o tamtejszej  
krwawej  antyfeudalnej re-
wolucji, że po śmieci soł-
tysa nie było chętnych na 
to wprawdzie intratne ale 
i  ryzykowne stanowisko. 
Zgodził się je pełnić pewien 
średnio zamożny rolnik, ale 
pod warunkiem, że władze 
pozwolą mu na prowadze-
nie sklepu |kolonialnego, 
jak wtedy nazywano lokale  
handlu towarami spożyw-
czymi. Waga tego wydarze-
nia polegała na tym, że pra-
wo handlowania miały tylko 
miasta, a Vietz była wsią.  
W ten oto sposób władze nie 
mając wyjścia zostały zmu-
szone do nadania kandyda-
towi na sołtysa takiego przy-
wileju. Był to pierwszy krok 
w rozwoju wsi w kierunku jej 
przeistaczania się w ośrodek 
lokalnego handlu dla miesz-
kańców wielu nowych wsi, 
jakie w tym czasie powstały 
na zmeliorowanych nadwar-
ciańskich błotach.
  Prusy po pokonaniu ich 
przez Napoleona  posta-
nowiły się zmodernizować 
i  zmienić swój  feudalny 
ustrój na kapitalistyczny. 
Zlikwidowano poddaństwo 
chłopów i  wprowadzono 
powszechną wolność upra-
wiania rzemiosł dotąd ogra-
niczaną przez cechy. Przyjęto 
ustawę o samorządzie miast 
na mocy której praw miej-
skich dorobiły się  dotych-
czasowe osady handlowe:  
Górzyca, Łagów, Słońsk 
i  Lubniewice. Witnica była 
jednak nadal na prawach wsi 

pańszczyźnianej rządzonej 
przez mianowanego sołty-
sa podległego zarządowi  
dóbr (domen) państwowych 
w  Mironicach.  Pańszczyznę 
zniesiono tu w  roku 1840 
i dano chłopom prawo swo-
bodnego handlu zbożem 
sianem, bydłem i drewnem.
   Wielkie zmiany w zakre-
sie uzyskiwania przez wsie 
uprawnień samorządowych 
nastąpiły po zjednoczeniu 
Niemiec w roku 1871. Przy-
jęta  wtedy konstytucja 
wprowadzała powszechne 
wybory do władz wszyst-
kich szczebli,  w  tym także 
do władz samorządu gmin-
nego, który od tego czasu 
stopniowo zaczął się rozwi-
jać.
   W tym czasie własną 
władzę gminną posiadała 
każda miejscowość. W gra-
nicach obecnej Witnicy takie 
władze gminne posiadały  
wsie Vietz i Scharnhorst (dziś 
ulica Kosciuszki) a  także na 
odrębnych zasadach majątki 
ziemskie w Radorf i  Schme-
tze.
   Po likwidacji urzędu w Mi-
ronicach władze wsi zostały 
podporządkowane staro-
stwu powiatowemu w Go-
rzowie. Wkrótce potem, gdy 
państwo pruskie odebrało 
kościołom monopol na re-
jestrację  urodzin, ślubów 
i zgonów, przy władzach 
gminnych utworzono  Urzę-
dy Stanu Cywilnego, jako 
agendy władz państwowych. 
W urzędach  gminnych ist-
niał rodzaj  dwuwładzy:  re-

