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Zaległe wypłaty dla pracow-
ników SPZOZ             * STR. 15

Strażak radzi...
     * STR. 4

Kobieta i Jesień   * STR. 13

  Zostałeś poszkodowa-
ny przez orkan Ksawery? 
Zgłoś się do Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Witnicy i złóż wniosek 
o pomoc finansową. Mo-
żesz otrzymać do 6 tys. zł 
na cele bytowe lub re-
mont budynków. Pomoc 
pochodzić będzie z tzw. 
funduszu klęskowego.

Wieści z pracy Rady 
Miejskiej       * STR. 3

Strażakom ochotni-
kom i pracownikom 
Enei za wytężoną pra-
cę na rzecz poszkodo-
wanych mieszkańców 
naszej Gminy. Wiemy 
jak ciężko pracowaliście 
przy ostatniej wichurze, 

niejednokrotnie narażając 
swoje cenne życie. Tym bar-
dziej dziękujemy i życzymy 
i Wam, i sobie aby takie or-
kany nie docierały do na-
szego rejonu. Dziękujemy.

Redakcja 

29.10 (niedziela) - wybory uzupełniające!

Dziękujemy

PILNE!

     W niedzielę, 29 paździer-
nika w Witnicy odbędą się 
wybory uzupełniające. To 
konsekwencja rezygnacji z 
mandatu radnej Krystyny 
Wojkowskiej. 

 Interesy mieszkańców 
chce reprezentować 
Agnieszka Chudziak, 
która będzie się ubiegać 
o  mandat nowej radnej 
w Witnicy. 

Po rezygnacji radnej Woj-
kowskiej podjęła Pani 
decyzję o starcie w wybo-
rach uzupełniających do 
Rady Miejskiej. Skąd to 
zaangażowanie? 

Lubię nowe wyzwania, a je-
żeli można je łączyć z pracą 
na rzecz drugiego człowie-
ka, to podejmuję je jesz-
cze chętniej. Praca z  ludź-
mi i  dla ludzi sprawia mi 
ogromną przyjemność. 
Posiadam także niezbęd-
ną wiedzę i  doświadczenie 
w tym zakresie i chciałabym 
móc ją wykorzystać w pra-
cy na rzecz naszego miasta 
i  gminy. To wszystko spra-
wia, że podjęłam decyzję 
o kandydowaniu do Rady 
Miejskiej i chciałabym się 
w niej znaleźć, aby mieć re-
alny wpływ na podejmowa-
nie kluczowych dla naszej 
gminy decyzji. 

Czy ma Pani wsparcie ja-
kiejś partii, bądź organi-
zacji politycznej? 

Absolutnie nie. Jestem 
bezpartyjną, niezależną 
kandydatką. Nie intere-
sują mnie ideologiczne 
spory - te zostawmy po-
litykom z  Wiejskiej. W tak 
małej gminie powinniśmy 
wznieść się ponad awan-
turnictwo i dążyć do zdro-
wego kompromisu dla 
naszej małej ojczyzny. Prio-
rytetem w tej działalności 
jest praca nad rozwojem 
gminy, mimo istniejących 
antagonizmów. Uważam, 
że wiedza, chęć współpra-
cy i dialogu oraz skupienie 
się na rozwiązywaniu tych 
najmniejszych problemów 
to fundamentalne warto-
ści w  efektywnej pracy na 
rzecz lokalnej społeczności. 

Jaką problematyką chcia-
łaby się Pani zająć będąc 
radną? 

Przeszłam cały okręg wy-
borczy, w którym startu-
ję do Rady. Rozmawiałam 
z  mieszkańcami o ich pro-
blemach i oczekiwaniach. 
Słuchając ich wypowie-
dzi zdobyłam ogrom po-
trzebnej wiedzy, którą 
chciałabym wykorzystać 
w pracy radnej. Spotkałam 
się z pozytywną reakcją 
mieszkańców, którzy bar-
dzo chętnie dzielili się swo-
imi uwagami o cieknących 
dachach, zaniedbanych po-
dwórkach, o zbyt wysokich 
stawkach za wodę i ścieki 
i o wielu innych lokalnych 
problemach. Tym chciała-
bym się zająć w codziennej 
służbie. Oczywiście praca 
radnego to również podej-
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Wieści 
z Białcza

29.10 (niedziela) - wybory uzupełniające!

Wieści z prac Rady Miejskiej Witnicy

Zapraszam
  26 października o godz. 14:00 w sali wielofunkcyjnej RCR 
odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Witnicy. W planie sesji 
m.in. informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych 
radnych, pracowników UMiG i kierowników gminnych jedno-
stek organizacyjnych oraz raport o stanie oświaty w gminie 
Witnica.
   Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców. 

przewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka Hołubowska

  Na ostatniej sesji RM 
w  dniu 28 września, rad-
ni uchwalili kilkanaście 
uchwał m.in. ważną dla 
mieszkańców gminy 
o  „dofinansowaniu indy-
widualnych stacji uzdat-
niania wody” dla tych 
osób, wspólnot, przedsię-
biorców – którzy w  naj-
bliższej perspektywie  
czasowej, nie będą mieli 
możliwości podłączenia 
się do życiodajnej-komu-
nalnej rury. Choćby z po-
wodu - braku rozbudowy 
sieci wodociągowej przez 
ograniczone finanse gminy, 
czy też ze względu na eko-
nomiczne  uwarunkowania 
takich wodnych inwestycji. 
Maksymalna kwota dota-
cji wynosi 2.000,00 zł i nie 
może przekroczyć 50% 
kosztów takiej indywidu-
alnej instalacji.  
    Kolejna uchwała do-
tyczyła zabezpieczenia 
środków budżetowych 
(emisja obligacji - czyli po-
większenie długu gminy) 
na finansowanie działań 
związanych z najbliższy-

mi inwestycjami w kwocie 
10.400.000 zł.
1) Kwota 2 mln zł będzie 
przeznaczona na budowę 
ul. Kościuszki w Witnicy - 
wydatkowane 100% środki 
własne – szkoda tylko, że 
uzyskanie dofinansowa-
nia zewnętrznego, choć-
by w części jakie otrzymał 
np. Bytom Odrzański na 
budowę ponad 20 dróg 
tylko w jednym roku bu-
dżetowym, nie jest nieste-
ty udziałem naszej Gminy.                                                                            
Emisja transz obligacji ma 
nastąpić  w br. – możliwa 
jest realizacja  tego zadania 
jeszcze w tym roku /przy 
sprzyjającej aurze i szybkich  
rozstrzygnięciach przetar-
gowych - co sugerował bur-
mistrz Jaworski w sytuacji 
np. gdyby przetarg miała 
wygrać pewna wymieniona 
przez niego  z nazwy firma, 
realizująca obecne gminne 
prace drogowe/, a także ze 
względu jednak na znaczne 
ograniczenie standardów 
co do pierwotnego pro-
jektu, który zakładał m. in. 
budowę drogi bitumicznej 

