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Witniczanie mają ogromne serca

30-lecie firmy Lamix W numerze:

Rotacja pracowników *str. 9

Młodzi zyskają głos              *str. 2

Przydałaby się zamiatarka    *str.16

Budżet inwestycyjny            *str. 8

Prom LUBUSZ już pływa *str. 3

Kiedy przedszkolaki wrócą   *str. 10

     W ubiegłym roku człon-
kowie Stowarzyszenia „pa-
sjONAta” jednogłośnie za-
decydowali o zakupie serca 
na plastikowe nakrętki. 
Skonsultowaliśmy z miesz-
kańcami jego lokalizację, 
na którą Urząd wyraził zgo-

dę. Na początku grudnia 
2020 r. serce stanęło na wit-
nickim deptaku. 
   Od tamtej, pamiętnej 
chwili, minęło już 4 miesią-
ce, a serce napełniane jest 
każdego dnia. Do tej pory 
serduszko opróżnialiśmy 

11  razy. Łącznie zebraliśmy 
5.280 litrów nakrętek, czyli 
44 studwudziestolitrowe 
worki. 
  Dziękujemy Mieszkań-
com Miasta i Gminy Witni-
ca za każdą wrzuconą pla-
stikową nakrętkę. Każda 

z nich stanowi małą cegieł-
kę pomocy dla dzieci z nie-
pełnosprawnością. Dochód 
z zebranych nakrętek wpły-
wa na konto Stowarzysze-
nia „Witnickie Promyczki” 
i przeznaczony jest na re-
habilitację dzieci. 

   Ta akcja pokazała, że 
wspólne działania mają 
sens i że razem możemy 
znacznie więcej. Prosimy 
Państwa o wrzucanie kolej-
nych nakrętek. 

Zarząd Stowarzyszenia 
pasjONAta

tekst i foto ZS pasjONAta

 2  kwietnia 
1991 r. - czyli 30 
lat temu w Wit-
nicy, a    ściśle 
w  garażu p. 
M i r o s ł a w a 
Laszko, swoją 
działalność roz-
poczęła firma 
LAMIX.
  Najpierw zaj-
mowała się 
d y s t r y b u c j ą 

artykułów higieniczno-pa-
pierniczych, a  od 1995 r. 
produkcją papieru. Roz-
ruch najnowocześniejszej 
maszyny papierniczej na-
stąpił w 2004 r., której wy-
dajność to ponad 20 tys. 
ton papieru rocznie. Do 
gminnego budżetu firma 
Lamix, w postaci podatku 
od nieruchomości, corocz-
nie wpłaca ponad pół mi-
liona złotych oraz 40% 

podatku PIT od wszystkich 
pracowników. Jest to więc 
największy „zastrzyk finan-
sowy”, którym pokrywane 
są gminne wydatki.
    Z okazji tak pięknego 
jubileuszu – 30 lecia firmy 
Lamix - życzymy dalszych 
sukcesów w rozwoju fir-
my, realizacji ambitnych 
planów i zamierzeń oraz 
wszelkiej pomyślności.

redakcja

..., bo razem możemy więcej

  Wszystkimi Witniczanami 
wstrząsnęła tragedia miesz-
kańców z ul. Kostrzyńskiej, 
którzy w ciągu kilku chwil 
stracili to co najważniej-
sze - w wyniku pożaru 
cztery rodziny utraciły 
dach nad głową. 

osób, którzy chcieli te wy-
pieki zakupić. Podobnie jak 
w przypadku zbiórek WOŚP, 
zawsze można liczyć na hoj-
ność mieszkańców gminy. 
Akcję można wspomóc na: 
zrzutka.pl lub pomagam.pl.

Dumna Mieszkanka
foto. M. Sztogryn

niczanie reagują w obliczu 
tragedii swoich sąsiadów.
    Ze swojej strony dzięku-
ję wszystkim, którzy za-
angażowali się w zbiórki 
dla pogorzelców. Zarów-
no dla organizatorów tych 
zbiórek, jak i dla samych 
darczyńców – wpłacają-
cych datki, kupujących cia-
sta i wszystkich wspoma-
gających. Zaskakująca za 
każdym razem jest i liczba 
osób, które zadeklarowały 
się np. do pieczenia ciast, 
jak również olbrzymia ilość 

   Każda pomoc dla po-
szkodowanych  jest 
nieoceniona i stanowi 
ogromne wsparcie. Jed-
nak w całej tej sytuacji naj-
bardziej pokrzepiające dla 
mnie, jako mieszkańca tej 
gminy, staje się to, jak Wit-

   W tym miejscu stwierdze-
nie „wszyscy Witniczanie” 
nie jest żadną figurą reto-
ryczną, ponieważ pomoc 
dla poszkodowanych za-
częła spływać z wielu stron. 
Kilkadziesiąt tysięcy złotych 
udało się zebrać w zbiór-
kach internetowych oraz 
spontanicznie zorganizo-
wanych kiermaszach ciast, 
nie wspominając o  pomo-
cy rzeczowej dla samych 
pogorzelców, którzy w  po-
żodze stracili dosłownie 
wszystko.  
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   Rada Ministrów przyjęła 

projekt nowelizacji ustaw 
samorządowych, który uła-
twi powoływanie młodzie-
żowych rad przy jst.
  Zgodnie z projektem mło-
dzieżowa rada gminy bę-
dzie miała charakter kon-
sultacyjno-doradczy rady 
gminy. Będzie jednak miała 
prawo inicjatywy uchwa-
łodawczej. Tryb zgłaszania 
inicjatywy uchwałodawczej 

określi statut młodzieżowej 
rady gminy. 
    Do jej zadań będzie nale-
żało m.in. opiniowanie pro-
jektów uchwał dotyczących 
młodzieży, udział w  opra-
cowaniu działań strate-
gicznych gminy na rzecz 
młodzieży, monitorowanie 
realizacji działań strate-
gicznych gminy na rzecz 
młodzieży oraz podejmo-

wanie działań na ich rzecz, 
w szczególności w zakresie 
edukacji obywatelskiej.
     Młodzież będzie mogła 
także zdobywać pierwsze 
doświadczenia, jeśli cho-
dzi o aktywność publicz-
ną i społeczną.
   Młodzieżowe rady funk-
cjonują obecnie w ponad 
500 gminach. W naszej 
Gminie pojawił się pomysł 

powołania Młodzieżowej 
Rady Gminy jeszcze przed 
pandemią, która niestety 
wstrzymała prace nad tym 
zadaniem. Teraz rada gminy 
otrzyma ustawowe „zielone 
światło” do wcielenia swo-
jego pomysłu w życie.
      Wszycy czekamy na efek-
ty współpracy z młodzieżą.

Anna Jasek

Młodzi zyskają głos w lokalnych sprawach

   Witnica podpisała 11 lu-
tego br. w Gorzowie Wlkp. 

porozumienie, w którym 
wpisano Miasto i Gminę 
Witnica do Miejskiego 
Obszaru Funkcjonalnego  
(MOF) w nowej unijnej per-
spektywie. 
     W mijającej  perspekty-
wie finansowej UE w Lubu-
skiem w ramach MOF ist-
niały dwa duże ZIT-y. Jeden 
zorganizowany wokół Zie-
lonej Góry, a  drugi Gorzo-
wa Wlkp. Stolice naszego 

regionu wraz z okolicznymi 
samorządami należącymi 
do MOF-ów otrzymywały 
środki unijne ze specjalnej 
puli (ZIT-ów), które mogły 
przeznaczyć na konkretne 
inwestycje oddziaływujące 
na cały obszar.
   Gorzowski MOF  w po-
przedniej perspektywie 
finansowej obejmował 
swym zasięgiem Gorzów 
Wlkp. oraz ościenne gmi-

ny. Wskazano, że tworzą 
one strefę o bezpośred-
nim zasięgu codziennego, 
wzajemnego oddziaływa-
nia w zakresie społecznym 
i  gospodarczym. W nowej 
perspektywie gorzowski 
MOF został rozszerzony 
o Lubiszyn, Kostrzyn nad 
Odrą, Skwierzynę, Strzel-
ce Krajeńskie oraz Witni-
cę.
     Podpisanie w lutym po-

rozumienie otworzyło Wit-
nicy drzwi do dalszego 
rozwoju. Dlatego - p. Ja-
worski - deklaruję pomoc 
w „burzy mózgów” doty-
czącej nowych pomysłów 
oraz w  tworzeniu (pisaniu 
bądź poprawie) dobrych 
wniosków i lobbowanie 
ich w  wyższych instytu-
cjach. Wszystko dla dobra 
naszego Miasta i Gminy. 

Agnieszka Chudziak

MOF powiększony o Witnicę

Prom Lubusz już pływa
    Dziękujemy p. Arturowi 
Stojanowskiemu, który  
monitorował poziom wody 
na Warcie oraz wykonał  te-
lefon do starostwa powiato-
wego, co spowodowało, że 
prom ruszył 1  kwietnia br.     
Podziękowania należą się 
również  naszej mieszkan-

ce p. Agnieszce  Chudziak 
za  pomoc w zmianie go-
dzin przepraw promowych. 
Po jej rozmowie ze staro-
stą gorzowskim prom już 
po świętach będzie pływał 
w godzinach 600 – 1000 oraz 
1300 – 1700. Godziny zostały 
dostosowane do wyjazdów 

naszych mieszkańców do 
pracy oraz ich powrotów.  
    Dziękujemy za współ-
pracę i wspólne wysiłki 
na rzecz naszej gminy. 
Takie działania są budujące 
i pokazują, że mimo różnic 
zdań można się dogadać. 

red.

Czy dostaliśmy PSZOK za karę?
   PSZOK - gminne miejsce 
w Białczyku, gdzie można 
zostawić odpady. Bardzo 
potrzebne i niewątpliwie 
trudno dziś sobie wyobra-
zić życie bez niego. Nieste-
ty, nam mieszkańcom Biał-
czyka, średnio się z tym żyje. 
Istniejąca obok oczyszczal-
nia już sama w sobie znacz-
nie uprzykrza nam życie 
poprzez smród, hałas, jak 
również ciągły ruch becz-

kowozów i niszczoną dro-
gę. Z PSZOK-u mogą i  ko-
rzystają mieszkańcy gminy 
Witnica. Punkt ma godziny 
otwarcia. Co się dzieje, gdy 
ktoś nie trafi akurat, gdy 
jest czynny? Czy PSZOK 
nie powinien być otwarty 
cały tydzień? I co ten ktoś 
zrobi,  gdy jego odpady nie 
zostaną przyjęte? Z  pew-
nością nie wraca z  tym 
do domu. Zostawia pod 

bramą. Wyrzuca również 
pod płotem, w  krzakach, 
gdzie powstało już po-
kaźne dzikie wysypisko, 
które zanim się nie zazie-
leni - można jeszcze „po-
dziwiać”. Są też tacy miesz-
kańcy, którzy postanawiają 
pozbyć się nieprzyjętego 
towaru gdzieś przy dro-
dze. Z daleka od własnego 
domu i grunt, że swoje po-
sprzątane. W  efekcie cała 

droga z Witnicy do rzeki 
Warty jest usłana śmie-
ciami. Jakim trzeba być 
człowiekiem żeby uznać, że 
inny człowiek ma to oglą-
dać? A  może ktoś myśli, że 
to zutylizuje się w  cudow-
ny sposób? Nie ma organu, 
który porządkuje miejsce 
wokół zbiórki. Osobiście 
zbieramy po was śmieci. 
W zeszłym roku ktoś wyrzu-
cił kilka kołder i poduszek 
na pobocze. Wiele moich 
telefonów do urzędu, przez 
ponad pół roku, sprawiło, że 
śmieci usunięto. Tyle czasu 
oglądaliśmy ten „prezent”. 
Jak żyć? 
    Korzystając z okazji skła-
dania wniosków do bu-
dżetu  zasugerowałam po-
trzebę sprzątania terenu 
wokół PSZOK-u. Może war-
to ustawić pojemniki czy 
śmietniki. Rowerzystom, 
spacerowiczom czy innym 
gościom ułatwi to wyrzuce-

nie opakowań po jedzeniu 
i piciu skoro nie chcą zabrać 
swoich śmieci ze sobą. Jest 
to teren Parku, a ogrom 
śmieci wyjątkowy. Nikt 
z nas mieszkańców Białczy-
ka nie jest zobowiązany do 
sprzątania tego. Zatem kto? 
Kto to posprząta? Codzien-
nie używamy drogi. Zafun-
dowanie nam życia z wido-
kiem na gminne śmieci jest 
poniżające. Czy dostaliśmy 
PSZOK za karę?

/List od Mieszkanki Białczyka /

PS. Drogi Czytelniku powyższy list 
jest adresowany do Ciebie. Dbaj 
o nasze wspólne dobro. Sprzątaj 
po sobie. Nie wyrzucaj do lasu, 
na trawnik, obok kosza Twoich 
śmieci. Jeżeli zabierasz ze sobą 
paczkę chipsów, butelkę napoju, 
loda i inne rzeczy, to ich opako-
wania „zgarnij” do swojej torby, 
do kieszeni, do plecaka i wyrzuć 
je do kosza na śmieci. Matka na-
tura będzie szczęśliwa, a Ty bę-
dziesz miał poczucie spełnienia 
i dbania o zieleń. Dziękujemy!

fot. red. fot. red.