prezentanta państwa i  re-
prezentanta samorządu.
   O dojrzałość  mieszkańców 
wsi do  lokalnej samorząd-
ności  przejawiała się także 
w różnych oddolnych inicja-
tywach obywatelskich,takich  
jak powstanie towarzystw 
sportowych, ochotniczej 
straży pożarnej, koła Czer-
wonego Krzyża, towarzy-
stwa upiększania wsi , ze-
społów chóralnych  i innych. 
Uprawnienia  samorządowe 
w Prusach uległy rozsze-
rzeniu po pierwszej wojnie 
światowej w latach Republiki 
Weimarskiej.
   W roku dojścia Hitlera do 
władzy wybrany demokra-
tycznie burmistrz Vietz został 
odwołany i zastąpiony ko-
misarycznym burmistrzem 
partyjnym. Partia NSDAP 
w  praktyce zastąpiła radę 
gminy. Zabiegając o głosy 
wyborców NSDAP obiecała 
podniesienie  wsi Vietz do 
rangi miasta. Słowa  w roku 
1935 dotrzymano, ale sa-
morząd jeszcze ściślej został 
zastąpiony komitetem par-
tyjnym.
   Pod koniec stycznia 1945 
roku w obliczy zbliżające-
go się frontu reprezentanci 
władzy, właściciele fabryk 
oraz inteligencja wraz  z po-
lową mieszkańców zbiegła 
za Odrę  W mięście Vietz 
Ostbahn pozostały rodziny 
robotników i rolników.
   Od początku  lutego roku 
1945 pełnia władzy w mie-
ście  należała do komendan-
ta  wojennego Armii Czer-

wonej, który w warunkach 
kiedy jeszcze nie było tu pol-
skich osadników, z grona tu-
tejszych komunistów powo-
łał niemieckiego burmistrza  
Otto Rödera z ekipą współ-
pracowników charakterze 
władzy pomocniczej .
   Wkrótce komendanci wo-
jenni dostali rozkaz  udzie-
lania wszelkiej pomocy 
w  ustanawianiu  tu polskiej 
administracji.  W warunkach 
trwającej jeszcze wojny, 
początkowo także jako siły 
pomocniczej w utrzymaniu  
społecznego ładu na zaple-
czu frontu, a  po jej zakoń-
czeniu, przekazania jej pełni 
władzy.
Z upoważnienia polskiego 
starosty powiatowego w Go-
rzowie organizatorem  pol-
skiej władzy w Wicinie, jak 
się wtedy Witnica nazywała, 
była grupa z  Mieczysławem  
Tomaszewiczem na czele, 
która, po ukonstytuowaniu 
się i odsunięciu niemieckie-
go burmistrza 10 kwietnia 
1945  ogłosiła oficjalne po-
wstanie Zarządu Miasta.  
   W tym czasie działał już  
w Wicinie Zarząd Gminy,  zor-
ganizowany pod kierunkiem  
Włodzimierza Figaszewskie-
go z Wielkopolski,  powoła-
nego na to stanowisko  przez 
tegoż  starostę dnia 31 marca 
. Pierwsze zebranie sołtysów 
wójt zorganizował  17 maja 
tego  roku. Istniał już w tym 
czasie także posterunek Mili-
cji Obywatelskiej.  

ciąg dalszy nastąpi...
          Zbigniew Czarnuch

Ten śmierdZący hejT
   W ostatnim czasie cała Pol-
ska żyła hejtem, który swoje 
źródło miał w Ministerstwie 
Sprawiedliwości. Tak po 
prawdzie, to na tym etapie 
jeszcze nic tam nie zostało 
formalnie udowodnione, 
ale jeden z wiceministrów 
i jego pomocnik zostali zdy-
misjonowani. Odbyło się 
to pod hasłem „wysokich 
standardów”, ale chyba nikt 
nie ma złudzeń, że niewin-
nych nikt nie dymisjonuje. 
Dlaczego o tym piszemy? 
Otóż niewielu już o tym 

pamięta, że prawie taka 
sama sytuacja miała miej-
sce kilka lat temu w Na-
szej małej Witnicy. Przed 
wyborami, w których tak 
spektakularnie wygrał pan 
Jaworski, z  wielu kont fa-
ce-bukowych zaczął płynąć 
niepohamowany jad i zgni-
lizna dotycząca jego kon-
trkandydatów. Wszystkie 
śmierdzące kłamstwa - bo 
inaczej tego się nie da na-
zwać, pojawiały się na ano-
nimowych kontach  i często 
ograniczały się do niby luź-