wraz z kanalizacją desz-
czową, nowe oświetlenie,  
także wykupy gruntów czy 
też koszty związane z  unik-
nięciem  możliwych kolizji 
technicznych.
2) Kwota 4,7 mln zł w roku 
2018 będzie przeznaczo-
na na:
 - przebudowę miejskiego 
stadionu - „Orlika lekko-
atletycznego” (projekt do-
finansowany przez rząd RP) 
w kwocie 200 tys. zł 
 - oraz 4,5 mln zł z prze-
znaczeniem na refinanso-
wanie przebudowy MDK.
3) Kwota 3,7 mln zł 
w roku 2019 będzie prze-
znaczona na c.d. „Orli-
ka LA”-509,3  tys.  zł oraz 
3,19  mln  zł na dokończe-
nie projektu rewitalizacji 
MDK (65% dofinansowania 
uzyskanego przez gminę 
w ramach partnerskiego 
przedsięwzięcia wraz z Go-
rzowem Wlkp. i  Muenche-
bergiem). Całość spłaty 
tych obligacji przewidzia-
na jest na 2028 rok.
    Ponadto podjęto uchwa-
ły w/s udzielenia Powiatowi 

Gorzowskiemu pomocy fi-
nansowej na realizację na-
stępujących zadań:
 - wykonanie nakładki as-
faltowej na ul. Pocztowej 
w Witnicy - 350 tys. zł.
 - przebudowa drogi pow. 
1410 na odcinku Witnica –
Sosny - 250 tys. zł.
 - przebudowa drogi po-
wiatowej - bud. chodnika 
w Mosinie - 150 tys. zł.
 - przebudowa drogi po-
wiatowej - bud. chodnika 
w Mościcach - 150 tys. zł.
      Środki te zostaną uru-
chomione tylko wówczas, 
gdy Powiat Gorzowski 
umieści w swoim przy-
szłorocznym budżecie re-
alizację tych inwestycji.
  W kolejnej uchwale dot. 
zmian budżetowych w 2017 
roku przewidziano także 
wydatkowanie kwoty: 150 
tys. zł. na wnioskowaną 
przez radnych „budowę 
przytuliska dla bezdom-
nych zwierząt” w  Białczy-
ku.
        Wszystkie uchwały po-
dejmowane przez RM są 
publikowane na urzędo-

wym BIP-ie, szczegółowe 
zapisy są tam dostępne-do 
czego gorąco zachęcam. 
Do 30 września wszyscy 
mieszkańcy mogli składać 
wnioski do przyszłoroczne-
go budżetu Gminy, o czym 
oficjalna strona interneto-
wa UMiG Witnica także in-
formowała. W najbliższym 
czasie nastąpi ich meryto-
ryczna analiza i weryfika-
cja. Odbywa się to podczas 
prac poszczególnych komi-
sji RM, także tam /komisja 
wspólna/ następuje przed-
stawienie możliwości Gmi-
ny w tym zakresie przez od-
powiednie wydziały urzędu 
i burmistrza. Wszystkich 
nas teraz czeka dużo wy-
tęzonej pracy i sam jestem 
ogromnie ciekaw w jakim 
kierunku to wszystko się 
potoczy i co osiągniemy.
  W kolejnym numerze 
„Przeglądu Lokalnego” po-
staramy się zamieścić przy-
kładowe wnioski, dla zobra-
zowania całego spektrum 
zagadnień z jakimi ma do 
czynienia nasza Gmina

Piotr Zakryszko

    Po rezygnacji z funkcji sołtysa 
pani Elżbiety Baran, odbyły się 
wybory uzupełniające. Odbywa-
ły się dwukrotnie, ponieważ za 
pierwszym razem nie było chęt-
nego kandydata do piastowania 
funkcji sołtysa. Po tygodniu bur-
mistrz ogłosił kolejne zebranie 
wiejskie, na którym zgłoszono 
kandydaturę pana Mariana Piąt-
kowskiego.  
    Zebrani mieszkańcy wybrali 
pana Piątkowskiego jednogło-
śnie. Rada Sołecka to sami męż-
czyźni, a w  jej skład wchodzą: 
Andrzej Rogacz, Roman Baran, 
Sławomir Wesołowski, Stanisław 
Wesołowski. Wybranym gra-
tulujemy i życzymy owocnej 
i zgodnej współpracy. 
     Pod koniec września odbyło się 
pierwsze zebranie sołeckie pod 
okiem nowego sołtysa. Ogłoszo-
no budżet na 2018 rok. Zaplano-
wano remont sali wiejskiej, do-
finansowanie pracy KS Białcz 
oraz Koła Gospodyń Wiejskich.       

Katarzyna Hajnrych

Wodociąg w Białczyku 
  Spotkanie radnych oraz 
z-cy burmistrza z mieszkań-
cami w sprawie planu budo-
wy wodociągu w Białczyku, 
odbyło się w piątek, 6 paź-
dziernika. Spotkanie zaini-
cjowała przewodnicząca 
Rady Miejskiej Agnieszka 
Hołubowska, w związku 
z pojawiającymi się infor-
macjami o  rzekomej nie-
przychylności  radnych co 
do realizacji tej inwesty-
cji. Plotki te zostały stanow-
czo i jednoznacznie zde-

mentowane przez radnych 
obecnych na tym zebraniu, 
stwierdzono także, iż tego 
rodzaju „informacje” mogą 
w złym świetle, w  sposób 
krzywdzący przedstawiać 
całą pracę rady.
  W toku tego spotkania 
mieszkańcy chcieli uzyskać 
zapewnienie władz gminy 
oraz Rady Miejskiej o ry-
chłej realizacji tej ważnej 
dla nich inwestycji. Przed-
stawili swoje oczekiwania 
podając liczne argumen-

ty o  konieczności budowy 
tego wodociągu, poparte 
m.in. próbkami wody, któ-
rą muszą używać w swoich 
domach. Radni oczekują te-
raz na konkretne działania 
burmistrza (plan rozbudo-
wy sieci, sposób finanso-
wania, możliwości ekono-
miczne Gminy itd.) w celu 
rozwiązania problemu, tzn. 
zabezpieczenia mieszkań-
ców wsi w wodę, bo jest to 
zadanie własne Gminy. 
  Po to wcześniej (za po-

mowanie najważniejszych 
decyzji w  imieniu i dla 
dobra mieszkańców - np. 
uchwalanie budżetu, sta-
wek podatków i opłat lokal-
nych, przyjmowanie planu 
zagospodarowania prze-

strzennego i wiele innych 
decyzji, które w dalszej 
perspektywie warunkują ja-
kość naszego codziennego 
gminnego życia.