BIURO UBEZPIECZEŃ BEATA PRACOŃ
ul. Kostrzyńska 8B, 66-460 Witnica  tel. 730 809 382, 500 556 072 

bpracus@gmail.com   www.ubezpieczenia-pracusie.pl

ź  KREDYTY

ź PRZESYŁKI KURIERSKIE
ź PUNKT OPŁAT zniżka dla emerytów-rencistów 

ź PUNKT ODBIORU PACZEK

ź UBEZPIECZENIA szybkie porównanie 23 firm 

TANIO, SZYBKO, PROFESJONALNIE. ZAPRASZAMY!

Placówka Partnerska Generali

ź najlepsze ubezpieczenia w Witnicy!

ź  akcje konkursowe i gadżety
ź  specjalne zniżki dla klientów

dzięki temu posiadamy:

ź większe uprawnienia w pomocy 
klientom

fot. M. Sztogryn
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Wsparcie kosztów modernizacji budynków komunalnych

   Budowa i modernizacja 
budynków i lokali komu-
nalnych będzie tańsza i  ła-
twiejsza do zrealizowania. 
Znowelizowana ustawa 
mieszkaniowa zwiększa 

kwoty dofinansowania 
dla gmin do 80% całkowi-
tych kosztów przedsięwzię-
cia. Dotychczas wsparcie 
z rządu wynosiło od 35 do 
45%. Ta zmiana pozwoli 
wybudować więcej budyn-
ków komunalnych, a  więc 
zmniejszy się kolejka ocze-
kujących na mieszkanie. 
Ponadto gminy otrzymają 
dodatkowe wsparcie na re-
mont pustostanów. Tu rów-
nież dofinansowanie będzie 
sięgać 80% kosztów reali-
zacji projektu modernizacji 
budynków, które z  powo-

du złego stanu technicz-
nego nie są obecnie za-
mieszkane.  Ułatwieniem 
ma być możliwość łączenia 
środków z  Funduszu Do-
płat ze środkami z  Fundu-
szu Termomodernizacji 
i  Remontów. Dzięki takie-
mu zabiegowi gminy będą 
miały większe możliwości 
wyremontowania budyn-
ków, ponieważ będą mogły 
otrzymać pieniądze np. na 
remont mieszkań i jedno-
cześnie na docieplenie bu-
dynku komunalnego, co 
poprawi jego efektywność 

energetyczną. Natomiast 
premia remontowa prze-
znaczona jest na spłatę kre-
dytu w banku komercyjnym 
(lista banków dostępna jest 
na stronie internetowej 
BGK), który finansuje przed-
sięwzięcie remontowe. Jed-
nym z  warunków jej otrzy-
mania jest, aby wszystkie 
lokale mieszkalne znajdują-
ce się w budynku wchodzi-
ły w skład mieszkaniowe-
go zasobu gminy.  Nabór 
wniosków o dofinansowa-
nie z Funduszu Dopłat oraz 
Funduszu Termomoderniza-

cji i Remontów odbywa się 
w  trybie ciągłym. Wnioski 
o wsparcie z Funduszu Do-
płat wnioskodawcy składają 
bezpośrednio do BGK, zaś 
wnioski o wsparcie z  Fun-
duszu Termomodernizacji 
i Remontów do banków ko-
mercyjnych finansujących 
przedsięwzięcia remontowe 
i termomodernizacyjne.

Źródło: https://www.bgk.pl/roz-
woj-mieszkalnictwa/

Agnieszka Chudziak

    11 stycznia br. uczestni-
czyłam w posiedzeniu Wo-
jewódzkiej Rady Kobiet, 
które odbyło się w formule 

online. Udział w nim wzię-
ła marszałek Elżbieta Anna 
Polak. Wśród tematów, 
którymi się zajmowałyśmy, 
znalazły się m.in.: spra-
wozdanie z działalności 
Rady, opracowanie planu 
na rok 2021, szczepienia 
na COVID-19, sytuacja epi-
demiczna oraz dostęp do 
podstawowej opieki me-

dycznej w dobie koronawi-
rusa w Lubuskiem.
  Zaproponowałam, by 
Rada wystosowała apel do 

Ministra Zdrowia w sprawie 
otwarcia praktyk medycz-
nych, gdyż pacjenci skarżą 
się na problemy związane 
z brakiem podstawowych 
usług medycznych. Jak 
doskonale wiemy, w czasie 
pandemii COVID-19 system 
Podstawowej Opieki Zdro-
wotnej oparty jest głównie 
na teleporadach. Seniorzy 
(ale i nie tylko) nie zawsze 
potrafią dobrze opisać do-
legliwości i usłyszeć me-
dyczne zalecenia. Problem 

tkwi również w dodzwonie-
niu się do takiej placówki. 
Osoby niezdiagnozowane 
trafiają na Szpitalne Od-
działy Ratunkowe lub wzy-
wają zespoły pogotowia, 
choć diagnostyka i leczenie 
mogłoby być zrealizowane 
w ramach POZ. 
  Rada zaakceptowała mój 
wniosek, czego efektem 
było jednogłośne przyjęcie 
„Apelu w sprawie funk-
cjonowania podstawowej 
opieki zdrowotnej w cza-

sie pandemii”. Apel został 
przesłany do Ministra Zdro-
wia, Rzecznika Praw Pacjen-
ta i Głównego Inspektoratu 
Sanitarnego oraz Prezesa 
NFZ. Otrzymali go również 
lubuscy parlamentarzyści.
    Niestety na dzień pisa-
nia artykułu niewiele się 
zmieniło, jednak obiecuję 
Państwu, że nie ustanę 
w  próbach polepszenia 
dostępu  do POZ.  

Agnieszka Chudziak

Apel Wojewódzkiej Rady Kobiet

Powiatowe inwestycje
    Budżet powiatu gorzow-
skiego na 2021 rok zakłada, że 
w Gminie Witnica zostaną zre-
alizowane inwestycje o  łącz-
nej kwocie ponad 1,1  mln  zł. 
Powiat przy współudziale 
Gminy Witnica (50%) chce wy-
konać: dokumentację prze-
budowy wraz z rozbudową 
drogi powiatowej na odcinku 
Witnica-Sosny – 300 tys. zł,  
dokumentację projektową 

dla przebudowy drogi po-
wiatowej, tj. ulicy Pocztowej 
w Witnicy – 100 tys. zł, remont 
chodnika i odbudowa rowu 
chłonnego przy ul. Sportowej 
w Witnicy – 50 tys. zł oraz bu-
dowę chodnika w m. Mościce 
– II etap – 700 tys. zł.
    W uchwale budżetowej 
Witnica na 2021 r. w pozycji 
pomoc finansowa powiatowi 
gorzowskiemu wpisano jedy-

nie kwotę 400 tys. zł. Brakuje 
więc w gminnym budżecie 
175  tys.  zł na dommknięcie 
inwestycji powiatowych. 
Mamy dla Państwa radnych 
pewną podpowiedź. Otóż, 
Gmina Witnica posiada wol-
ne środki w  wysokości po-
nad 11  mln zł. Tak więc pie-
niądze są w zasięgu radnych 
rąk. 
   Prosimy Państwa radnych 

o szybką re-
alizację jak-
że ważnych 
dla naszych 
mieszk ań-
ców tema-
tów.
          Dzięku-

jemy.                              

red.

Witnicka Szkółka Piłkarska
   Witnicka Szkółka Piłkar-
ska w niespełna 4 lata sta-
ła się największym klubem 
w Gminie Witnica. 
   Szkolimy blisko 120 
dzieci. Klub podzielony jest 
na dwie sekcje: Szkółka Pił-
karska i Szkółka Taneczna. 
Cieszymy się i dziękujemy 
wszystkim, którzy nam za-
ufali. 
  Robimy wszystko, żeby 
podnosić swoje standar-
dy i  cały czas staramy się 
rozwijać, jako klub i jako 
trenerzy. W roku 2021 chce-
my spełnić marzenia dzieci 
o  swoim boisku i o swojej 
bazie treningowej, aby mo-
gły trenować o każdej po-

rze. Myśląc o budowie pro-
fesjonalnej bazy sportowej, 
chcemy zapewnić dostęp 
nie tylko dla zawodniczek 
i zawodników klubu, ale dla 
każdego mieszkańca naszej 
gminy. Chcemy stworzyć 
miejsce do regeneracji sił, 
miejsce spotkań towarzy-

skich i spędzania czasu 
z bliskimi. 
    Witnicka Szkółka Piłkarska 
i Szkółka Taneczna zwra-
ca się z uprzejmą prośbą 
o wspieranie działalności 
naszego Klubu. Dzięki przy-
chylności i wsparciu dar-
czyńców możliwe jest pra-

widłowe funkcjonowanie 
Klubu, jego stały rozwój, 
podnoszenie standar-
dów organizacyjnych 
i  treningowych, a przede 
wszystkim poprawa po-
ziomu sportowego Klu-
bu. Pomoc darczyńców 
to wsparcie dla ponad 
setki dzieci trenujących 
piłkę nożną i taniec 
w naszym Klubie. 
 Serdecznie zachęcamy 
wszystkich kibiców, sym-
patyków, przyjaciół oraz 
firmy do wspierania na-

szych działań. 
   Nr konta w banku PEKAO:
87 1950 0001 2006 0039 6260 0002

Link do zrzutki: 
https://zrzutka.pl/fn6aug

Wojciech Abraszek

fot. W. Abraszek

Remonty dachów w cenie
    Od kilku lat radni zabie-
gają o wpisanie do budże-
tów kwot na modernizację 
dachów budynków komu-
nalnych. We wnioskach do 
budżetów wielokrotnie 
wpisywali kamienice przy 
ul. Kostrzyńskiej, Gorzow-
skiej, Końcowej, Konopnic-
kiej w Witnicy oraz budynki 
w Kamieniu Małym i Wiel-
kim. Inicjatywy te niestety 
często są „wycinane” lub 
nie uwzględniane w pro-
jektach budżetów z uwagi 

na brak środków finanso-
wych.          
      Pod koniec marca zadzw-
nił do nas mieszkaniec Wit-
nicy z pytaniem: „Dlaczego 
dach przy ul. Sikorskiego 37 
w Witnicy jest remontowa-
ny, a na jego dach przy ul. 
Kostrzyńskiej nie ma pie-
niędzy?” To pytanie warto 
zadać władzom Witnicy. 
Niemniej jednak zgłębili-
śmy temat.
    W budynku przy ul. Sikor-
skiego 37 w Witnicy miesz-

czą się 3 lokale komunal-
ne i 1 lokal własnościowy. 
W  imieniu gminy Witnica 
– burmistrz Jaworski (po-
siadający największy udział 
w budynku – 60%) zdecy-
dował, że dach w tej ka-
mienicy będzie remonto-
wany. Napiszemy więcej, 
zdecydował, że dach bę-
dzie pokryty dachówką RO-
BEN’a. Radna Marta Stań-
czak podczas marcowej 
sesji Rady Miejskiej w Wit-
nicy zadała włodarzowi py-

tanie: „Dlaczego dach przy 
ul. Sikorskiego 37 w Witnicy 
pokrywany jest dachówką 
ceramiczną ROBEN’a a nie 
blachodachówką? Prze-
cież najpewniej wyszłoby 
taniej?” P. Jaworskiego od-
powiedział podczas sesji, 
iż dachówka ceramiczna 
ROBEN’a jest w takiej sa-
mej cenie co blachoda-
chówkowa. 
   Sprawdziliśmy ceny w skle-
pach. M2 blachodachówki, 
drodzy Czytelnicy, kosztuje 

od 20 do 27 zł, natomiast 
cena dachówki ceramicznej 
ROBEN’a mieści się w prze-
dziale od 45 zł do 62 zł/m2. 
  Niemniej jednak skoro gmi-
nę stać na takie jednorazo-
we wydatki (87 tys.  zł), to 
proponujemy abyście Pań-
stwo podejmowali decyzje 
o remontach dachów, ele-
wacji bądź schodów w bu-
dynach, w których mieszka-
cie a wówczas urząd będzie 
je skrzętnie wykonywał. 

red.

Wypalanie traw szkodzi i jest zabronione

   
Wypalanie traw szkodzi 
- od lat alarmują ekolo-
dzy, naukowcy, strażacy, 
a  mimo to wiosną i jesie-
nią każdego roku słyszy-
my o licznych pożarach 
łąk, pastwisk, nieużytków 

i trzcinowisk, które zostały 
świadomie wywołane przez 
ludzi. Mimo licznych ostrze-
żeń osoby wypalające tra-
wy wydają się nieświado-
me szkód, które wyrządzają 
przyrodzie i zagrożenia ja-
kie sprowadzają na ludzi.
   Wiosenne wypalanie traw 
często związane jest z chę-
cią usunięcia niezebranego, 
ostatniego odrostu trawy. 
W świadomości zachował 
się bowiem mit, że wypa-
lanie traw i pozostałości 
roślinnych poprawi żyzność 
gleby, zniszczy chwasty 
oraz zwiększy kolejny plon 
siana. Nic bardziej mylne-

go. Wypalenie wierzchniej, 
najżyźniejszej próchniczej 
warstwy gleby pociąga za 
sobą obniżenie jej wartości 
użytkowej nawet na kilka 
lat. Zahamowane zostają 
naturalne procesy rozkła-
du pozostałości roślinnych, 
dzięki którym tworzy się 
urodzajna warstwa gleby. 
Wysoka temperatura nisz-
czy roślinność, powoduje 
degradację gleby i stanowi 
poważne zagrożenie dla 
zwierząt.
   Wypalanie łąk, trzcino-
wisk i zakrzaczeń powo-
duje śmierć organizmów, 
żyjących w wierzchnich 

warstwach gleby, o istnie-
niu których większość z nas 
nawet nie wie, a których 
obecność wpływa na wła-
ściwą kondycję gleby. 
   Wypalanie traw, poza 
tym że to niechlubna prak-
tyka, jest również praw-
nie zakazane. W ustawie 
z 16  kwiet-
nia 2004 r. 
o  ochronie 
p r z y r o d y 
w p r o w a -
dzono zakaz 
w y p a l a n i a 
łąk, pastwisk, 
nieużytków, 
rowów, pa-

sów przydrożnych, szla-
ków kolejowych oraz trzci-
nowisk i szuwarów. Za 
łamanie tego zakazu gro-
żą sankcje karne w posta-
ci grzywny albo aresztu.