nych informacji, które miały 
służyć niby dyskusji, a słu-
żyły faktycznie szkalowa-
niu przeciwników pana 
Jaworskiego. Niestety 
trwało to nawet po wygra-
nych przez ww. wyborach, 
a najbardziej przerażające 
i obrzydliwe było to, że pły-
nęło z komputerów urzę-
dowych w  2015 i 2016 r. 
Tak ustaliła Policja, która za-
jęła się sprawą paskudnego 
hejtu wobec różnych osób, 
którzy mogliby być po-
strzegani jako - delikatnie 

mówiąc - „nie zwolennicy” 
p. Jaworskiego. Burmistrzo-
wi niespecjalnie zależało na 
ustaleniu sprawcy w swoim 
"zakładzie pracy" podczas 
swojej "warty", bo pomimo 
wielu próśb mieszkańców 
i radnych, nigdy w tej spra-
wie palcem nie ruszył, 
tłumacząc się, że Policja 

prowadzi swoje działania.  
Cóż – mała Witnica wyprze-
dziła zachowania tych na 
górze i miejmy nadzieję, 
że i u nas kiedyś też uda się 
ustalić, kto odpowiadał za 
„TEN ŚMIERDZĄCY HEJT” bo 
tego wymaga elementarna 
uczciwość obywatelska.

Krzysztof Bryś
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  Marzeniem melomanów 
Witnicy jest przywróce-
nie temu miastu Letnich 
Spotkań Kameralnych. Do 
współpracy nad progra-
mem poprosiłem wybit-
ną polską skrzypaczkę 
Amelię Maszońską. Dzięki 
Towarzystwu Przyjaciół 
Witnicy i  ks. Ryszardowi 
Tomczakowi udało się zor-
ganizować kilka koncer-
tów.    
  Rok 2019 decyzją Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 
ustanowiono rokiem Sta-
nisława Moniuszki, dlatego 
w  tegorocznych Spotka-
niach Kameralnych w  Wit-
nicy musiał zaistnieć także 
ojciec polskiej opery naro-
dowej. Stowarzyszenie Miło-
śników Muzyki Kameralnej 
i  Organowej SAUERIANUM 
z Drezdenka wraz Towarzy-
stwem Przyjaciół Witnicy 
i ks. Ryszardem Tomczakiem 
zaproponowali cykl 3 kon-
certów pod nazwą Letnie 

Spotkania Kameralne Wit-
nica 2019. Jest to kontynu-
acja inicjatywy, jaką społe-
czeństwu tego pięknego 
miasteczka zaproponował 
kilka lat temu burmistrz An-
drzej Zabłocki. 
   Pierwszy koncert zabrzmiał 
27 lipca w kościele pw. Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy 
koncert w ramach projektu 
„Moniuszko – ku pokrze-
pieniu ser” sfinansowanego 
przez Fundację PZU. Wystą-
pili: Aleksandra Klafetka – 
sopran i  Piotr Szychowski 
– fortepian. Otworzyliśmy 
(również w kościele) wysta-
wę pod tym samym tytułem 
dokumentująca życie ojca 
polskiej opery narodowej. 
Wystawa „Moniuszko – ku 
pokrzepieniu serc” doku-
mentuje życie i twórczość 
ojca polskiej opery narodo-
wej, a materiały udostępniły 
Muzeum Teatru Wielkiego 
w Warszawie oraz Warszaw-
skie Towarzystwo Muzycz-

ne. Tego wieczoru zabrzmia-
ły nie tylko mało znane 
utwory Stanisława Moniusz-
ki, lecz także zupełnie zapo-
mniane utwory ówczesnych 
kompozytorów, przyjaciół 
twórcy „Halki”, Józefa No-
wakowskiego i  Maurycego 
Dietricha. 
     Drugi koncert zakończył 
się huraganem braw, co 
wcale mnie nie dziwi. Przed 
publicznością zaprezento-
wał się nasz eksportowy 
duet Amelia Maszońska 
i  Mischa Kozłowski. Nasza 
wspaniała skrzypaczka wy-
konała utwory na skrzyp-
cach z XVII wieku, które 
niedawno wygrała w Niem-
czech. W konkursie, którego 
nagrodą było wypożyczenie 
na dwa lata wyjątkowego 
instrumentu, brało udział 
kilkuset artystów. Wygrała 
Amelia. I to na tych skrzyp-
cach o wyjątkowej barwie 
zagrała finalistka licznych 
międzynarodowych konkur-
sów. Dopowiem jedynie, że 
pianista Mischa Kozłowski 
należy do najwybitniejszych 
solistów i  kameralistów 
młodego pokolenia. Nie bez 
przyczyny anonsując oboje 
artystów, powiedziałem, że 
lista ich sukcesów jest tak 
długa, że powstałaby z tego 
sonata. 
Od początku festiwalu stara-
my się przedstawiać wcho-