Czy uważa Pani, że wygra-
na w wyborach, da Pani 
realny wpływ na otaczają-
cą rzeczywistość? 

Oczywiście, że tak. Przecież 
po to właśnie zdecydowa-
łam się kandydować i je-
stem w pełni przygotowa-
na do pełnienia tak ważnej 
funkcji publicznej. 

Czy jest coś, co chciałaby 
Pani dodać? 

Chciałabym poprosić 
mieszkańców ulic Go-
rzowskiej, Kostrzyńskiej, 
Moniuszki, Parkowej, 
Placu Andrzeja Zabłoc-
kiego, Placu Wolności, 
Sikorskiego oraz Zaułka 
Kościelnego, aby poszli 
29 października do urn, do 

Miejskiego Domu Kultury 
i oddali na mnie swój głos. 
Agnieszka Chudziak nr 3 
na liście wyborczej. Już 
teraz serdecznie dziękuję. 
Nie zawiodę. 

Rozmawiała: 
Karolina Machnicka
https://www.mpolska24.pl/
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Szanowni Wyborcy,

    w związku z dochodzący-
mi mnie głosami od wielu 
mieszkańców naszej Gmi-
ny, a nawet z okolic same-
go Urzędu, o możliwych 
nieprawidłowościach doty-
czących gospodarowania 
majątkiem samorządowym  
oraz o dziwnych zmianach 
budżetu, a także wypłatach 
znacznych nagród, podją-
łem trudną, ale konieczną 
w tej sytuacji decyzję o zre-
zygnowaniu z kandydowa-
nia na radnego w wyborach 
uzupełniających.

     Uznałem, że należy odło-
żyć na później realizację 
moich własnych celów, 
a  swoje zaangażowanie 
w sprawy Gminy skierować 
chwilowo na jeszcze lepszą 
współpracę z rozsądnymi 
radnymi. Wszystko po to, 
by umożliwić start w wy-
borach uzupełniających 
osobie, która ma zdecy-
dowanie większą wiedzę 
w  zakresie finansów pu-
blicznych i łatwiej jej będzie 
sprawdzić, czy te niezwykle 
niepokojące opinie i  głosy 
są prawdziwe. Mimo, iż była 
to wyjątkowo trudna decy-
zja, teraz, gdy ją podjąłem, 
uważam, że jest absolutnie 
słuszna, nakierowana na 
rzecz dobra wspólnego, ja-
kim jest dobro naszej Gmi-
ny i jej Mieszkańców.
    Proszę więc moich przy-
jaciół, kolegów, znajomych, 
sąsiadów oraz wszystkich 
innych mieszkańców nasze-
go okręgu, gdzie toczą się 

wybory uzupełniające o to, 
aby oddali swoje głosy na 
Agnieszkę Chudziak, któ-
ra ma szansę w sposób zna-
czący wesprzeć działania 
całej Rady Miasta, ale też 
nagłośnić w sposób jasny 
i przejrzysty, to co się dzie-
je nie tylko na sesjach, ale 
i w kuluarach. A przecież to-
czą się tam sprawy ważne, 
jak choćby szokujący pro-
blem drastycznego wzrostu 
cen wody i ścieków, który 
jest dla mieszkańców nie-
zrozumiały, ale jednocze-
śnie wywołuje złość przy 
płaceniu rachunków i pyta-
nie o osoby odpowiedzial-
ne za ten stan rzeczy.
   Moja decyzja spowodo-
wana jest także aktualną 
sytuacją w okręgu wy-
borczym, gdzie w chwili 
obecnej pozostawało tro-
je kandydatów. Rozbijając 
głosy wyborców na dwóch 
porównywalnych kandyda-
tów, dążących do bardzo 

podobnych celów (A. Chu-
dziak, D. Jaskólski), tworzy-
libyśmy możliwość, aby ta 
trzecia osoba, kandydat-
ka urzędującego burmi-
strza,  zdobywając jedynie 
34% głosów, zdobyła miej-
sce w Radzie. 
    Pomimo różnic zdań po-
między mną, a p. Chudziak, 
zgadzamy się w najważ-
niejszym, obecna władza 
naszym zdaniem szkodzi 
Gminie i nie można pozwo-
lić na przejęcie większości 
głosów w Radzie Miasta, co 
mogłoby się stać, gdybym 
startował do Rady Miasta.
   Obiecuję jednak, że w będę 
kandydował na radnego 
naszego okręgu w nadcho-
dzących wyborach na jesie-
ni ‘2018, a jeśli taka będzie 
wola wyborców, to także 
na fotel Burmistrza naszej 
Gminy. Obiecuję że zrobię 
wszystko, aby nie zawieźć 
Państwa zaufania.

Daniel Jaskólski

przedników) zbudowano 
wodociąg do miejskiej 
oczyszczalni w Białczyku, 
aby właśnie z tego miej-
sca rozpocząć etapowo 
wodociągowanie tej wsi, 
a następnie planowa-
no realizację nitki dla 
mieszkańców Kłopotowa, 
Okszy. Trzeba mieć świa-
domość, że całe to przed-
sięwzięcie m.in. ze względu 
na przewidywane duże na-
kłady i znaczne rozrzucenie 
poszczególnych domostw 

w  tych sołectwach, moż-
liwe jest do zrealizowania 
tylko w oparciu o pozyska-
ne fundusze zewnętrzne 
z dostępnych programów 
rządowych, unijnych oraz 
własnych środków z bu-
dżetu Gminy. Póki co - Rada 
Miejska podjęła uchwałę 
o  dofinansowaniu indywi-
dualnych stacji uzdatniania 
wody, aby choć w ten spo-
sób poprawić obecną sytu-
ację mieszkańców.