Zbigniew Swędrowski
foto. M. Sztogryn

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.)
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Wyrwane z sesyjnego protokołu

   Mieszkańcy naszej małej 
ojczyzny często dopytują 
o to, co robią radni i jakie 
podejmują działania, dla-
tego postaram się pokazać 
w telegraficznym skrócie, co 
działo się podczas ostatnich 
sesji RM w Witnicy.
    Pierwsza Sesja w tym roku, 
a XXXIII od początku kaden-
cji odbyła się 28 stycznia, 
podczas której między inny-
mi radni przyjęli plany pracy 
na bieżący rok.
   W styczniu po burzliwej 
dyskusji na komisjach udało 
się doprowadzić, że staw-
ka za śmieci nie wynosi 
29 zł jak proponował po-
czątkowo burmistrz, a 26 
zł. Mamy nadzieję, że sys-
tem będzie się dopinał, bo 
zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, gmina nie może 
dopłacać do systemu go-
spodarki odpadami, podob-
nie jak nie może czerpać ko-
rzyści.
   W styczniu radni podjęli 
decyzję o wsparciu zada-
nia powiatu gorzowskiego 
w kwocie ponad 70 tys. zł 
na utrzymanie częściowe 
filii Wydziału Budownic-
twa i Ochrony Środowiska 
oraz filii Wydziału Komu-
nikacji. Dzięki obu instytu-
cjom mieszkańcy oszczę-
dzają czas na dojazd do 
Gorzowa i  odstanie swoje 
w kolejkach.
   1 lutego odbyła się sesja 
nadzwyczajna, a to za spra-
wą niedopatrzenia proce-
duralnego przez burmistrza, 
który zbyt późno chciał 
dołączyć projekt uchwa-
ły zmieniającej budżet na 
2021. Po zmianach w statu-
cie dokonanych w  zeszłym 
roku, takowy projekt po-
winien być złożony, co naj-
mniej siedem dni przed 
sesją. 
  Podczas nadzwyczajnej se-
sji radni wsparli starostwo 

powiatowe kwotą 24 tys. zł 
z przeznaczeniem na wy-
nagrodzenie operatora 
promu „Lubusz”. 
   Kolejna uchwała to uchwa-
ła zmieniająca budżet 
w  2021 roku i wpisująca 
między innymi wydatek na 
wspomniane utrzymanie 
przeprawy. 
  Podczas posiedzenia bur-
mistrz próbował przefor-
sować zmiany w statucie, 
które ułatwiłyby mu wpro-
wadzanie zmian w  bu-
dżecie, a jednocześnie 
utrudniły podejmowa-
nie świadomych decyzji 
przez radnych, którzy nie 
mieliby czasu na analizę 
składanych projektów. Nie-
stety w  poprzednich latach 
niejednokrotnie burmistrz 
przedkładał projekty zmian 
w budżecie w dniu sesji.

***
Kredytowe zawirowania

     W lutym odbyła się jeszcze 
XXXV sesja, podczas której 
burmistrz chciał wprowa-
dzić uchwałę zmieniającą 
czas spłaty kredytu zacią-
gniętego na lata 2013-2024 

i wydłużenia jego spłaty do 
2027 roku. Radni po dys-
kusji odesłali projekt do ko-
misji, a to z powodu budzą-
cych wątpliwości sposobów 
procedowania. W WPF i Bu-
dżecie na 2021 rok zobo-
wiązania dotyczące spłaty 
kredytu są ujęte tak jakby 
Rada podjęła już decyzję 
o zmianie terminu spłaty 
zobowiązań. Należy pamię-
tać, że do kompetencji Rady 
należy zgoda na zaciąganie 
zobowiązań przez burmi-
strza. 
  Po opiniach RIO i analizie 
orzecznictwa uchwała nie 
została podjęta także pod-
czas XXXVI Sesji, która od-
była się 25 marca. Radni nie 
wykluczają podjęcia uchwa-
ły o wydłużeniu spłaty zo-
bowiązań, jednak oczekują 
rzetelnego przedłożenia 
sprawy. W  związku z tym 
już 8 kwietnia odbędzie się 
posiedzenie Komisji Gospo-
darki Komunalnej i Budżetu.
  Burmistrz w swoim spra-
wozdaniu podał informa-
cje o chęci przekazania 
pałacu w Dąbroszynie dla 

OHP za przysłowiową zło-
tówkę. Wzbudziło to wśród 
radnych duże wątpliwości 
– tym bardziej, że  jest po-
tencjalny inwestor, który 
może dać za pałac około 
1 mln zł. Po dyskusji bur-
mistrz zobowiązał się rozpi-
sać jeszcze jeden przetarg 
na zbycie tej nieruchomości.
  Więcej drodzy czytelnicy 
znajdziecie w protokołach 
z posiedzeń, które znajdują 
się na bip Witnicy oraz od-
twarzając posiedzenia sesji 
Rady Miejskiej w Witnicy na 
stronie YouTube.

Artur Stojanowski
przewodniczący Rady Miejskiej

PS. Jako przewodniczący Rady 
Miejskiej w Witnicy jestem 
do waszej dyspozycji pod nr 
605 241 533 oraz adresem email 
arturstojanowski@witnica.pl. 
   Znajdziecie też mój profil me-
diach społecznościowych FB.
   W Urzędzie pełnię dyżur w każdą 
środę od godz.13:30  do  15:30 
– w związku z ograniczeniami 
spowodowanymi covid proszę 
o  wcześniejsze umawianie spo-
tkań telefonicznie.

Budżet inwestycyjny Gminy Witnica

  Priorytetem radnych: 
Krzysztofa Kuchnio, Iwony 
Pisarek, Jacka Piwkowskie-
go, Marty Stańczak, Zbi-
gniewa Swędrowskiego 
oraz Piotra Zakryszki nale-
żących do Klubu Radnych 
„Nasza Gmina Witnica”, jest 

budowa i  modernizacja 
dróg gminnych. Nie zapo-
minamy przy tym jedno-
cześnie o innych, ważnych 
dla naszych mieszkańców 
zadaniach. Kolejny raz, 
podczas sesji budżetowej, 
miałam możliwość przed-
stawienia wniosku Klubu 
Radnych do budżetu gmi-
ny. Dzięki zmniejszeniu 
wydatków o  136 tys.  zł 
(głównie w dziale admini-
stracji publicznej, w wyna-
grodzeniach) kwotę tę mo-
gliśmy przeznaczyć na:  
• dokumentację techniczną 
budowy chodnika przy ul. 
Wiosny Ludów (od ul. Potok)  

i  Cegielnianej  (od ul. Sikor-
skiego) wraz ze zmianą or-
ganizacji ruchu na ul. Wiosny 
Ludów w kwocie  35.000 zł,
• dokumentację techniczną 
modernizacji ul. Droga Polna 
wraz z parkingami w kwocie 
20.000zł ,
• dokumentację technicz-
ną budowy chodnika na 
ul. Zaułek Polny w kwocie 
15.000 zł,
• wyrównanie ubytków 
i  dziur na ul. Ks. Bielaka  
w kwocie 15.000 zł,
• montaż oświetlenia ulicz-
nego na ul. Osadników 
w  kwocie 15.000 zł,
• naprawę i modernizację in-

stalacji w Parku Drogowska-
zów w Witnicy w kwocie 
20.000 zł (w pierwszej kolej-
ności lokomotywy wąskoto-
rowej i ławek),
• budowę wjazdu na ul. Młyń-
ską w Nowinach Wielkich  
w kwocie 6.000 zł,
• zwiększyć dotacje w dziale 
Kultura i ochrona dziedzic-
twa narodowego dla Biblio-
teki Miejskiej o 10.000 zł.
   Ten rok, ze względu na 
zmienną sytuację gospo-
darczą i społeczną (przez 
Covid-19),  niedoszacowa-
nie subwencji oświatowej, 
a także duże wydatki ma-
jątkowe m.in. na rewalo-

ryzację MDK, przebudowę 
ul. Końcowej w  Witnicy 
czy ul. Warszawskiej i Wiej-
skiej w Nowinach Wielkich, 
a  także wymianę pokrycia 
dachowego w szkole w So-
snach czy dofinansowanie 
budowy chodnika w Mości-
cach, jest trudny i nieprze-
widywalny.
    Mamy jednak nadzieję, 
że te „małe zadania” wpi-
sane do budżetu Gminy 
Witnica na 2021 r. zostaną 
przez burmistrza wykona-
ne i w kolejnych latach po-
prawią jakość życia naszych 
mieszkańców.

Stańczak Marta
wiceprzewodnicząca RM

Ranking Dróg

    Drogi gminne w gminie 
Witnica to temat elektry-
zujący mieszkańców od 
dawna. Wszyscy wiemy, że 
są w  bardzo złym stanie 
a mamy ich do zbudowania 
i utwardzenia ponad 50 km. 
Tempo budowy dróg zależy 
od tego z jaką determinacją 
będziemy szukać środków 
na ich modernizację w bu-
dżetach kolejnych lat.   
   Mimo ciągłych pytań 
mieszkańców, ogrom zada-
nia i  potrzebnych środków 
sprawia, że nie jesteśmy 

w stanie określić, kiedy bę-
dzie budowany konkretny 
odcinek drogi, ale możemy 
powiedzieć w jakiej ko-
lejności będą budowane. 
Pomysł takiego „Rankingu 
Dróg” zrodził się już kilka lat 
temu w Wydziale Inwestycji 
w UMiG Witnica (2015 r.). 
Jednak z uwagi na brak jego 
wykonania, wzięliśmy spra-
wy w swoje ręce i postano-
wiliśmy go zrealizować. Tym 
samym zakończyć czaso-
chłonny, emocjonujący, 
a na końcu i tak często dla 
mieszkańców niezrozu-

miały proces typowania 
każdego po kolei odcinka 
drogi do budowy.  Nie jest 
to łatwe, bo wiemy, że dla 
każdego najważniejsza jest 
droga przy której mieszka, 
przy wielu nie ma jeszcze 
wszystkich mediów, niektó-
re trzeba będzie zwyczajnie 
wylosować i któraś musi 
być ostatnia, ale damy radę. 
    Mamy już za sobą pierw-
szy etap, czyli przejazd dro-
gami i ocena stanu dróg 
w Witnicy oraz wizyty 
w  każdym sołectwie, roz-
mowy z sołtysami i radnymi 

z poszczególnych okręgów, 
z którymi przejechaliśmy 
każdą drogą i ustaliliśmy 
kolejność dróg do budowy 
dla każdej miejscowości 
osobno. Przy okazji odno-
towaliśmy wiele innych 
problemów do rozwiąza-
nia w poszczególnych so-
łectwach, które będziemy 
starali się rozwiązywać 
przy współpracy z miej-
scowymi radnymi. 
    Jesteśmy już na końcu 
drugiego etapu prac, w któ-
rym ustalimy kolejność 
budowy dróg dla całej 

gminy zwracając uwagę 
na natężenie ruchu, ilość 
korzystających mieszkań-
ców i stan drogi. Postaramy 
się też wstępnie określić 
technologię wykonania da-
nej drogi i jej parametry.  
  Obecnie pracujemy nad 
uchwałą wprowadzającą 
„Ranking Dróg” w życie. 
   Radni pracujący nad pro-
jektem: Krzysztof Kuchnio, 
Marta Stańczak, Artur Sto-
janowski, Piotr Zakryszko.