dzące nadzieje polskiej 
kultury. Podczas trzeciego 
koncertu wystąpiły dwie 
znakomite skrzypaczki, któ-
re już niebawem zaistnieją 
na scenach polskich i zagra-
nicznych. Zapamiętajmy te 
nazwiska: Hanna Rogoża 
i  Anna Budel. Akompanio-
wała im pani Liwia Dolińska. 
Po koncercie nie bez przy-
czyny napisałem, że o przy-
szłość polskiej wiolinistyki 
mogę być spokojny. 
  I na koniec słowa podzię-
kowania. Księdzu Probosz-
czowi Ryszardowi Tom-
czakowi za zainicjowanie 
tego projektu i pomoc 

w  organizacji. Członkom 
Towarzystwa Przyjaciół 
Witnicy ze szczególny-
mi słowami pod adresem 
pani Grażyny Aloksy za 
napisanie projektu i nie-
zwykłą gościnę. Panu Ro-
bertowi Burzyńskiemu za 
zdjęcia i  panu kościelne-
mu za cierpliwość.  
   Dziękujemy Pani Mar-
szałek Województwa Lu-
buskiego - Elżbiecie Annie 
Polak za patronat i dofi-
nansowanie z UM, które  
umożliwiło nam spenienie 
pięknych marzeń.

Wiesław Pietruszak   

Mieszkanie+ będzie czy nie będzie?
  "Szybko okazało się jed-
nak, że wcale tak wesoło nie 
jest. Pustego czynszu, bez 
zaliczek na inne opłaty, pła-
ci dziś 635 zł. – Czujemy się 
oszukani. Najbardziej razi 
nas to, że PiS obiecywał 
nam tanie mieszkania, 
żeby młode małżeństwa 
miały lepszy start."
    "(…) – Mamy bardzo dro-
gi czynsz jak na wojewódz-
two lubelskie. Obiecywa-
no nam złote góry, a teraz 
jesteśmy w ciemnej dziu-
rze. W tej chwili płacimy 
13,75 zł za mkw., a zgodnie 
z informacjami zawartymi 
na głównej stronie progra-
mu Mieszkanie Plus, czyta-

my, że najem miał wynosić 
7,11 za m kw. a z dojściem 
do własności 10,16 zł. Teraz 
okazuje się, że ów czynsz 
wyniesie po podpisaniu 
umowy najmu instytucjo-
nalnego z dojściem do wła-
sności 18,75 zł za m kw. To 
bardzo duża kwota – mówi 
jedna z kobiet."
https://podlasiak.info.pl/
lokatorzy-mieszkan-plus-
-czujemy…/…
  „– Stawka czynszu wynosi 
13,75 zł za mkw. (…) W tej 
chwili, po zaprezentowa-
niu umów, wychodzi, że to 
nie są mieszkania tanie 
a lokatorzy praktycznie 
nie mają zabezpieczenia, 

są zdani na łaskę lub nieła-
skę administratora – pod-
kreśla Bogusław Broniewicz 
szef stowarzyszenia. (…) 
To  przedsięwzięcie komer-
cyjne. Jeżeli zakłada się 
spółkę celową aby wybu-
dowała mieszkania i bierze 
na to kredyt, to wiadomo że 
kredyt trzeba jakoś spłacić 
– zaznacza szef Białej Samo-
rządowej.
h t t p s : / / w w w. d z i e n n i -
kwschodni.pl/…/mieszka-
nie-plus-podpisali…
   A jak to wygląda w Witni-
cy? Ponoć koparka wykopa-
ła dół nie tam, gdzie powin-
na. Burmistrz przedłożył 
radnym uchwałę w spra-

wie przekazania gruntu, 
po czym ją zdjął z obrad 
sesji nadzwyczajnej, któ-

rą nota bene sam zwołał. 
Jak z filmu Barei. 