Piotr Zakryszko
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Sięgnij po fundusze zewnętrzne

Remont zaplecza sportowego

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 

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

Strażak radzi i ostrzega!!!
5 zasad bezpiecznego obchodzenia się z gazem

   Podstawowe błędy, jakie 
popełniamy użytkując urzą-
dzenia zasilane gazem, to 
zasłanianie kratek wenty-
lacyjnych i szczelne zamy-
kanie okien. A to sprawia, 
że brakuje tlenu i podczas 
procesu spalania wydzie-
la się tlenek węgla - gaz 
bezbarwny i bezwonny. 
Nie zasłaniajmy kratek, na-
wet jeśli wydaje nam się, 
że wieje z nich chłodem. To 
bardzo niebezpieczne!   
     Urządzenia spalające gaz, 
czyli m.in. kuchenki, kotły 
i piecyki, są bezpieczne, jeśli 
używamy ich z głową. Czyli 
pamiętamy o systematycz-
nej konserwacji i stosujmy 
się do instrukcji obsługi.
1. Instalacja tylko z fa-
chowcem
Jeśli chcemy zainstalować 
lub wymienić urządzenia 
gazowe, to może tego do-
konać wyłącznie fachowiec 
mający specjalistyczne 

W poprzednim numerze 
pisałam o możliwości pozy-
skania środków na projekty 
dla młodych z Programu 
Równać Szanse 2017 (Pol-
sko-Amerykańska Fundacja 
Wolności). Dzisiaj zachę-
cam mieszkańców do za-
poznania się z kolejnymi 
możliwościami pozyska-
nia środków na różnego 
rodzaju przedsięwzięcia. 
I tak: 

Fundacja PKO BP angażuje 
się w projekty realizowane 
w siedmiu obszarach pro-
gramowych, tj.:  Edukacja, 
Tradycja, Nadzieja, Zdro-
wie, Kultura, Ekologia oraz 
Sport. Projekty Lokalne 
zakładają zaangażowanie 
podmiotów prawnych dzia-
łających na danym terenie, 
którymi są organizacje po-
zarządowe (np. fundacje, 
stowarzyszenia), jednostki 
samorządu terytorialnego 
lub placówki użyteczności 
publicznej (np. szkoły). Przy 
realizacji tego typu projektu  
wymagane jest przypisanie 
do projektu Wolontariusza 
powiązanego z Bankiem, 
który inicjuje procedurę po-
mocy, a następnie koordy-
nuje proces udzielania po-

mocy. Do realizacji Projektu 
Lokalnego wymagane jest 
wypełnienie odpowied-
niego formularza w formie 
elektronicznej opublikowa-
nego w systemie Fundacji) 
- https://www.fundacjap-
kobp.pl/project/projek-
ty/. 

NBP – wspiera następu-
jące obszary tematyczne, 
w ramach których można 
składać wnioski o dofi-
nansowanie: rozbudzanie 
postaw i zachowań przed-
siębiorczych (zwłaszcza 
wśród ludzi młodych oraz 
po 45 roku życia), zarządza-
nie przedsiębiorstwem, go-
spodarowanie budżetem 
domowym, zapobieganie 
wykluczeniu finansowemu, 
pieniądz, gospodarka ryn-
kowa, instytucje i usługi 
finansowe oraz nowe ho-
ryzonty myśli ekonomicz-
nej. Dofinansowywane są 
m.in. działania o charak-
terze lokalnym i regional-
nym takie jak: konkursy, 
olimpiady przedmiotowe, 
warsztaty, szkolenia, wykła-
dy, konferencje, publikacje 
naukowe dystrybuowane 
nieodpłatnie. O dofinanso-
wanie ubiegać się mogą 

osoby prawne oraz inne 
jednostki organizacyjne, 
tj. szkoły, ośrodki kultury, 
biblioteki, centra aktywi-
zacji / zawodowe, pod-
mioty lokalne, dla których 
organami prowadzącymi 
są władze samorządowe. 
O wsparcie finansowe nie 
mogą ubiegać się osoby 
fizyczne, w tym prowa-
dzące działalność gospo-
darczą. Odbiorcami pro-
jektów dofinansowanych 
ze środków NBP mogą być: 
dzieci i młodzież, młodzież 
wchodząca na rynek pracy, 
nauczyciele i kadra nauko-
wa, osoby wykluczone eko-
nomicznie lub zagrożone 
wykluczeniem, w tym oso-
by niepełnosprawne, oso-
by w wieku 55+, bezrobot-
ni. Maksymalna wartość 
wnioskowanego dofinan-
sowania na jeden projekt 
to 30.000 zł. wszystkiego 
dowiecie się pod linkiem 
https://www.nbportal.pl/
edukacja-w-nbp/dofinan-
sowanie-nbp. 

Na stronie Ministerstwa 
Sportu i Turystyki ogła-
szane są (co chwilę) pro-
gramy dofinansowania 
zadań związanych z or-

ganizowaniem i prowa-
dzeniem działalności 
wspierającej i kontrolnej 
sportu młodzieżowe-
go. Celem programu jest 
zapewnienie optymal-
nych warunków szkolenia 
i  współzawodnictwa spor-
towego młodzieży, pod-
noszenie poziomu spor-
towego, monitorowanie, 
organizowanie i prowa-
dzenie działalności wspie-
rającej i kontrolnej sportu. 
Wnioski należy składać do 
31 października br. Naj-
ważniejszą informację jest 
to, iż po środki mogą się 
starać kluby sportowe! Po-
niżej udostępniam link do 
strony: https://www.msit.
gov.pl/pl/infrastruktura/
fundusz-rozwoju-kultu-
ry/3596,Fundusz-Rozwo-
ju-Kultury-Fizycznej.html

I na koniec przypominam 
program z poprzednie-
go wydania „Przeglądu 
Lokalnego Nr 1” „Rów-
nać szanse” – link http://
www.rownacszanse.pl/
aplikuj-o-dotacje. Ter-
min składania wniosków: 
25 października 2017 r., do 
godziny 12.00. Celem kon-
kursu jest wsparcie projek-

tów, których celem będzie 
rozwój u  młodych ludzi 
umiejętności społecznych 
przydatnych zarówno w ich 
obecnym, jak i dorosłym ży-
ciu. O  dotacje do 8.500  zł 
na projekty minimum 
6-miesięczne, rozpoczy-
nające się nie wcześniej niż 
1 lutego 2018 r. i trwające 
nie dłużej niż do 31 sierpnia 
2018 r. mogą ubiegać się 
organizacje pozarządowe 
(zarejestrowane w KRS lub 
w ewidencji prowadzonej 
przez Starostów), miejskie 
i gminne domy kultury, po-
wiatowe, miejskie i  gmin-
ne biblioteki oraz niefor-
malne grupy dorosłych 
z  miejscowości do 20 000 
mieszkańców. Adresatami 
projektów powinna być 
młodzież w wieku od 13 do 
19 lat  (uczniowie klas siód-
mych szkół podstawowych,  
uczniowie szkół  gimna-
zjalnych i ponadgimnazjal-
nych) z terenów wiejskich 
i małych miast (do 20 000 
mieszkańców). Zalecana 
liczebność grupy projekto-
wej to 12-20 osób.