Krzysztof Kuchnio
radny RM

fot. K. Kuchnio fot. K. Kuchnio

Pomoc psychologiczna w szkolnej ławie 
  Ostatni rok pokazał 
szczególnie brak wsparcia 
psychologicznego dzieci 
i młodzieży. Zamknięcie 
szkół - zdalna edukacja to 
dodatkowy stres z którym 
boryka się młodzież, a prze-
bywanie z dala od swojego 
środowiska pobudza stany 
depresyjne. Przez wiele lat 
depresja była traktowana 
jak tabu i nikt do niej się 
nie przyznawał bo utożsa-
miono ją ze słabością. Nie 
wstyd prosić o pomoc.
    Wstydem powinni okryć 
się ci, którzy nie chcą, 
nie gwarantują wsparcia 
uczniom. Musimy pamię-
tać, że inwestując we wspar-
cie psychologiczne w szko-

łach poprawiamy zdrowie 
naszego społeczeństwa 
w  przyszłości. Chcąc cho-
ciaż w  pewnym stopniu 
zobaczyć sytuację w naszej 
gminie już w miesiącu lu-
tym złożyłem następujące 
pytania do burmistrza:
1. Jakie działania w  ciągu 
ostatnich 12 miesięcy podej-
mowano na terenie naszej 
gminy, aby przeciwdziałać 
negatywnym skutkom za-
mknięcia dzieci i  młodzieży 
w domach? 
2. Czy podejmowano działa-
nia ponad normatywne, czy 
zatrzymano się na podsta-
wowym zakresie realizacji 
obowiązków? Proszę przed-
stawić czynności jakie były 

podejmowane w tym zakre-
sie.
3. Ile indywidualnych roz-
mów z pedagogiem szkol-
nym przeprowadzono 
w 2020 r. i jak ta liczba ma się 
do roku poprzedniego?
4. Ile zlecono skierowań na 
specjalistyczne badania do 
poradni psychologiczno-pe-
dagogicznej w 2020 r. i jak ta 
liczba ma się do okresu po-
przedniego? 
5. Czy były prowadzone przez 
placówki zajęcia z  dziećmi 
i  młodzieżą z wykorzysta-
niem psychologa?
6. Czy odnotowano w 2020 r. 
przypadki zaburzeń  stanów 
psychologicznych (np. depre-
sja, stany lękowe itp.) wśród 

dzieci i młodzieży uczącej się 
w placówkach gminnych?
  Niestety w pierwszym 
terminie nie otrzymałem 
odpowiedzi i na ostatniej 
sesji ponowiłem je. Podczas 
sesji 25 marca w sprawoz-
daniu kierownika Ośrodka 
Pomocy Społecznej  usły-
szeliśmy o potrzebie 
zatrudnienia dodat-
kowego asystenta ro-
dziny i o korzystaniu 
przez mieszkańców 
z pomocy psycholo-
gicznej, co świadczy, 
że problem na terenie 
gminy istnieje i musi-
my z nim się zmierzyć.
   Postaram się w następ-
nym numerze Przekro-

ju pokazać jak w  oczach 
placówek oświatowych wy-
gląda opieka psychologicz-
na dzieci i młodzieży w na-
szej gminie, a także więcej 
szczegółów z OPS w tej te-
matyce.

Artur Stojanowski
#DlaWas
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Przemysław J. hejtował Andrzeja ZABŁOCKIEGO
   Niechlubne grono skaza-
nych współpracowników 
burmistrza Jaworskiego 
powiększyło się niestety 
w  tym roku.  11 stycznia 
2021 r. prawomocnie ska-
zany przez gorzowski Sąd 
Okręgowy został Przemy-
sław J.
  Sprawa karna toczyła się 
o zamieszczone w 2015 r. 
na portalu społecznościo-
wym Facebook oraz na blo-
gu Wkopercie2000.blog.pl 
obraźliwe wpisy dotyczące 
Andrzeja Zabłockiego, po-
mawiające go o zachowania 
i  postępowanie, które mo-
gło poniżyć go w opinii pu-
blicznej i narazić na utratę 
zaufania niezbędnego dla 
prawidłowego funkcjono-
wania jako osoby publicznej 
w społeczności gminy Wit-
nica, osoby powszechnie 
znanej, zajmującej w  prze-
szłości stanowisko burmi-
strza i prowadzącej działal-
ność społeczną.
  By przypomnieć Czytelni-
kom kontekst całej sprawy, 
cofnijmy się do czasu po 

wyborach samorządowych 
w 2014 r. Z jednej strony 
w  urzędowym biuletynie, 
w Internecie i  podczas 
spotkań nowych władz 
z  mieszkańcami  przed-
stawiano wykonane przez 
poprzedników inwesty-
cje i projekty jako niego-
spodarne, bezsensowne, 
a były burmistrz jako oso-
ba, która doprowadziła 
gminę do potężnego za-
dłużenia i w  sumie nie-
wiele zrobiła przez ponad 
20 lat rządzenia gminą, li-
kwidowano też stopniowo 
środowisko kompetent-
nych współpracowników 
A. Zabłockiego. Równole-
gle zaś na Facebooku po-
wstawały fikcyjne konta, na-
stawione wyłącznie na chęć 
poniżenia, ośmieszenia, któ-
re niejednokrotnie dotykały 
spraw prywatnych. 
   W taką retorykę wpisywała 
się właśnie twórczość konta 
Wkopercie2000. Publiczne 
szydzenie bez powodu, 
niszczenie człowieka dla 
samego niszczenia - takie 

działanie i słowa nie ko-
rzystają w żadnej mierze 
z ochrony w zakresie wol-
ności słowa, są w świetle 
prawa karalne. 
   Kiedy Prokuratura Rejo-
nowa w Gorzowie Wlkp. po 
złożeniu przez Andrzeja Za-
błockiego zawiadomienia 
o możliwości popełnienia 
przestępstwa ustaliła, że 
hejterskie wpisy wyszły 
z  sieci internetowej Urzę-
du Miasta i Gminy Witni-
ca, mało kto miał jeszcze 
wątpliwości, kto był ich 
autorem. To bowiem po 
wyborach w 2014 r. w urzę-
dzie pojawiła się osoba, 
która miała doświadczenie 
w pisarstwie, prowadziła 
bloga, napisała książkę, kil-
ka opowiadań, była kiedyś 
rzecznikiem prasowym, 
a dodatkowo chwaliła się, że 
jest specem od propagandy 
politycznej. No i nie prze-
padała za Andrzejem Za-
błockim. Jednocześnie do-
chodziły słuchy z Kostrzyna 
(poprzednim miejscu pracy 
Przemysława J.) o wielu oso-

bach, które czuły się ofiara-
mi przemocy internetowej z 
jego strony. Podobno także 
krytyczne teksty o poprzed-
nikach, publikowane w wit-
nickich Wieściach z Ratusza, 
tworzone albo redagowane 
były właśnie przez niego.
  Te wszystkie przypuszcze-
nia, a następnie ekspertyza 
lingwistyczna i opinia bie-
głego sądowego jedno-
znacznie potwierdziła, że 
autorem hejtu był Przemy-
sław J.
   Przemysław J. celowo 
i  w  przemyślany sposób 
wykorzystał swoją funkcję, 
zdolności i predyspozy-
cje do niszczenia drugiego 
człowieka, osoby od siebie 
starszej, poważanej w lokal-
nej społeczności. Taki czyn 
zasługuje na całkowitą 
dezaprobatę społeczną 
i moralną, który nie może 
być usprawiedliwiany wal-
ką polityczną. 
  Oskarżony Przemysław J. 
jest już prawomocnie ska-
zany. Co na to burmistrz Ja-
worski? W wypowiedzi dla 

Gazety Lubuskiej stwierdził, 
że to sprawa prywatna Prze-
mysława J. Otóż trudno wy-
obrazić sobie bardziej pu-
bliczną sprawę! Te ohydne 
wpisy były opublikowane 
w godzinach pracy urzędu, 
z sieci internetowej urzędu, 
przez najbliższego współ-
pracownika burmistrza i do-
tyczyły innego samorządow-
ca. To powinna być teraz dla 
burmistrza kwestia honoru, 
by posypać głowę popio-
łem, przeprosić. Wyrok po 
dwóch miesiącach został 
wprawdzie opublikowany, 
ale nie na stronie www.
witnica.pl, tylko w  Biule-
tynie Informacji Publicz-
nej, w aktualnościach (ht-
tps://bip.wrota.lubuskie.
pl/ugwitnica/28/2437/WY-
ROK_W_IMIENIU_RZECZ-
POSPOLITEJ_POLSKIEJ/). 
Jest „schowany” wśród 
obwieszczeń, decyzji, in-
formacji, co gwarantuje, 
że mało kto do niego do-
tarł. Niestety.

red.

Ogrodowa poza wnioskiem

    Mimo świetnej inicja-
tywy Agnieszki Chudziak 
i  Piotra Zakryszko w po-
staci zbierania podpisów, 
a przede wszystkim ponad 
150 Państwa podpisów 
pod postulatem dotyczą-
cym Funduszu dla gmin 
popegeerowskich, wnio-
sku na przebudowę uli-
cy Ogrodowej w Witnicy 
burmistrz Jaworski nie 
złożył. Co prawda włodarz 
25.01.2021 r. wystąpił do 
KOWR w Gorzowie Wlkp. 
o  wydanie opinii o tej in-

westycji (otrzymał nawet 
pozytywną ocenę), jednak-
że 2 dni później (27.01) 
zmienił zdanie i zamienił 
tę inwestycję na inną.
    We wniosku o dofinan-
sowanie złożonym do LUW 
w  ramach Funduszu dla 
gmin popegeerowskich 
ujęto:
• budowę świetlicy wiejskiej 
w Sosnach – 1,4 mln zł,
• przebudowę dróg gminnych 
w m. Dąbroszyn – 2 mln zł,
• budowę wolnostojącego 
budynku tłoczni ścieków 
przy ul. Słonecznej w Witni-
cy – 3,6 mln zł.
   Pan Jaworski w lokalnym 
radio poinformował miesz-
kańców, że wniosek o do-
finansowanie na remont 
ulicy Ogrodowej w Witnicy 
złoży do KOWR w Gorzowie 
Wlkp. Sprawdziliśmy. Na 

dzień pisania niniejszego 
artykułu żaden wniosek 
do ww. instytucji nie wpły-
nął (odpowiedź z  KOWR). 
Dziwi również fakt, że pre-
zes MZK ujął w „Wieloletnim 
planie rozwoju i moderni-
zacji urządzeń wodocią-
gowych i kanalizacyjnych  
na lata 2018-2023 MZK Sp. 
z o.o. w Witnicy” budowę 
tłoczni ścieków przy ul. 
Słonecznej w Witnicy w la-
tach 2018-2022 w łącznej 
kwocie 1.276.125 zł (!) (ta-
bela). Ww. dokument ma 
odzwierciedlenie w taryfie 
wod-kan. Skąd więc takie 

rozbieżności w kwotach?   
  Dlaczego od 2018 r. nie 
wykonano żadnych prac 
dotyczących budowy tłocz-
ni? Dlaczego dotychczas 
nie składano wniosków 
o  dofinansowanie tejże in-
westycji?
   Mimo wszystko ogromne 
brawa należą się miesz-
kańcom ulicy Ogrodowej 
w  Witnicy za tak liczne 
poparcie wniosku w tak 
krótkim czasie (3 dni). 
Dziękujemy radnym Rady 
Miejskiej w Witnicy za po-
parcie tej inicjatywy i  za-
głosowanie za jej słuszno-

ścią. 
    Mieliśmy nadzieję, że bur-
mistrz przychyli się do ge-
nialnej, oddolnej inicjatywy 
mieszkańców i  złoży wnio-
sek na przebudowę ulicy 
Ogrodowej w Witnicy. Tym 
bardziej, że przed wybora-
mi w 2018 r. zadeklarował, 
że w  kolejnej kadencji zre-
alizuje II etap przebudowy 
tejże ulicy. Niestety, zigno-
rowano głos ponad 150 
mieszkańców ulicy Ogro-
dowej.
   Smutne zakończenie pięk-
nej inicjatywy mieszkań-
ców.                                     red. 

fot. z FB A. Chudziak

Niepokojąca rotacja pracowników urzędu
    Na stronie BIP Urzędu 
Miasta i Gminy w Witni-
cy pojawiło się kolejne 
ogłoszenie o naborze na 
stanowisko urzędnicze. 
Tym razem poszukiwani są 
pracownicy do Wydziału 
Inwestycji oraz Finansów, 
a konkretnie na stanowisko 
ds. drogownictwa. Od 2015 
roku to już co najmniej 
10  ogłoszenie w  tym wy-
dziale, a w samym urzędzie 
takich naborów było blisko 
40. Świadczy to o ogrom-
nej rotacji pracowników, 
co niestety negatywnie 
wpływa na terminowość 
i rzetelność załatwianych 
przez nas spraw. 
   Rekrutacja i wdrażanie no-
wych pracowników zajmu-
je dużo czasu i jest bardzo 
kosztownym procesem – 
a do tego nie ma gwarancji, 
że nowe osoby nie pójdą 
w  ślady swoich poprzedni-
ków i również nie „uciekną” 
po kilku miesiącach. Jeśli 
firmę/urząd dotyka pro-
blem rotacji, warto zasta-

nowić się, z czego może on 
wynikać? A może wynikać 
ze/z: 
• złej atmosfery w pracy, 
czyli odczuwania przez pra-
cowników napięcia, stresu, 
• nieatrakcyjnych warun-
ków zatrudnienia, czyli 
zbyt niskiej płacy, niskich 
świadczeń socjalnych lub 
ich braku, zbyt częstych 
nadgodzin, brak systemu 
premiowego, itp.,
• braku jasno wytyczonej 
ścieżki rozwoju – w dzisiej-
szych czasach to niezwykle 
istotny aspekt. 
    W przypadku, gdy z firmy/
urzędu odchodzi pracow-
nik, koszty jego zastąpienia 
są bardzo wysokie i składa-
ją się na:
• koszty odejścia – obejmu-
ją one środki przeznaczone 
na tzw. exit interview, kosz-
ty administracyjne niezbęd-
ne do rozliczenia pracowni-
ka, koszty ekwiwalentów, 
np. za niewykorzystany 
urlop, koszty odpraw;
• koszty zastąpienia – 

obejmują koszty rekrutacji, 
badań wstępnych i specja-
listycznych, koszty IT wy-
nikającej z konieczności 
uruchomienia stanowiska 
pracy oraz nadania nie-
zbędnych dostępów, kosz-
ty związane z dojściem do 
optymalnej wydajności no-
wego pracownika;
• koszty wdrożenia – „huś-
tawka” personelu niesie ze 
sobą także koszty związane 
z różnego rodzaju szkole-
niami zewnętrznymi oraz 
wewnętrznymi, które są 
niezbędne do pracy na da-

nym stanowisku;
• koszty utraconej wiedzy 
o firmie/urzędzie, niewy-
korzystanych możliwości, 
utraconych relacji pracow-
niczych czy obniżonej ja-
kości usług – bezcenne, ale 
jakże ważne.
    To zjawisko braku stabil-
ności pracowniczej w  na-
szym urzędzie jest bar-
dzo niepokojące. Można 
domniemywać, że wyobra-
żenia o wspaniałej pracy 
w Urzędzie Miasta i  Gminy 
w Witnicy rozwiewają się 
w momencie jej podjęcia, 

tzw. zderzenie z  rzeczywi-
stością, która jest daleka od 
ideału. Na mieście często 
się słyszy, że to właśnie zła 
atmosfera, ciągły stres, 
zmienność decyzji, brak 
podejmowanych decy-
zji oraz brak osób decy-
zyjnych z  którymi nale-
ży uzgadniać sprawy, są 
podstawami do odejścia 
z naszego ratusza. 
   Pamiętajmy, że koszty 
odejścia/zastąpienia/wdro-
żenia pracowników pocho-
dzą z naszych podatków. 

red.