(red)

foto Robert Burzyński
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Po festiwalu... N a r o d owe  C z y t a n i e
   7 września 2019 r. już po 
raz ósmy w Polsce miało 
miejsce wspólne Narodo-
we Czytanie. Jest to akcja 
propagowana przez Parę 
Prezydencką, do której 
mogą włączać się szkoły, 
biblioteki i inne zaintereso-
wane instytucje. W Witnicy 
od ośmiu lat ideę tę pielę-
gnuje i wprowadza w życie 
Towarzystwo Przyjaciół Wit-
nicy. Punktualnie o  10:00 
w Parku Drogowskazów 

prezes TPW – Pani Gra-
żyna Oleksiak przywitała 
zgromadzonych i zachęciła 
do wspólnego posłuchania 
ośmiu Nowel polskich, wy-
branych przez Prezydenta 
Andrzeja Dudę wraz z Mał-
żonką. Posłuchaliśmy frag-
mentów:
1. Dobra pani – Eliza Orzesz-
kowa
2.  Dym – Maria Konopnicka
3. Katarynka – Bolesław Prus
4. Mój ojciec wstępuje do 

strażaków (ze zbioru: Sana-
torium pod Klepsydrą) – Bru-
no Schulz
5. Orka – Władysław Stani-
sław Reymont
6. Rozdzióbią nas kruki, wro-
ny… – Stefan Żeromski
7.  Sachem – Henryk Sienkie-
wicz
8.   Sawa (z cyklu: Pamiątki 
Soplicy) – Henryk Rzewuski
 
–  „Jest to wybór tekstów, 
których wspólnym mia-
nownikiem jest polskość 
w połączeniu z treściami 
uniwersalnymi, refleksją 
nad człowiekiem i spo-
łeczeństwem. Ich zwięzła 
forma idzie w parze z mi-
strzostwem stylu i plastycz-
nością, która pozostawia 
w  umysłach czytelników 
niezapomniane wrażenia. 
(…) Dziś teksty te nie stra-
ciły nic ze swej aktualno-

ści. Uczą nas, że w życiu 
powinniśmy kierować się 
szlachetnością i solidar-
nością, że nie wolno nam 
stracić wrażliwości na ludz-
ką krzywdę ani zapomnieć 
o naszej historii "– napisał 
w specjalnym liście odczy-
tanym przez Panią Teresę 
Komorowską, Prezydent RP 
Andrzej Duda.
  Brawa za frekwencję 

i  uważność należą się wy-
chowankom Pani Małgo-
rzaty Dudkiewicz z Zespołu 
Szkół Samorządowych oraz 
harcerzom, którzy wraz 
z lektorami Narodowego 
Czytania, uwiecznili się na 
sympatycznej fotografii. Do 
zobaczenia za rok, może 
tym razem na Placu An-
drzeja Zabłockiego? 

(red)foto Małgorzata Dudkiewicz
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Winny, ale bez kary
  Ogłoszenie wyroku ws. 
burmistrza Witnicy - uzna-
nie winy, umorzenie po-
stępowania i wyznaczenie 
rocznego okresu próby. 
Cytując Wysoki Sąd: "w peł-
ni należy podzielić tezę 
rzecznika oskarżenia, że 
oskarżony wypełnił swo-
im działaniem treść prze-
stępstwa z art. 231 kk", 
"wieloczynowe niedo-
pełnienie obowiązków", 
"sąd odniósł wrażenie, 
że zależało na uchwale-
niu taryf wszystkim, poza 
tym najbardziej zainte-
resowanym i zobowiąza-
nym do tego", "uniemoż-
liwiono Radzie Miejskiej 