Agnieszka Chudziak

22 września br. na stro-
nie Ministerstwa Spor-
tu i Turystyki ukazał się 
protokół zbiorczy nr 12 
z  posiedzenia Zespołu ds. 
opiniowania wniosków 
o  dofinansowanie zadań 
inwestycyjnych ze środków 
Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej. Wynika z niego, 
iż Gmina Witnica złożyła 
wniosek o dofinansowa-
nie zadania pn. „Remont 
budynku zaplecza socjal-
no-sanitarnego na stadio-
nie w Witnicy” i otrzymała 
środki na jego realizację 
w wysokości 335.900 zł. 
Całkowity koszt projek-
tu ma wynieść 709.300 zł 

(czyli wkład Gminy wy-
nosi 373.400 zł). Remont 
odbywać się będzie w la-
tach 2018-2019.  Dziwi nas 
jednak fakt, że burmistrz 
zaproponował radnym 
podjęcie przez nich uchwa-
ły w sprawie obligacji na tak 
mały wkład własny. No cóż 
można i tak, ale wg nas, bez 
zbyt dużego wysiłku, moż-
na było takie środki zabez-
pieczyć w przyszłorocznym 
budżecie. A tak przyjdzie 
nam płacić odsetki od za-
ciągniętego długu na ww. 
inwestycję (bo to przecież 
z naszych podatków). Za-
znaczyć należy, iż w lipco-
wym rozdaniu środków, 

z  ministerstwa aż 185 
gmin (!) otrzymało dofi-
nansowanie do budowy 
boisk wielofunkcyjnych. 
Czy nie o  takich boiskach 
marzą dzieci w  Nowinach 
Wielkich i Kamieniu Wiel-
kim? Należy również do-
dać, iż przyznane dofi-
nansowania mieściły się 
w przedziale od 200 tys. zł 
do 4 mln zł! W drugim roz-
daniu środki na remon-
ty obiektów sportowych 
otrzymało 56 gmin, w tym 
Witnica, która uzyskała 
z Ministerstwa kwotę pra-
wie 336 tys. zł. 

Redakcja

uprawnienia. Jeśli chcemy 
zrobić to sami, to nie tylko 
narażamy siebie i swoją ro-
dzinę, lecz także stracimy 
gwarancję. Urządzenia mu-
szą być atestowane. Pla-
nując rozkład sprzętów w 

kuchni, w której będziemy 
gotować na gazie, pamię-
tajmy, by kuchenkę umie-
ścić jak najbliżej wywiew-
nej kratki wentylacyjnej. 
Stanowisko do pracy zapla-
nujmy zaś między oknem a 

kuchenką, dzięki temu za-
pewnimy przepływ świeże-
go powietrza.
2. Ważny dopływ tlenu
Do pomieszczenia, w któ-
rym stoi urządzenie spala-
jące gaz, musimy zapew-

nić stały dopływ świeżego 
powietrza. Jeśli go brakuje, 
nie ma również wystar-
czającej ilości tlenu, który 
jest potrzebny do spalania 
gazu. Niedobór tlenu po-
woduje powstawanie tru-
jącego związku - tlenku wę-
gla, czyli czadu. Jeśli więc 
mamy nowoczesne, szczel-
ne okna, nie zamykajmy 
ich całkowicie. Gdy korzy-
stamy z piecyka gazowego 
podgrzewającego wodę 
użytkową, pamiętajmy, aby 
przed każdą kąpielą do-
brze przewietrzyć łazienkę. 
Okna muszą być wyposażo-

ne w nawiewniki powietrza, 
a podczas kąpieli w miesz-
kaniu zostawmy uchylone 
okno.
3. Spaliny pod kontrolą
To szczególnie ważne, gdy 
korzystamy z piecyka do 
podgrzewania wody i ko-
tła. Urządzenia te powinny 
być dokładnie przyłączone 
do przewodu spalinowe-
go, a ten - szczelny i droż-
ny. Inaczej spaliny mogą 
przenikać do pomieszczeń 
mieszkalnych, a to grozi za-
truciem.
4. Dobry stan urządzeń
By urządzenia spalające 
gaz były bezpieczne, musi-
my zadbać także o ich stan 
techniczny. Używajmy ich 
zgodnie z instrukcją i kon-
serwujmy zgodnie z zalece-
niami producenta. Wszyst-
kie odbiorniki gazu muszą 
być też utrzymane w czy-
stości. Zaniepokoić powin-
no nas pojawienie się sadzy 
lub żółty płomień na palni-
ku - to oznaki wadliwego 
spalania gazu.
5. Zaproszenie dla komi-
niarza
Prawo budowlane mówi, że 
właściciel lub zarządca bu-
dynku musi co najmniej raz 
w roku poddać okresowej 
kontroli system wentylacyj-
ny, a raz na sześć miesięcy, 
w przypadku ogrzewania 
gazowego, system komino-
wy. Kontrolę tę może prze-
prowadzić tylko kominiarz 
z dyplomem mistrza. Jeśli 
zauważy jakieś usterki, mu-
simy je niezwłocznie napra-
wić.                              OSP Witnica

foto: policja.pl

foto red.
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 Czy wiesz, że…
masz prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne? Gwarantuje Ci to Konsty-
tucja RP, a uszczegóławia ustawa o dostępie do informacji publicznej. 
           Nie musisz w swoim wniosku tłumaczyć kim jesteś i dlaczego potrzebujesz uzyskać daną informację. Wniosek możesz wysłać mailem, 
pocztą, za pomocą elektronicznego formularza, faksem, zanieść do urzędu, zeskanować. Jednym słowem może mieć on dowolną formę i musi zawie-
rać tylko niezbędne informacje. To, o czym warto pamiętać to powołanie się na podstawę prawną (żeby urząd bądź np. gminna spółka MZK sp. z o.o. 
nie miał wątpliwości, że wnioskujesz o informację publiczną), wyłuszczenie o jaką informację wnioskujesz, jak chciałbyś ją otrzymać np. na e-mail czy 
na adres fizyczny czy też odbierzesz osobiście oraz w jakiej formie powinna być dostarczona – skanu, papierowej kopii czy do wglądu.
         Informacja powinna zostać Ci udostępniona bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. 
        Dla ułatwienia – publikujemy podstawowy wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej, który mogą Państwo wyciąć, uzupełnić i skie-
rować np. do organów administracji publicznej takich jak burmistrz MiG Witnica, Starostwa Gorzowski, Wojewoda Lubuski czy też np. do Miejskich 
Zakładów Komunalnych sp. z o.o. z siedzibą w Witnicy.