Wydłużenie spłaty kredytu
   Radzie Miejskiej w Wit-
nicy przedłożono projekt 
uchwały w sprawie wydłu-
żenia okresu spłaty kre-
dytu inwestycyjnego za-
ciągniętego w 2013 roku. 
Pierwotna spłata dłu-
gu miała zakończyć się 
z końcem grudnia 2024 r., 
natomiast po ww. zmia-
nie uchwały – z końcem 
2027 r., czyli w  projekcie 
uchwały zaproponowano 
wydłużenie spłaty o kolejne 
3 lata budżetowe. Niby nic 
nadzwyczajnego. Można 
stwierdzić, że skoro istnieją 
takie możliwości i przesłan-
ki, to czemuż z nich nie sko-
rzystać. 
    Jednak jak się człowiek 
wgłębi w meandry tej spra-
wy, to okazuje się, że histo-
ria ma drugie dno. Spłaty 
kredytów mają swoje re-

alne odzwierciedlenie w 
Wieloletniej Prognozie Fi-
nansowej Gminy Witnica 
(dalej: WPF). Rzeczywiste, 
gdyż „Ustawodawca na-
kazuje, aby wieloletnia 
prognoza finansowa jst 
była realistyczna”. W WP-
Fie uwzględniane są rocz-
ne kwoty spłat kredytów 
zgodnie z podpisanymi 
przez obie strony (bank 
i  kredytobiorca) umowa-
mi (aneksami).
    Radni po wnikliwej ana-
lizie uchwały w sprawie 
wydłużenia spłat kredytu 
(z 2024 do 2027) dostrzegli, 
że w WPFie jest już wpisany 
wydłużony okres spłaty, i to 
od 2019 roku! Tak więc bez 
zgody Rady Miejskiej za-
wartej w uchwale w spra-
wie wydłużenia okresu 
spłaty kredytu dokonano 

zmian w zapisach WPFu. 
Jakim cudem? Sekretarz 
gminy próbowała obceso-
wo ratować sytuację i tłu-
maczyć, że WPF jest tylko 
prognozą danych w niej 
zawartych, jednakże radni 
nie przyjęli jej argumentów 
(słusznie) i odrzucili projekt 
uchwały. Tym bardziej, że 
swoje stanowisko podparli 
posiadaną opinią Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej 

w Zielonej Górze.
    Głównym aspektem całej 
sprawy – jest to, że gdyby 
skarbnik gminy w  2018  r. 
powiedziała otwarcie, że 
gmina musi wydłużyć 
okres spłaty kredytu o  ko-
lejne 3  lata budżetowe, 
bo: „wskaźniki długu się 
posypały, bo chce więcej 
środków przeznaczyć na 
inwestycje, bo roczne spła-
ty kredytów są za wysokie”, 

to radni przychyliliby się 
do tego postulatu. Tak się 
jednak nie stało. Co więcej 
- bez dostatecznej wiedzy 
radnych, skarbnik w WPFie 
dokonał przesunięcia dat 
bez podania przyczyn ta-
kiego postępowania. 
     Radni czują się oszukani 
i wcale im się nie dziwimy, 
że są czujni i podejrzliwi. 

red.
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Kiedy witnickie przedszkolaki wrócą do normalności?

  Od września ubiegłego 
roku rodzice przedszkola-
ków z Witnicy znajdują się 
w kłopotliwej sytuacji. Z po-
wodu usterki technicznej 
stropodachu Przedszkola 
Miejskiego “Bajka” w Witni-
cy z końcem wakacji nagle 
wyłączono z użytkowania 
budynek placówki, a gru-
py przedszkolne prze-
niesiono w różne miejsca 
w mieście. Minęło przeszło 
pół roku, a dzieci nadal nie 
wróciły do normalności. 
Kiedy to się zmieni? Okazu-
je się, że nieprędko…
   Pod koniec sierpnia 2020 r. 
dyrekcja placówki zorgani-
zowała nadzwyczajne ze-
branie z rodzicami. Podczas 
tego spotkania opiekuno-
wie zostali poinformowa-
ni, że budynek placówki 
musi zostać niezwłocznie 
zamknięty z powodu spa-
dających elementów sufitu. 
Jednocześnie, w związku 
z ograniczonymi możliwo-

ściami lokalowymi, zapro-
ponowano rodzicom opie-
kę przedszkolną dla ich 
dzieci wyłącznie przez pięć 
godzin dziennie. Na kilka 
dni przed rozpoczęciem 
roku szkolnego rodzice 
stanęli przed nie lada wy-
zwaniem – zorganizowania 
„na już” pomocy w  opiece 
nad pociechami, na czas 
swojej nieobecności spo-
wodowanej obowiązkami 
zawodowymi. Dyrekcja 
przedszkola zapewniała 
wówczas, że ta kryzysowa 
sytuacja potrwa możliwie 
najkrócej – jak sugerowano, 
najpóźniej do końca 2020 r.
   Po miesiącu ograniczone-
go funkcjonowania przed-
szkola udało się zorgani-
zować opiekę przez osiem 
godzin dziennie dla dwóch 
grup przedszkolnych dzie-
ci cztero- i pięcioletnich. 
Grupa sześciolatków mia-
ła zapewnione miejsca 
w  świetlicy, co częściowo 
rozwiązało problem. W naj-
trudniejszej sytuacji zna-
leźli się rodzice trzylatków, 
ponieważ zabrakło sali do-
stosowanej do potrzeb naj-
młodszych dzieci.
   Podczas nadzwyczajnej se-
sji Rady Miejskiej w Witnicy, 
23 września 2020 r., przed-
stawiono plan działania – 
m.in. z końcem września 

miała być gotowa eksper-
tyza techniczna budynku. 
Z przygotowanego przez 
ekspertów dokumentu 
wynika, że podczas bu-
dowy przedszkola (która 
zakończyła się w 2010 r.) 
stropodach zamontowa-
no niezgodnie z instrukcją. 
Konsekwencją tego błędu 
były spadające z sufitu ele-
menty pustaków. Problem 
pojawił się w  maju 2019 
r., kiedy doszło do pierw-
szego incydentu. Zlecono 
wówczas opracowanie eks-
pertyzy, po czym dokonano 
niezbędnych napraw, które 
jednak okazały się być prze-
prowadzone w sposób nie-
wystarczający. Potwierdzili 
to autorzy kolejnej eksper-
tyzy, przygotowanej jesie-
nią 2020 r. 
   Dalej harmonogram za-
kładał, że do 20 październi-
ka zostanie ogłoszony prze-
targ na roboty budowlane, 
do końca 2020 r. prace zo-
staną zakończone i zaraz 
na początku 2021 r. dzieci 
wrócą do budynku przy 
ul. Wiosny Ludów. Z bie-
giem czasu termin zakoń-
czenia remontu ulegał suk-
cesywnym przesunięciom 
z  powodu pojawiających 
się w trakcie prac „bubli bu-
dowlanych”.
   Mimo próśb ze stro-

ny rodziców dzieci trzy-
letnich, których sytuacja 
wydaje się najtrudniejsza, 
nadal nie zorganizowano 
dla tej grupy wiekowej 
opieki wpełnym wymia-
rze godzinowym. Przyspa-
rza to coraz więcej proble-
mów pracującym rodzicom 
trzylatków. Władze miasta 
wraz z dyrekcją placówki 
zapewniają jednak, że robią 
wszystko, co w ich mocy, by 
znaleźć odpowiednią loka-
lizację.
    Minęło siedem miesię-
cy od dnia wyłączenia bu-
dynku przedszkola z użyt-
kowania. Do tej pory nie 
rozpoczęto testów obcią-
żeniowych stropodachu, 
mimo że prace napraw-
cze zostały już zakończo-
ne. Jak wynika z informa-
cji uzyskanych od Artura 
Stojanowskiego, przewod-
niczącego Rady Miejskiej 
w  Witnicy, próba nośności 
ma potrwać niecałe dwa 
tygodnie i być może nie-
bawem zostanie podjęta: 
„Wspólnie z radnymi staram 
się monitorować sytuację 
w  przedszkolu. Według in-
formacji, które posiadam, 
gmina od kilku tygodni ma 
problem z wykonawcą pró-
by obciążeniowej. Z tego, co 
udało mi się ostatnio ustalić, 
jeden z  potencjalnych wy-

konawców ma złożyć swoją 
ofertę do 10 kwietnia 2021 
r. Liczę, że ruszymy w końcu 
do przodu, bo cierpliwość 
wszystkich się kończy” – 
mówi przewodniczący.
   Aby mieć pewność co do 
skuteczności przeprowa-
dzonych prac naprawczych, 
konieczna będzie miesięcz-
na obserwacja stanu kon-
strukcji. Prawdopodobnie 
będzie trzeba również do-
kończyć remont, co zajmie 
kolejne tygodnie. Optymi-
styczny wariant zakłada, że 
powrót dzieci do normal-
nych warunków przed-
szkolnych może nastąpić 
najszybciej pod koniec 
czerwca.
   Witnicki problem budzi 
wiele kontrowersji, zwłasz-
cza w  świetle doniesień 
o  planach zakupu tzw. 
przedszkola kontenerowe-
go – w sytuacji, gdyby te-
sty wykazały, że budynek 
należy rozebrać. Zastana-
wiające jest, dlaczego nie 
zdecydowano się na ten 
krok jesienią 2020 r., kie-
dy prace naprawcze ule-
gały ciągłemu wydłużeniu 
i wiadomo już było, że nie 
ma szansy na powrót do 
budynku przedszkola na 
początku 2021 r.

Irmina Żaźlak-Koczot

A my czekamy na nowy  Miejski DomKultury

   Prokuratura Rejonowa 
w  Gorzowie Wlkp. prowa-
dzi postępowanie karne 

z  zawiadomie-
nia złożonego 
pod koniec 
2020 r. przez 
L u b u s k i e g o 
W o j e w ó d z -
kiego Konser-
watora Zabyt-
ków w  sprawie 
o czyn z art. 108 
ust. 1 ustawy 
o ochronie za-
bytków i opiece 

nad zabytkami, tj. kto nisz-
czy lub uszkadza zabytek, 
podlega karze pozbawienia 

wolności od 6 miesięcy do 
lat 8.
  Możliwe przestępstwo 
dotyczyło okoliczności, że 
wbrew treści uzgodnienia 
z organem ochrony zabyt-
ków robót budowlanych, 
polegających na rewalory-
zacji Miejskiego Domu Kul-
tury w Witnicy wraz z jego 
przebudową, rozbudową 
i nadbudową oraz wbrew 
rozwiązaniom zawartym 
w projekcie budowlanym 
sporządzonym w marcu 
2016 r., dokonano rozbiór-

ki zabytkowego obiektu 
z początku XX w., tj. budyn-
ku położonego przy ul. Go-
rzowskiej 22 w Witnicy.
    Przypomnijmy, że dla tej 
inwestycji w listopadzie 
2016  r. Starosta Gorzowski 
wydał pozwolenie na bu-
dowę. Od tego momentu 
do czasu złożenia zawia-
domienia o możliwości 
popełnienia przestępstwa, 
do Wydziału Budownictwa 
Starostwa Gorzowskiego 
nie wpłynęło żadne zgło-
szenie ani nie udzielono 

pozwolenia na rozbiór-
kę na terenie objętym ww. 
pozwoleniem, ani nie do-
konano zmiany tego po-
zwolenia. Ewentualnych 
zmian pozwolenia inwestor 
(gmina Witnica reprezen-
towana przez burmistrza 
Jaworskiego) nie uzgadniał 
także niestety z wojewódz-
kim konserwatorem za-
bytków. Postępowanie jest 
w  toku, o jego przebiegu 
będziemy informować Pań-
stwa na łamach kolejnych 
numerów Przekroju.       red.