podjęcie uchwały", "na-
ruszono dobro publiczne 
w dwojaki sposób", "RM 
ma obowiązek kontrolo-
wać organ wykonawczy 
i niedopuszczalne jest to, 
by organ wykonawczy 
uniemożliwiał wykony-
wanie ustawowych zadań 
Radzie", "obowiązkiem 
burmistrza jest przygo-
towywanie projektów 
uchwał", "postępowanie 
burmistrza doprowadziło 
do nieuchwalenia dopłat, 
które są dobrem ogółu 
i poszczególnych osób". 
   WINNY, ale bez kary – 
orzekł Sąd. To jest znakomi-
ta wiadomość dla wszyst-

kich samorządowców, gdyż 
od 7 marca 2019 r. najpew-
niej możecie wszystko. Mo-
żecie działać wbrew Radzie 
Miejskiej/Gminy. Możecie 
nie przedkładać jej pro-
jektów uchwał. Możecie ją 
ignorować i bagatelizować. 
Możecie nie nadzorować 
wykonywania obowiąz-
ków swoich pracowników. 
Możecie nie stosować 
przepisów prawa. Ba, mo-
żecie nawet pozbawiać 
własnych mieszkańców 
korzyści, narażać ich na 
stratę oraz wprowadzać 
ich w błąd. Będziecie bez-
karni i to w imię prawa.
   Niezawisłe sądy miały peł-
nić społeczną rolę. Miały 
mieć ogromne znaczenie w 
sprawiedliwym karaniu jed-
nostek, które naruszają nor-
my prawa karnego oraz nie 
przestrzegają zasad etycz-
nych w swoim zawodzie. 
Do niedawna sądziliśmy, 
że żyjemy w państwie pra-
wa i sprawiedliwości i takie 
jednostki będą ponosiły 
konsekwencje swojego po-
stępowania. Nic bardziej 

mylnego. 
  Otóż w Witnicy, każdy 
z  mieszkańców, który po-
bierał wodę i odprowadzał 
ścieki, zapewne niesłusz-
nie nadpłacił około 500 zł 
rocznie (około 800 zł za 
półtoraroczny okres bezta-
ryfowy). Niesłusznie, bo 
gdyby WINNY nie uchy-
bił swoim obowiązkom – 
mieszkańcy z dopłatami 
zapłaciliby mniej. To nie 
koniec historii. Z gminne-
go budżetu, „WINNY, ale 
bez kary” przelał 1 MI-
LION ZŁOTYCH na pokry-
cie straty MZK. Z naszych 
podatków. I nie rozliczył 
prezesa (swojego byłego 
zastępcy) z takiego stanu 
rzeczy. MZK poniosło stratę 
i za 2017  r. O dziwo, 
w 2018, wypracowa-
ło zysk w  wysokości 
124 tys. zł. 
  Wyrok z dnia 7 mar-
ca br. Sądu Rejono-
wego w Gorzowie 
Wlkp. zmienia nasz 
pogląd i skłania do 
refleksji, czy faktycz-
nie można bezkarnie 

łamać normy prawa kar-
nego, czy można bezkar-
nie niedopełniać swoich 
ustawowych obowiązków, 
czy można bezkarnie unie-
możliwiać innym wykony-
wanie swoich ustawowych 
obowiązków, uszczuplać 
budżet mieszkańców i gmi-
ny?! Reasumując - żyje-
my w  państwie absurdu, 
gdzie m.in. dobra opinia 
rodzinna i społeczna wy-
starcza do braku skazania 
za oczywiste naruszenie 
norm kodeksu karnego, 
a  rozlicza się z przysło-
wiowej złotówki „zwykłe-
go Kowalskiego”. 
    Czy w praktyce to na-
prawdę oznacza, że burmi-
strzowi można wszystko? 
Jeśli tak, to…

(przedruk NWW)

foto red
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