Redakcja 

WIEŚCI Z NOWIN WIELKICH

Czy prawo działa 
w jedną stronę?

   Artykuł 4 Ustawy z dnia 
3  marca 2000 r. o wyna-
grodzeniu osób. kierują-
cych niektórymi podmio-
tami prawnymi (Dz.U. 2000 
Nr 26 poz. 306, ostatnia 
aktualizacja  Dz. U. z  2017 
r. poz. 1222.) stanowi bez-
sprzecznie, iż w radzie nad-
zorczej spółki prawa han-
dlowego z większościowym 
udziałem skarbu państwa 
czy samorządu, cyt. w  ory-
ginale: „…jedna osoba 
może być członkiem rady 
nadzorczej tylko w jednej 
spośród spółek…”. 
  Zgromadzenie Wspólni-
ków Miejskich Zakładów 
Komunalnych sp. z o. o. 
w  Witnicy, którego funk-
cje pełni burmistrz Gminy, 
w styczniu 2015 r. powoła-
ło na przewodniczącego 
Rady Nadzorczej MZK, 
pana Leszka S., który za-
siada jeszcze w dwóch 
innych organach nadzoru 
czyli radach nadzorczych. 
     O ile jeszcze można jakoś 
wątpliwie i naginając prawo 
uzasadnić zasiadanie jed-
nej osoby w dwóch radach 
nadzorczych (niespójność 
przepisów, tj. ustawy komi-
nowej i antykorupcyjnej), 
to zasiadanie w trzech lub 
więcej radach nadzorczych, 
jest już raczej jawnym łama-
niem prawa. 
  Reasumując, burmistrz  
powołał przewodniczą-
cego Rady Nadzorczej 
Miejskiej Spółki z po-
gwałceniem obowiązu-
jących (w  styczniu 2015 
i teraz) przepisów prawa. 
Panie burmistrzu pytamy: 
DLACZEGO powołał pan 
osobę, która zgodnie 
z  przepisami prawa, nie 
powinna w żaden sposób 
zostać powołana?
  Konsekwencją prawną ta-
kiego stanu rzeczy może 
być to, iż wszystkie decyzje 
podejmowane przez radę 
nadzorczą MZK są do pod-
ważenia, a przewodniczący 
rady nadzorczej pobiera 
wynagrodzenie niesłusznie.

 Poniżej:
Ogłoszenia i wpisy do Kra-
jowego Rejestru Sądowego 
(KRS) opublikowane w Mo-
nitorze Sądowym i Gospo-
darczym (MSiG).

"MIEJSKIE ZAKŁADY KOMU-
NALNE" SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ (KRS 0000181576)
20 kwietnia 2015 - MSiG nr 
75/2015 - WPISY DO KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO 
- Kolejne - Spółki z ograniczo-
ną odpowiedzialnością

LESZEK  S.  został wpisany 
w  rubryce Organ nadzoru 
drugiego działu KRS.

"KOSTRZYŃSKO - SŁUBICKA 
SPECJALNA STREFA EKONO-
MICZNA" SPÓŁKA AKCYJNA 
(KRS 0000066104)
5 lipca 2007 - MSiG nr 
129/2007 - WPISY DO KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO 
- Kolejne - Spółki akcyjne

LESZEK  S.  został wpisany 
w  rubryce Organ nadzoru 
drugiego działu KRS.

"ZAKŁAD ADMINISTRACJI 
MIENIEM KOMUNALNYM" 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
O D P O W I E D Z I A L N O Ś C I Ą 
(KRS 0000225066)
14 stycznia 2005 - MSiG nr 
10/2005 - WPISY DO KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO 
- Pierwsze - Spółki z ograni-
czoną odpowiedzialnością

LESZEK  S. został wpisany 
w rubryce Organy nadzoru 
drugiego działu KRS.

"KOSTRZYŃSKIE TOWA-
RZYSTWO BUDOWNICTWA 
SPOŁECZNEGO" SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 
0000139267)
3 kwietnia 2003 - MSiG nr 
66/2003 - WPISY DO KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO 
- Kolejne - Spółki z ograniczo-
ną odpowiedzialnością

LESZEK S. został wpisany w 
rubryce Organ uprawniony 
do reprezentacji podmiotu 
drugiego działu KRS.

                Mieszkaniec

Witnica, dnia ………….. 2017 r.
……………………….
……………………….
……………………….
(dane wnioskodawcy)
             ………………......................……….
             ………………......................……….
             ………………......................……….

WNIOSEK
O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

         Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 ze zm.) 
zwracam się z prośbą o udostępnienie:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SPOSÓB I FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI:
     - dostęp do przeglądania informacji w urzędzie
     - kserokopia
     - zeskanowany dokument

PRZEKAZANIE INFORMACJI: 
     - jako kserokopii 
     - w formie elektronicznej

FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI: 
     - Przesłanie informacji pocztą elektroniczną pod adres:    ………………………………….
     - Przesłanie informacji pocztą pod adres ……………………………………………………
                                                                                   …………………………………………………………………………………………………
     - Odbiór osobiście przez wnioskodawcę 

             ………………………………..
                   (podpis wnioskodawcy)

    W Nowinach Wielkich 
ruszyła długo oczekiwana 
przebudowa dróg.
    Odcinek ulicy Wiejskiej 
od kościoła i część ulicy 
Głównej wraz z chodni-
kami i zjazdami zyska na-
wierzchnię z polbruku.  
       Budowę prowadzi fir-
ma z  Krzeszyc „Zakład Wy-
robów i Prefabrykatów 
Betonowych Dionizy Wo-
iński”. Od parkingu przy 
kościele, do przedszkola 
wykorytowano miejsce 
pod podbudowę. Urobku 
nie trzeba daleko wywozić 
bo w Nowińskich drogach, 
i w samej miejscowości, jak 
i  w  drogach polnych jest 
wystarczająco dużo dziur 
aby takie ilości ziemi roz-
sądnie zagospodarować. 