Nordic-walking leśnymi ścieżkami

Informacja dla mieszkańców
Od marca br. 
w Witnicy funkcjo-
nuje filia Wydziału 
Komunikacji Sta-
rostwa Powia-
towego. Mieści 
się w Miejskich 
Zakładach Komu-

nalnych w Witnicy przy ul. 
Kosynierów Mirosławskich 
1. Punkt jest czynny co-
dziennie, tj. w poniedziałki 
od 800 do 1600, od wtorku 
do czwartku w godzinach 
od  800  do 1400 i  w  piątek 
od 800 do 1300. 

  Jednocześnie informuje-
my Państwa, iż w związku 
z problemami kadrowymi 
funkcjonowanie filii Wy-
działu Budownictwa i Go-
spodarki Nieruchomościa-
mi Starostwa Powiatowego 
zlokalizowanej w Witnicy 

zostaje zawieszone do od-
wołania. Sprawy dotyczą-
ce budów należy kierować 
bezpośrednio do Starostwa 
Powiatowego w Gorzowie 
Wlkp. korespondencyjnie 
bądź poprzez wrzutnię na 
dokumenty.                       red.

    Nordic walking jest obec-
ny w wielu krajach od do-
brych kilku lat. Technika 
chodzenia z kijami nie jest 
trudna.  Uprawianie nor-
dic walking przynosi wie-
le korzyści. To aktywność 
fizyczna, która zapewnia 
z    jednej strony odciążenie 
stawów a z drugiej strony 
angażuje nawet do 90% 
mięśni ciała. Właśnie na tym 
polega zasadnicza różnica 
między zwykłym chodem, 

a nordic walking. Dzię-
ki temu nie tylko pracują 
mięśnie kończyn dolnych, 
ale również wzmacniane 
są mięśnie kończyn gór-
nych, pleców oraz mięśnie 
brzucha. Po treningu „czu-
jemy” mięśnie, które „nie 
są używane” podczas nor-
malnych aktywności, np. 
mięsień trójgłowy ramie-
nia (triceps). Uprawianie 
nordic walking to także 
poprawa koordynacji ru-

chowej, równowagi oraz 
wytrzymałości. Regular-
ne chodzenie z kijkami nie 
tylko zwiększa sprawność 
pacjentów, ale również 
może znacznie zmniejszyć 
objawy niewydolności ser-
ca, poprawiając parametry 
krążeniowe. 
   Gorąco polecam tę for-
mę ruchu. Tym bardziej, 
że mamy dostęp do pięk-
nych duktów leśnych. 
   Chodzę regularnie w piątki 

i niedzie-
le. Gdy-
by kto-
k o l w i e k 
z  Pań-
s t w a 
chciał mi 
potowa-
r z y s z y ć 
to ser-
d e c z n i e 
z a p r a -
szam. 

Witniczanka
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Działania Towarzystwa Przyjaciół Witnicy w 2020 r.
LUTY

Ukazała się historia lasów 
Nadleśnictwa Bogdaniec 
pt. „Wędrówki tropem lą-
dolodów. Opowiadania 
o  ostępach Puszczy Mosiń-
skiej”, autorstwa Zbigniewa 
Czarnucha. Krystyna Sikor-
ska i Agnieszka Sikorska do-
konały korekty językowej, 
a fotografie między innymi 
były dziełem Grażyny Alok-
sy i Andrzeja Olędzkiego.

MARZEC
Janina Kaliszan wraz z A. Si-
korską z ZSS „Kopernik” 
przeprowadziły w Żółtym 
Pałacyku spotkanie z twór-
czością Ireny Dowgielewicz 
w 33 rocznicę jej śmierci. 
Jest to kolejna inicjatywa 
koleżanki Kaliszan upo-
wszechniająca pamięć 
o  lubuskiej pisarce oraz 
zbiorach witnickiej Izby Re-
gionalnej.

KWIECIEŃ
Karcerze wraz ze Z. Czarnu-
chem penetrowali teren 
byłej huty szkła w Stanowi-
cach. Znaleziono odpady 

z pieca hutniczego i stłucz-
kę szklaną, które to przed-
mioty zostaną umieszczone 
w formie mozaiki w pobliżu 
„lipy Wróbelków” w Parku 
Drogowskazów.

CZERWIEC
W Witnickim Parku Dro-
gowskazów obchodzone 
były 90. urodziny Z. Czarnu-
cha, założyciela i Prezesa 
Honorowego TPW oraz 
twórcy Parku Drogowska-
zów i Słupów Milowych 
Cywilizacji. Z okazji jubile-
uszu został wydany folder 
pt. „Śladami Zbigniewa 
Czarnucha”, dofinansowany 
przez Browar Witnica, opra-
cowany przez Katarzynę 
Griefenow-Mewis, K. Sikor-
ską i G. Aloksę z Polsko-Nie-
mieckiego Stowarzyszenia 
Educatio Pro Europa Via-
drina. Jubileusz uświetni-
ła znakomita wokalistka 
Urszula Dudziak. Historię 
terenu, na którym powstał 
Park Drogowskazów, przy-
bliżyli dwaj mnisi, sięgając 
aż do czasów średniowie-
cza. Pierwsza wzmianka 
o Witnicy znajduje się w do-
kumencie z 1262 r. Odtwo-
rzone na Witnie koło młyń-
skie i szachulcowy budynek 
przypominają, że przez lata 
w tym miejscu działał nie-
przerwanie młyn. Dzięku-
jemy sponsorom za finan-
sowe wsparcie. Przekazane 
datki wspomogły realizację 
naszych działań. Na podzię-
kowanie zasługują służby 

podległe Burmistrzowi za 
montaż instalacji, obsługę 
techniczną i porządkową. 
Dziękujemy też wszystkim, 
którzy piekli ciasta.

WRZESIEŃ 
• Z okazji 30-lecia Lubuskiej 
Organizacji Pracodawców 
w Gorzowie Wlkp., zostały 
wręczone 2 nagrody kultu-
ralne. Jedną z nich otrzymał 
znany pianista jazzowy L. 
Możdżer, drugą Z. Czarnuch 
za „odwagę i wytrwałość w 
propagowaniu przyjaźni 
polsko-niemieckiej oraz 
twórczość historyczną”.
• Witnicę odwiedziła rodzi-
na ostatniego niemieckie-
go kominiarza, który był 
jednocześnie prezesem 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Vietz. Po wojnie jego dom 
naprzeciwko kina zajął pol-
ski... kominiarz St. Jujeczka, 
który także był członkiem 
zarządu OSP. Taki to „duch 
miejsca” .Ostatnimi czasy 
rodzinne wycieczki ślada-
mi dziadków stają się coraz 
bardziej popularne i gości 
znad Odry, ale i znad Wisły, 
często przyjmujemy w na-
szym Parku Drogowskazów 
i prywatnie u Z. Czarnucha.
• Otrzymaliśmy okoliczno-
ściowe wydanie „Balladyny” 
Juliusza Słowackiego wraz z 
osobistą dedykacją od Pary 
Prezydenckiej w podzięko-
waniu za organizację z MDK 
w Witnicy, ZSS i UIIIW kolej-
nej, 9 edycji Narodowego 
Czytania, które odbyło się 

18 września w sali gimna-
stycznej ZSS w reżyserii Ja-
niny Kaliszan.
• Izbę Regionalną odwiedził 
dyrektor Muzeum w Bad 
Freienwalde R. Schmook, 
który przed laty podarował 
naszej Izbie medal z końca 
XIX wieku, wręczony jed-
nemu z mieszkańców Vietz 
za hodowlę bydła. Teraz 
nadarzyła się okazja re-
wanżu – dyrektor otrzymał 
fragment tzw. „kabla Hitle-
ra”, znaleziony koło Mosiny. 
Ponieważ kabel ten prze-
biegał także przez tereny 
byłego NRD, pan Schmook 
pomoże w poszukiwaniu 
bliższych danych na jego 
temat.

PAŹDZIERNIK
• Muzeum Oderbruch or-
ganizowało w Słońsku 
warsztaty dla niemiec-
kich studentów, w ramach 
których przebywali oni w 
witnickiej Izbie Regional-
nej, Parku Drogowskazów 
i przeprowadzili wywiad ze 
Z. Czarnuchem.
• Już prawie 650 książek 
widnieje w katalogu zbio-
rów regionalnych TPW, spi-
sano wszystkie przedmioty 
muzealne, trwa wpisywanie 
map i dalsze porządkowa-
nie materiałów. Robią to od 
5 lat dwie osoby zupełnie 
społecznie: Teresa Komo-
rowska i Z. Czarnuch.
• Izba Regionalna wzboga-
ciła się o nowe zbiory: frag-
ment wielożyłowego „kabla 

Hitlera”, odpady z huty szkła 
w Stanowicach, znaczek 
własnościowy leśnika z Mo-
siny, figurkę z biskwitu.
• Aktualnie drukowana jest 
w odcinkach w VB Verkeh-
rsgeschichtliche Blaetter 
książka „Opowiastki ko-
lejowe”, mówiąca o Kolei 
Wschodniej, a w niej tekst 
Z. Czarnucha. 
• Mistrz kończy kolejną swo-
ją książkę, tym razem o wit-
nickiej Ochotniczej Straży 
Pożarnej.
• Podczas oględzin instala-
cji w Parku Drogowskazów, 
Błażej Skaziński, Konser-
wator Zbytków z  Gorzowa 
w obecności J. Kaliszan wy-
raził zaniepokojenie złym 
stanem technicznym „kon-
strukcji do podkuwania 
koni” i zwrócił uwagę na 
konieczność jej jak naj-
szybszej naprawy. J. Kali-
szan od razu podjęła dzia-
łania, opracowała razem 
z  T. Komorowską pisma 
do dwóch największych 
firm w Witnicy: Mirosława 
Laszko, właściciela „Lamix” 
i  Andrzeja Gradowskiego 
Witnica – Metal, odbyła też 
z nimi rozmowę i otrzyma-
ła deklarację o przekazaniu 
darowizn na potrzeby re-
nowacji instalacji w Parku 
Drogowskazów. Firma Wit-
nica – Metal już przekazała 
wpłatę na konto TPW, za co 
serdecznie dziękujemy. 

Witnica, marzec 2021 r.
Zarząd TPW fot. A. Zabłocka

fot. A. Zabłocka

www.dachsystem.eu

   Przed wyborami samorzą-
dowymi w 2018 r. rządząca 
większość parlamentarna 
dokonała zmiany ordyna-
cji wyborczej, wydłużając 
kadencję wójtów, burmi-
strzów i prezydentów miast 
do 5 lat, a jednocześnie 
ograniczając ją maksymal-
nie do dwóch kadencji. Co 
chyba nie jest najgorszym 
rozwiązaniem, obserwując 
ciągłą karuzelę kadrową 
w witnickim magistracie, 
która wpływa na skutecz-
ne pozyskiwanie środków 
unijnych na inwestycje.
   Otóż na oficjalnej stronie 
internetowej www.witnica.
pl zdecydowana więk-
szość inwestycji współ-
finansowanych z  budże-
tu UE była realizowana 
przed listopadowymi wy-
borami w   2018 r. Z  więk-
szych inwestycji była to 
przebudowa i  rozbudo-
wa budynku przedszkola 
miejskiego „Bajka” o  seg-
ment żłobkowy „Rado-
sny Maluszek” (12.2017.), 
zwiększenie efektywności 
energetycznej obiektów 
użyteczności publicznej tj. 
budynku Urzędu Miasta 
i Gminy oraz budynku 
Zespołu Szkolno – Przed-
szkolnego w Witnicy 
(06.2018), modernizacja 
bazy techno-dydaktycz-
nej kształcenia zawodo-
wego w  ZSS w  Witnicy 
(10.2018) i kilka mniejszych, 
jak renowacja witraży 
wraz z  ramami w prezbi-
terium Kościoła p.w. Mat-
ki Bożej Częstochowskiej 
w  Okszy, konserwacja i re-
stauracja witraży wraz z ich 
montażem w zabytkowym 
Kościele p.w. Św. Wojcie-
cha Biskupa w Mościcach 
(2017).
    Ponadto zrealizowano 
kilka mniejszych projektów 
takich jak Senior – Wigor 
(2017) o wartości ponad 
350 tys. złotych, ale do-
finansowanie wyniosło 
tylko 85 tys. zł. Nie kwe-
stionuję potrzeby istnienia 
i  roli jaką wypełnia, nie-
mniej większość kosztów 

funkcjonowania tej pla-
cówki jest przerzucona na 
barki gminy. Ta dynamika 
pozyskiwania środków 
UE po listopadowych wy-
borach w 2018 r. znacznie 
wyhamowała, a zatem co 
udało się zrealizować. Otóż 
w  Przedszkolu Gminnym 
w Nowinach Wielkich zmo-
dernizowano i dostoso-
wano infrastrukturę w su-
mie dla 65 dzieci (10.2019). 
Kolejny projekt to przebu-
dowa bazy lekkoatletycz-
nej na Stadionie Miejskim 
w Witnicy (10.2019) oraz 
remont budynku zaple-
cza socjalno-sanitarnego 
na stadionie w Witnicy 
(12.2019). Obecnie sztan-
darową inwestycją Bur-
mistrza jest rewaloryzacja 
i rozbudowa budynku Miej-
skiego Domu Kultury oraz 
otaczającej go infrastruktu-
ry, wraz z rozbudową usług 
kulturalno – społecznych 
świadczonych przez gmin-
ną jednostkę kultury. Na 
stronie internetowej wid-
nieje termin realizacji in-
westycji 2020  r., będziemy 
świętować jak zakończy się 
do końca bieżącego roku. 
Nie byłoby tradycją wit-
nicką, gdyby nie pojawiły 
się wokół tej inwestycji 
problemy z dopełnieniem 
formalności. Otóż kierow-
nik gorzowskiej delegatu-
ry wojewódzkiego urzędu 
ochrony zabytków twierdzi, 
że pierwotne plany moder-
nizacji nie zakładały wybu-
rzenia historycznego bu-
dynku. Sprawa jest obecnie 
w toku wyjaśniania. Nie bez 
znaczenia na terminowość 
wykonania inwestycji mają 
także przeprowadzone 
cztery przetargi. Obserwu-
jąc dotychczasową działal-
ność MDK w  Witnicy moż-
na zastanawiać się, w  jaki 
sposób jednostka kultury 
będzie wykorzystywać tę 
rozwiniętą infrastrukturę, 
ale to już zadanie dyrek-
tora szacownej instytucji. 
Niemniej patrząc na tak 
ogromne zaangażowanie 
środków publicznych mo-

żemy mieć oczekiwania co 
do oferty kulturalnej.
   Oczywiście były realizowa-
ne inne inwestycje po 2018 
r. przy wsparciu Wojewody 
Lubuskiego takie jak: bu-
dowa, ul. Młyńskiej w No-
winach Wielkich (2019) 
koszt ponad 600 tys.  zł, ul. 
Warszawskiej w Nowinach 
Wielkich (02.2021). Obie 
inwestycje miały dofinan-
sowanie w 50% w ramach 
,,Programu rozwoju gmin-
nej i powiatowej infrastruk-
tury drogowej na lata 2016-
2019”.
   We współpracy z Staro-
stwem Powiatowym w Go-
rzowie Wlkp. wykonano 
modernizację nawierzch-
ni drogowej w Białczyku 
(200 m.) i Pyrzanach (200 
m.), koszt wyniósł 100 tys. 
złotych (2019). Natomiast 
w Mościcach (2020) sfinan-
sowano budowę chodni-
ka o długości 840 metrów, 

koszt całej inwestycji wy-
niósł ponad 490 tys., wkład 
własny gminy 50%. W stycz-
niu 2021 r. otwarto Filię Wy-
działu Komunikacji Staro-
stwa Powiatowego.
    Z własnych środków zre-
alizowano m.in. budowę 
drogi, chodnika i parkingu 
przy blokach wielorodzin-
nych w Kamieniu Wielkim 
(2019), koszt 15 tys. złotych, 
budowa I etapu ul. Starzyń-
skiego i Wesołej w  Witnicy 
(2019), inwestycję ul. Ró-
żanej (02.2021) o koszcie 
120 tys. złotych. Inwestycje 
potrzebne i oczekiwane, 
nie mniej jednak w drugiej 
kadencji pracy tak dobre-
go włodarza – chciałoby się 
więcej. 
    W tym miejscu można 
by jeszcze dodać zapowia-
daną od 2017 r. inwestycję 
„Mieszkanie Plus”, ale temat 
był już tyle razy odgrzewa-
ny, że jest już zwyczajnie 

niestrawny.
    W artykule wymienione 
zostały większe inwestycje 
realizowane przy wspar-
ciu środków unijnych. Cóż 
- znacznie łatwiej jest re-
alizować gminne inwesty-
cje z własnych środków 
budżetowych niż przy-
gotować dobre wnioski, 
które uzyskają akceptację 
urzędu marszałkowskie-
go, w  większości z 85% 
dofinansowaniem, co 
pozwoliłoby w  znacznie 
szerszym spektrum reali-
zować potrzeby miesz-
kańców. Niestety do tego 
niezbędny jest korpus wy-
kwalifikowanych urzędni-
ków oraz współpraca z całą 
Radą Miejską w Witnicy, 
a  tego niestety brakuje na 
naszym gminnym podwór-
ku. Dlaczego? Odpowiedz-
cie sobie Państwo sami. 

Zatroskany mieszkaniec gminy

2,5 roku po wyborach i tyle samo przed
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Drogie odpady - czy tak być musi?

   Każda podwyżka towarów 
i usług negatywnie wpływa 
na nasze rodzinne budżety, 
ale to co w ostatnich 5-6 la-
tach dzieje się z opłatami za 
odpady komunalne to ist-
ny horror. Ich wzrost w  tym 
okresie w skali kraju to pod-
wyżki rzędu 100 - 200%, 
choć media informowały 
że zdarzało się więcej. Co 
wpływa na wzrost kosztów 
w branży odpadowej? Ogól-
nie rzecz ujmując – wielo-
letnie szerokorozumiane 
opóźnienia ustrojowe. 
W  minionym okresie pań-
stwo polskie jak najbardziej 
ideowo wspomagało odzysk 
głównie: szkła, złomu, maku-
latury. Jednak nasze gospo-
darstwa domowe „produ-
kowały” i nadal wytwarzają 
wiele innych rodzajów od-
padów, choćby opakowania 
z tworzyw sztucznych, bio - 
odpady, a wraz ze wzrostem 
konsumpcji także odpady 
wielkogabarytowe. Kiedyś 
zużyte meble często tra-
fiały prosto do domowego 

pieca, palono wszystko - la-
kierowane drewno, pianki 
tapicerskie, toksyczne opa-
kowania po domowej che-
mii. Efekt jest taki, że Polska 
jest „liderem” we wzroście 
chorób nowotworowych 
w  Europie, a  jakość powie-
trza, którym oddychamy, jest 
po prostu zła. Po wejściu do 
Unii Europejskiej, zmieniły 
się realia gospodarcze, rów-
nież w  dziedzinie gospoda-
rowania odpadami. Ogrom-
ny wzrost produkcji branży 
chemicznej, kształtowanie 
społeczeństwa konsump-
cyjnego spowodowały, że 
na rynku recyklingu mamy 
dużą nadpodaż odpadów 
z tworzyw sztucznych, a do-
tychczasowy główny ich od-
biorca, czyli Chiny, wycofały 
się z Europy praktycznie w 
całości. 
   Również nakładane przez 
rząd coraz wyższe opła-
ty środowiskowe dla firm 
zajmujących się utylizacją 
odpadów komunalnych 
(w CZG-12; za 2020 rok - 834 
tys. zł; 2021 r.- to już-1,5 mln 
zł), bezpośrednio powodują 
wzrost opłat dla przecięt-
nego Kowalskiego, a  brak 
wprowadzenia unijnej dy-
rektywy o rozszerzonej 
odpowiedzialności produ-
centów opakowań, powo-
duje i tak naszą końcową 
opłatę za tego rodzaju odpa-
dy. Rząd całą odpowiedzial-
ność za wzrost opłat ,,śmie-

ciowych” sprytnie przerzuca 
na samorządy, toleruje dzia-
łania i lobbing wspomnia-
nych wytwórców opakowań, 
zamiast kreować rozwiąza-
nia o charakterze elimina-
cji powstawania odpadów, 
czyli rozwijać gospodarkę 
„Zero Waste” (dosł. tłu-
macz. „zero odpadów”, „zero 
marnowania”): „Zero Waste 
- to ochrona wszystkich zaso-
bów poprzez odpowiedzialną 
produkcję, konsumpcję, po-
nowne wykorzystanie i odzy-
skiwanie wszystkich produk-
tów, opakowań i materiałów, 
bez ich spalania, oraz zrzutów 
do ziemi, wody lub powietrza, 
które zagrażają środowisku 
lub zdrowiu ludzkiemu ”. 
      Aby to sensownie zmie-
niać, trzeba wzorem naszych 
zachodnich sąsiadów wpro-
wadzić system kaucji na 
butelki, puszki, może warto 
także pokusić się o to, aby 
w  marketach była bezpo-
średnia możliwość rozpako-
wywania zakupionych to-
warów i oddania na miejscu 
zbędnego-czystego (jakże 
ważne dla recyklingu) opa-
kowania i nie targania ich do 
naszych domów, które póź-
niej wrzucamy do kontene-
rów, mogłoby to skrócić dro-
gę odpadu do powtórnego 
przetworzenia oraz polep-
szyć jego jakość. 
   Na naszym lokalnym po-
dwórku CZG-12, czyli Ce-
lowy Związek Gmin, odpo-

wiedzialny za gospodarkę 
odpadami w ostatnich la-
tach mocno inwestuje i pro-
wadzi dalekosiężne dzia-
łania w temacie nowych 
rozwiązań systemowych. 
Łączna kwota przyznanych 
dotacji w 2020 roku dla CZG-
12, dała wsparcie w  wyso-
kości blisko 4 mln zł na mo-
dernizację Zakładu. Obecnie 
trwają: ostatnie procedury 
dotyczące budowy nowej 
kwatery do składowania 
odpadów, realizowana jest 
modernizacja starej linii sor-
towniczej i  budowa drugiej 
linii sortowniczej na odpa-
dy segregowane, za prawie 
- 5 mln zł. Ponadto zakupio-
no: ładowarkę teleskopową 
marki: JCB, za - 0,38 mln, mo-
bilny rozdrabniacz odpadów 
za 2,158 mln, rozrywarkę do 
worków za 1,86 mln, rozbu-
dowano także wymagany 
system monitoringu wizyj-
nego. 
    W związku z zakładanym 
wejściem do CZG-12 no-
wych udziałowców, czyli 
Gmin: Świebodzin i Trzciel, 
władze Związku podjęły sto-
sowne negocjacje co do wa-
runków finansowych przy-
stąpienia tych samorządów. 
Uzyskane z tego środki zasi-
lą fundusz inwestycyjny, po-
dobnie jak dochód ze sprze-
daży działki za 1,55  mln zł, 
a rzecz firmy, która tuż obok 
zamierza wybudować insta-
lację do termicznego prze-

twarzania odpadów, tzw. 
posortowej frakcji energe-
tycznej, obecnie wywożo-
nej do Szczecina, słono nas 
kosztującej, bo aż 6,3 mln - 
rocznie, przy budżecie CZG-
12 po stronie dochodów 
na poziomie: 23,5 mln zł 
w 2020 r. Gdyby to się wkrót-
ce stało, przyszłość Związku, 
który obsługuje już około 
200 tys. mieszkańców (tych 
zameldowanych - sumiennie 
płacących i tych „cwaniacz-
ków”, co to gminom płacić 
za odpady nie zamierzają) 
z naszego regionu byłaby 
stabilna, pozycja na rynku 
konkurencyjna, a ceny za 
odpady-społecznie akcepto-
walne, czego Państwu i  so-
bie życzę.
   Takie patologiczne dzia-
łania cwaniaków mamy 
niestety na co dzień – na 
zdjęciu: tworzywa i części sa-
mochodowe w kontenerze 
na parkingu leśnym. Dobrze, 
że nie w lesie, można by rzec, 
ale czy o to chodzi? REAGUJ-
MY-CHROŃMY NASZE ŚRO-
DOWISKO

Delegat Gminy Witnica 
do CZG-12: Piotr Zakryszko

Czy w SP 1 w Witnicy będzie klasa integracyjna?
  Jak wynika z deklaracji 
burmistrza, wygłoszonej 
podczas marcowej sesji RM, 
powstanie klasa integracyj-
na w Szkole Podstawowej 
nr 1. Na początku marca do 
radnych wpłynęło pismo od 
rodziców dzieci niepełno-
sprawnych, w którym pro-
szą o utworzenie oddziału 
Integracyjnego. 
   Rodzice już od dłuższe-

go czasu wnioskowali 
o  utworzenie takiej kla-
sy – jednak do tej pory 
nie było przychylności 
ze strony zarządzających 
placówką. W roczniku 
o  którym mowa oddzia-
ły są bardzo liczne i liczba 
uczniów to około 25 w każ-
dej z klas (są dwie klasy). 
Z  pewnością argumentem 
na nie są finanse, ale ja po-

wiem tak:  „Skoro stać nas 
na utrzymywanie szkoły, 
gdzie w niektórych rocz-
nikach liczba dzieci oscy-
luje w granicach 5 to tym 
bardziej powinno być 
nas stać na stworzenie 
oddziału integracyjnego 
w Witnicy i dać godne wa-
runki dla edukacji.”
  Tutaj warto podkreślić, że 
na dzieci z niepełnospraw-

nością przysługuje większa 
subwencja, a co za tym idzie 
Gmina ma więcej środków 
niż przy standardowej sub-
wencji. Dzieci z  Witnicy 
często są pokrzywdzone 
bo zbyt duża liczba w  od-
dziale nie sprzyja nale-
żytemu rozwojowi. Liczę 
wspólnie z rodzicami, że 
do końca kwietnia po-
wstanie arkusz w  którym 

znajdzie się klasa integra-
cyjna, a burmistrz zgodnie 
ze  swoimi kompetencja-
mi zatwierdzi ją do końca 
maja.