Ułożone krawężniki wyzna-
czają już krawędzie jezdni 
i chodnika. Cieszy fakt, że 
już niedługo będzie moż-
na korzystać z nowiutkie-
go kawałka drogi, ale jak 
to zwykle bywa przy tak 
ważnych dla mieszkańców 
inwestycjach, jednocześnie 
z krawężnikami pojawiły 
się pytania: Czy droga nie 
jest za wąska? Czy miną 
się dwa ciągniki z przy-
czepami? Dlaczego takie 
dziwne zwężenie ulicy na 
wysokości przedszkola? 
Czy nie można przesunąć 
przedszkolnego płotu 
i  urządzeń kanalizacyj-
nych aby ulica miała pełną 
szerokość, zwłaszcza że to 
teren Gminy? Do końca za-
planowanej budowy drogi 

jeszcze trochę pracy więc 
i  pytań pojawi się zapew-
ne jeszcze więcej. Części 
z nich można by uniknąć 
konsultując z  mieszkań-
cami tak ważną dla Nich 
inwestycję, ale na pewno 
nie wszystkich, bo w trak-
cie budowy zawsze wyjdzie 
jakiś problem trudny do 
przewidzenia, który trzeba 
na bieżąco rozwiązać. Jed-
no jest pewne, będzie le-
piej niż było a mieszkańcy 
będą czekać z niecierpli-
wością na następne inwe-
stycje drogowe bo dróg 
do przebudowy w Nowi-
nach Wielkich zostanie 
jeszcze ponad 6 km.   

Krzysztof Kuchnio
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    Witniczanka.pl... „Podobnie jak znaczki, nabieramy wartości 
starzejąc się” - Valeriu Butulescu

Osoby starsze w naszej 
gminie najczęściej żyją dość 
oszczędnie, dlatego koniecz-
na jest świadomość tego, że 
istnieją państwowe świad-
czenia dla seniorów. Eme-
rytury i renty nie starczają na 
opłacenie rosnących wciąż 
rachunków, utrzymanie 
i  leki. Lekarstwa darmowe 
są dostępne dopiero od 75 
roku życia, a młodsi seniorzy 
nie mają pieniędzy na wy-
kup niezbędnych, a zarazem 
drogich medykamentów. 
O  jakie świadczenia może 
starać się senior? Informuję 
poniżej:

ZASIŁKI WYPŁACANE 
PRZEZ MIEJSKO-GMINNY 
OŚRODEK POMOCY SPO-

ŁECZNEJ
Seniorzy, którzy są w trudnej 
sytuacji materialnej, mogą 
się postarać o różnego rodza-
ju zasiłki. Pieniądze wypłaca 
w naszej Gminie – Miejsko-
-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Witnicy przy ul. 
Kostrzyńskiej 9.
• Zasiłek stały w wysokości 
nie mniejszej niż 30 zł i nie 
wyższej niż 604 zł miesięcz-
nie. Przysługuje osobom nie-
zdolnym do pracy w związku 
z wiekiem (tym, które naby-
ły już prawa do świadczeń 
emerytalnych) lub całko-
wicie niezdolnym do pracy 
z tytułu niepełnosprawności, 
jeżeli nie przekraczają one 
kryterium dochodowego. 
Dla osób samotnych wy-
nosi ono 634 zł, a dla osób 
w rodzinie – 514  zł. W obu 
przypadkach to kwota net-
to (czyli po odliczeniu zali-
czek na podatek dochodowy 
i  składek na ubezpieczenia 
społeczne i  zdrowotne). Do-
kładną wysokość zasiłku 
wyliczą nam pracownicy so-
cjalni w M-GOPS. Będzie to 
różnica między kryterium 
dochodowym a dochodem 
(osoby samotnej lub na oso-
bę w rodzinie).
• Zasiłek okresowy przy-
sługuje w przypadku dłu-
gotrwałej choroby, niepeł-
nosprawności, bezrobocia 
oraz oczekiwania na przy-
znanie emerytury lub ren-

ty. Jest to co najmniej 50 
proc. różnicy między wspo-
mnianym kryterium docho-
dowym a  dochodem osoby 
samotnej lub w rodzinie. Za-
siłek nie może być niższy 
niż 20 zł i nie wyższy niż 418 
zł miesięcznie (w przypadku 
osoby samotnie gospoda-
rującej). Kierownik M-GOPS 
podejmuje decyzję, przez 
jaki okres będzie wypłacana 
pomoc. Zależy to od sytuacji 
danej osoby czy rodziny.
• Zasiłek celowy możemy 
otrzymać na zaspokojenie 
tzw. niezbędnych potrzeb 
życiowych. Chodzi m.in. 
o  zakup leków, jedzenia, 
opału, ubrania, naprawienie 
drobnych usterek w mieszka-
niu oraz na organizację po-
grzebu. Wysokość pomocy 
zależy od możliwości finan-
sowych gminy oraz sytuacji 
materialnej potrzebującego. 
W określonych przypadkach 
– np. w sytuacji, gdy ktoś 
musi pilnie kupić leki, Kie-
rownik M-GOPS może przy-
znać tzw. specjalny zasiłek 
celowy. Dzieje się tak nawet 
wtedy, gdy kryterium docho-
dowe jest przekroczone.
Jeżeli potrzebujemy zasił-
ku, musimy fakt ten zgło-
sić w M-GOPS. W ciągu 14 
dni odwiedzi nas w naszym 
mieszkaniu pracownik so-
cjalny, aby przeprowadzić 
tzw. wywiad środowisko-
wy, który jest niezbędny do 
podjęcia decyzji o przyzna-
niu zasiłku. 
• Zasiłek pielęgnacyjny 
w  wysokości 153 zł otrzy-
mają osoby niepełno-
sprawne lub starsze, które 
ukończyły 75 rok życia. Na 
zasiłek nie mogą liczyć ci, któ-
rzy przebywają w instytucji 
zapewniającej całodobowe 
utrzymanie lub otrzymują 
dodatek pielęgnacyjny z ZUS. 
Starając się o zasiłek, trzeba 
złożyć wniosek w M-GOPS. 
Jego wysokość nie jest uza-
leżniona od dochodu osoby 
niepełnosprawnej i dochodu 
rodziny. Pomoc jest wypła-
cana bezterminowo lub do 
momentu obowiązywania 
orzeczenia o niepełnospraw-
ności.

POMOC W FORMIE ŚWIAD-
CZONYCH USŁUG - Usługi 

opiekuńcze i specjalistycz-
ne usługi opiekuńcze. 