Artur Stojanowski 
#DlaWas

fot. A. Stojanowski

KlasyfiKacja saneczKarzy w 2020 i 2021 r.

   O sukcesach naszych sa-
neczkarzy w Polsce i za 
granicą, jak również na te-
mat UKS Nowiny Wielkie 
informowaliśmy Państwa 
wielokrotnie. Przypomnij-
my kilka faktów o naszych 
sportowych wynikach, obli-
czanych wg systemu klasy-
fikacji punktowej polskiego 
sportu młodzieżowego dla 
4 grup wiekowych: młodzik, 

junior młodszy, junior, mło-
dzieżowiec. Udostępnione 
wyniki dają możliwość oce-
ny i porównania osiągnięć 
sportowych w rywalizacji 
klubów, województw, po-
wiatów i gmin. W roku ubie-
głym 2020 UKS Nowiny Wiel-
kie w tym ogólnopolskim 
systemie zajął: 44 miejsce 
w Polsce, 3 miejsce w woj. 
lubuskim a w klubach jed-
nosekcyjnych 1. Natomiast 
Gmina Witnica 73 w Polsce, 
a w woj. lubuskim miejsce 
3. Za osiągnięcia sportowe 
Zarząd przyznał stypendium 
marszałka woj. lubuskiego 
Nikoli Domowicz, której już 
z tej okazji gratulowaliśmy. 
Obecnie zamknięta jest już 
rywalizacja saneczkarstwa 

w Polsce, ale ranking za ten 
rok zostanie ogłoszony 31 
grudnia br. Na ten moment 
my już wiemy, że Sanecz-
karze z UKS Nowiny Wielkie 
zdobyli 347,75 pkt. (jest to 
niewiele mniej jak w zeszłym 
roku). Natomiast w lutym 
2021 roku Zarząd przyznał 
stypendium marszałka woj. 
lubuskiego naszym repre-
zentantkom Polski, które 
na co dzień uczą się i tre-
nują w Szkole Mistrzostwa 
Sportowego w Karpaczu, 
naszym zeszłorocznym Mło-
dzieżowym Olimpijczykom 
z  Sankt Moritz (Szwajcaria) 
dla Nikoli Domowicz i Do-
miniki Piwkowskiej, któ-
rym bardzo dziękujemy za 
upowszechnianie tej mroź-
nej dyscypliny i gorąco gra-
tulujemy czekając na kolejne 
sukcesy. Warto nadmienić 
kto w  tym 2021 roku zdo-
był medal i jaki? W katego-
rii: MŁODZIEŻOWIEC: Jedyn-
ki mężczyzn: Kamil Wojczuk 
– BRĄZOWY MEDAL!!!; Dwój-
ki: Kamil Wojczuk / Kacper 
Działach – BRĄZOWY ME-
DAL!!!; Drużyny/sztafety: 
A.Wojtuściszyn/K.Wojczu-
k/R.Wojtuściszyn/M.Braunt-

sch – SREBRNY MEDAL!!!.  
JUNIOR: Jedynki kobiet: Do-
minika Piwkowska – brązo-
wy medal !!!; Drużyny/szta-
fety: Dominika Piwkowska, 
Nikola Domowicz, Łukasz 
Mika, Agata Miciak – BRĄZO-
WY MEDAL!!!; JUNIOR MŁOD-
SZY: Jedynki kobiet: Ewa Bia-
łogłowy – brązowy medal !!!; 
Drużyny/sztafety: Kornelia 
Kondracka, Radosław Milka, 
Wiktoria Siwak, Kuba Marci-
niak – BRĄZOWY MEDAL!!!; 
MŁODZIK: Jedynki kobiet: 
Kamila Domowicz – ZŁOTY 
MEDAL!!!; Maria Czarnecka – 
SREBRNY MEDAL; Julia Siwak 
– BRĄZOWY MEDAL. Jedynki 
mężczyzn: Preczewski Mi-
kołaj – ZŁOTY MEDAL!!!; 
Woźny Wojciech – SREBRNY 

MEDAL; Nowaczyk Jakub – 
BRĄZOWY MEDAL; Drużyny/
sztafety: Kamila Domowicz, 
Preczewski Mikołaj, Mat-
kowski Krystian/Sikorski 
Wiktor – ZŁOTY MEDAL!!!; 
Róża Pogiernicka, Wojciech 
Woźny, Czarnecka Maria/Ju-
lia Siwak – SREBRNY MEDAL; 
Dwójki: Domowicz Kamila/
Róża Pogiernicka –ZŁOTY 
MEDAL!!!; Czarnecka Maria/
Julia Siwak – SREBRNY ME-
DAL; Preczewski Mikołaj/No-
waczyk Jakub – BRĄZOWY 
MEDAL. Wszystkim zawodni-
kom serdecznie i gorąco gra-
tulujemy, życzymy siły i  wy-
trwałości do w  zdobywaniu 
kolejnych sukcesów.               

Jacek Piwkowski

fot. J. Piwkowski

    Temat wjazdu na uli-
cę Młyńską w Nowinach 
Wielkich ciągnie się już od 
dwóch lat. 
      Setki tysięcy wydane, 
budowa ulicy zakończona 
a mieszkańcy niezadowo-
leni. Wyjazd z tej ulicy jest 
akurat na łuku drogi kra-
jowej, co przez ograniczo-

ną widoczność wymusza 
sprawne manewry wyjazdu 
i wjazdu, które z kolei ciężko 
zrobić bezpiecznie z powo-
du pozostawionych dziur. 
   Wydawałoby się, że taka 
inwestycja powinna być 
zaplanowana razem z wjaz-
dem na drogę krajową 
a  okazało się, że została 
zaprojektowana tylko do 
końca działki drogowej 
gminnej a o wyjeździe, 
który jest już w pasie 
drogi krajowej, nie po-
myślano. Po kilkunastu już 
chyba zapytaniach i inter-
wencjach mieszkańców, 
sołtysa i radnego, nie widać 
efektów. Gmina twierdzi, że 

wjazd w pasie drogi krajo-
wej nie jest w kompetencji 
gminy, a Zarząd Dróg Woje-
wódzkich, że chętnie odda 
to zadanie gminie. Jak dłu-
go ma trwać ta przepy-
chanka? Nie wiadomo. Być 
może skłoni gminę do zde-
cydowanych kroków fakt, 
że Rada Sołecka Nowin 
Wielkich przeznaczyła 
jako wkład do tego zada-
nia środki z Funduszu So-
łeckiego na 2021 rok. 
    W międzyczasie powstał 
w pobliżu sklep „Dino” i już 
widać, że razem z wjazdem 
na Młyńską należałoby dla 
bezpieczeństwa mieszkań-
ców zrobić również przej-

ście dla pieszych.   
   Ten wjazd na ul. Młyńską 
nie jest pierwszym proble-
mem który nie jest rozwią-
zany mimo wielu próśb, 
wniosków, zapytań i inter-
pelacji. 
   Od wielu lat obserwuję 
to zjawisko permanent-

nej niemocy przy innych 
drobnych zadaniach, jak 
drzewa na chodniku przy 
ul. Kolejowej, dziury na 
chodniku przy ul. Leśnej, 
brakujące lampy uliczne 
itp. Coś tu najwyraźniej nie 
działa. 

Krzysztof Kuchnio  - radny RM

Wjazd na ulicę Młyńską w Nowinach Wielkich

fot. K. Kuchnio
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Wiosenne roztopy w świetlicy w Pyrzanach
   Prawie w każdej wsi jest 
bądź była kiedyś świetli-
ca wiejska. Domy ludowe 
na wsi znane były przed II 
wojną światową. Budynki 
drewniane, murowane, cza-
sem budowane od razu na 
potrzeby świetlicy, niekiedy 
adoptowane stare budynki 
szkół. W Gminie Witnica 
nie każde sołectwo może 
cieszyć się takim obiek-
tem, ale mieszkańcy szu-
kają różnych sposobów, 
żeby mieć własne miej-
sce do spotkań i realizacji 
swoich potrzeb.
  Nadzór nad mieniem 
i działalnością świetlic wiej-

skich sprawuje burmistrz 
na podstawie między in-
nymi przepisów ustawy 
o  samorządzie gminnym. 
W imieniu włodarza admi-
nistratorem obiektu jest 
sołtys, który odpowiada 
za powierzone mu mie-
nie.
  W dużej mierze dzięki fun-
duszom sołeckim świetlice 
w naszej gminie wyglądają 
coraz lepiej i pełnią ważną 
rolę w życiu lokalnych spo-
łeczności. 
   Ostatnio przejeżdżałem 
przez Pyrzany i  zobaczy-
łem mokry mur świetlicy 
przy wejściu oraz przy 

piwnicy. Zastanowiło mnie 
to i postanowiłem zasię-
gnąć informacji u miesz-
kańców i dowiedziałem się, 
że w świetlicy nie zakręco-
no przed mrozami wody, 
która zamarzła i rozerwała 
instalację zalewając poważ-
nie kuchnię i piwnicę, gdzie 
znajduje się klub motocy-
klowy Village Riders. Jak 
powtarzają mieszkańcy 
to woda musiała lać się 
kilka dni, a kubików pew-
nie poleciało ze 100.
  Wystarczy stanąć przed 
budynkiem i zobaczymy 
obraz, który przeraża. Za-
moknięta ściana przy wej-

ściu, zamoknięty mur przy 
fundamencie na środku bu-
dynku. Taka sytuacja świad-
czy, że naprawdę dużo 
wody poleciało. 
    Ciekawe z jakich środków 
prowadzone będą prace 

naprawcze i czy za zanie-
dbania i wynikające z nich 
straty materialne, konse-
kwencje poniesie admini-
strator budynku?

mieszkaniec 

fot. red.

Dlaczego woda z witnickiego wodociągu jest ciągle brudna?

Przydałaby się zamiatarka

    Drepcząc codziennie do 
sklepów w różnych zakąt-
kach Witnicy dostrzegam, 
jak ciężko pracują pra-
cownicy Centrum Integra-
cji Społecznej. A to zamia-
tają ulice, a to sadzą kwiaty, 
a to grabią liście, a to pod-

lewają zieleń, a  to malują 
ławki, a to naprawiają place 
zabaw. Tych prac jest mnó-
stwo. I nie sposób jest je 
wszystkie przytoczyć. Ser-
decznie dziękuję pracow-
nikom CISu w Witnicy.
    Jakże było by wspaniale, 
gdyby zamiatarka od czasu 
do czasu wyjechała w te-
ren i „zrobiła swoje”. Jakże 
było by miło, gdyby bur-
mistrz „dogadał” się ze Sta-
rostą gorzowskim i zaczął 
zamiatarką sprzątać ulice 
Pocztową, Konopnicką, 
Cmentarną czy choćby dro-
gę Mościczki-Kamień Wiel-

ki-Kamień Mały. W  Witnicy 
w przytoczonych wyżej uli-
cach są studzienki kanaliza-
cyjne, które są nasze. Gmin-
ne. Są zapychane piaskiem 
po zimie, oraz gałązkami 
i  liśćmi z drzew po wiośnie 
i jesieni. Nie widziałem od 
wielu lat, by ktokolwiek 
z pracowników MZK je 
czyścił. Być może Państwo 
widzieliście, to podzielcie 
się proszę zdjęciami. Służ-
by MZK są za to odpowie-
dzialne i nie dbają o nasze 
wspólne dobro?
   Przypominam, że maszy-
nę tę wzięto w leasing. Mie-

sięczne raty niejeżdżącej 
zamiatarki wynoszące po-
nad 1 200 zł spłacają Miej-
skie Zakłady Komunalne 
w Witnicy, czyli my wszy-
scy, gdyż leasing (inaczej 
kredyt) wpisany jest w cenę 
wody i ścieków! A  przez 
okres 5 lat to kwota po-
nad 70 000 zł! Czy można 
było inaczej zagospodaro-
wać takie pieniądze? Jasne, 
że tak.
    Gdzie zatem jest nie-
jeżdżąca zamiatarka? Czy 
rada nadzorcza gminnej 
spółki MZK mogłaby nam 
udzielić odpowiedzi na 

zadane wyżej pytanie? 
Bardzo prosimy.
   W 2016 r. reklamowano, że 
głównymi ulicami Witnicy 
zajmie się zamiatarka, a CIS 
będzie mógł zająć się inny-
mi zakątkami miasta i gmi-
ny. Obiecanki...

Mieszkaniec Witnicyfot. red.

    Wystarczy spojrzeć na 
zdjęcia, by przekonać się, 
że z witnicką wodą dzieje 
się coś bardzo złego. Jako 
długoletnia mieszkanka 
Witnicy od dłuższego czasu 
zastanawiałam się, dlacze-
go mamy płacić tak duże 
kwoty za tak marną jakość 
wody? Zastanawiam się 
także, kto mi zwróci za rdza-
we pranie i pobrudzoną na 
rudo bieliznę oraz białe 

ręczniki? 
   Czy jest ktoś, kto potrafi 
mi wytłumaczyć dlaczego 
z naszych kranów płynie 
brudna woda? 
  Czy jest jakiś fachowiec, 
który mógłby poradzić wit-
niczanom co trzeba zrobić, 
by ten stan zmienić? Proszę. 
Nie mam już słów na tę sy-
tuację.     

Mieszkanka  Witnicy
tekst i zdjęcia