Osoby, które z racji niepeł-
nosprawności, wieku lub 
złego stanu zdrowia potrze-
bują wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu mogą starać 
się o pomoc w ramach usług 
opiekuńczych. Oczywiście 
warunkiem jest stwierdzenie, 
że nie mogą liczyć na pomoc 
rodziny. W ramach tego typu 
wsparcia można liczyć na 
pomoc w sprzątaniu, przy-
gotowywaniu posiłków, 
robieniu zakupów, pielę-
gnacji zleconej przez leka-
rzy, specjalistycznej opiece 
odpowiedniej do schorzeń 
lub niepełnosprawności. 
Tego typu wsparcie można 
uzyskać zgłaszając potrzebę 
do M-GOPS. Przy niskim do-
chodzie tego typu usługi są 
wykonywane bezpłatnie.

OŚRODKI WSPARCIA
Gdy rodzina nie daje sobie 
rady z opieką nad osobą 
starszą, chorą lub niepeł-
nosprawną w ciągu dnia 
można zwrócić się o pomoc 
do ośrodka wsparcia jakim 
jest na naszym terenie:
• Warsztat Terapii Zajęciowej 
mieszczący się w Kamieniu 
Wielkim przy ul. Stawnej 40
• Środowiskowy Domy Sa-
mopomocy dla osób z zabu-
rzeniami psychicznymi znaj-
dujący się w Witnicy przy ul. 
Strzeleckiej 1
• Dom Dziennego Pobytu 
Senior-Wigor+ znajdujący 
się w  Witnicy także przy ul. 
Strzeleckiej 1
w ramach świadczonych 
usług w ww. instytucjach 
osoby starsze oraz nie-
pełnosprawne mogą ko-
rzystać z rehabilitacji, 
ćwiczeń, zajęć terapeutycz-
nych i  posiłków. Gdy rodzi-
na nie daje sobie rady z opie-
ką nad osobą starszą, chorą 
lub niepełnosprawną w ogó-
le może zwrócić się o pomoc 
do M-GOPS w celu skierowa-
nia takiej osoby do Domu Po-
mocy Społecznej. Do pobytu 
w  tej placówce uprawnione 
są osoby, które wymagają ca-

łodobowej opieki z powodu 
choroby, wieku lub niepeł-
nosprawności. Pobyt w tego 
typu domu jest odpłatny 
i wynosi 70% dochodu osoby 
umieszczonej plus dopłata ze 
strony gminy lub rodziny gdy 
przekracza ona 300 % kryte-
rium dochodowe tj. 1.902 zł 
(osoba samotna) 1.542 zł (w 
rodzinie).Na naszym terenie 
znajduje się Dom Pomocy 
Społecznej w Kamieniu Wiel-
kim przy ul. Stawnej 40 prze-
znaczony jest dla kobiet z za-
burzeniami psychicznymi. 

ULGA NA PASZPORT 
Seniorzy, którzy mają ukoń-
czone 70 lat, otrzymają 
paszport za darmo. Z kolei 
emeryci, renciści, osoby nie-
pełnosprawne lub ich współ-
małżonkowie pozostający 
na ich utrzymaniu zapłacą 
połowę tej kwoty, czyli 70 zł. 
Dotyczy to również komba-
tantów i ofiar represji wojen-
nych i okresu powojennego.

ULGA NA TELEWIZJĘ
zwolnienie z opłat abona-
mentu przysługuje m.in. oso-
bom, które ukończyły 75 lat, 
inwalidom, osobom po 60 
roku życia mającym prawo 
do emerytury, której wyso-
kość nie przekracza miesięcz-
nie 2.131,50 zł, inwalidom 
wojennym i wojskowym, 
kombatantom będącym in-
walidami wojennymi lub 
wojskowymi, niewidomym 
oraz osobom z przyznanym 
świadczeniem lub zasiłkiem 
przedemerytalnym. Oso-
by, które ukończyły 75 lat, 
nie muszą jednak wybierać 
się na pocztę. Są zwalniane 
z  abonamentu automatycz-
nie.

TAŃSZE BILETY PKP
Dzięki ustawowym ulgom 
całkiem spora grupa star-
szych osób może taniej po-
dróżować. 
• Członkowie Korpusu Wete-
ranów Walk o Niepodległość 
Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz kombatanci mogą ko-
rzystać z 51 % zniżki na bile-
ty w pociągach osobowych, 
Regio, RegioEkspres, TLK i In-

terCity. W Express InterCity 
i  Express InterCity Premium 
ulga obowiązuje w drugiej 
klasie.
• Kombatantom – inwali-
dom wojennym lub wojsko-
wym zaliczanym do pierw-
szej grupy inwalidzkiej lub 
uznanym za całkowicie nie-
zdolnych do pracy i samo-
dzielnej egzystencji – należy 
się 78 % ulgi w pociągach 
osobowych, Regio, RegioEks-
pres, TLK i InterCity. W pierw-
szej klasie pociągów Express 
InterCity i Express InterCity 
Premium zniżka wynosi 37 
%,  a w drugiej – 51 %. Muszą 
jednak mieć zaświadczenie 
lub legitymację wydawane 
przez Urząd ds. Kombatan-
tów i Osób Represjonowa-
nych z wpisem o przysługu-
jących uprawnieniach.
• Emerytom, rencistom i ich 
małżonkom, na których po-
bierane są zasiłki rodzinne, 
dwa razy w roku przysługuje 
37 % ulgi na przejazdy dru-
gą klasą w pociągach Regio, 
RegioEkspres, TLK, InterCity, 
Express InterCity i Express 
InterCity Premium. Jako dwa 
przejazdy liczy się podróż 
tam i z powrotem.
• Znacznie wyższe ulgi 
przysługują niepełno-
sprawnym seniorom. Oni 
skorzystają z  93 % zniżki 
w  pociągach osobowych, 
a  w pospiesznych i ekspre-
sowych – 51 % Inni niezdolni 
do samodzielnej egzystencji 
korzystają z 49 % ulgi w po-
ciągach osobowych oraz 37 
% w pospiesznych i ekspre-
sowych.
• PKP Intercity ma także 
propozycję handlową dla 
starszych osób. Z Biletu dla 
Seniora mogą skorzystać 
wszyscy, którzy ukończyli 60 
lat. Jest to 30 % ulga obowią-
zująca na przejazdy w komu-
nikacji krajowej pociągami 
wszystkich kategorii spółki 
w pierwszej i drugiej klasie. 
Aby potwierdzić uprawnie-
nia do takiej zniżki, wystar-
czy przedstawić kondukto-
rowi dokument ze zdjęciem 
potwierdzający tożsamość 
i wiek.

Julita Karasińska

   Temat powraca… Muszę o 
tym napisać… Różowy paź-
dziernik to miesiąc, w któ-
rym kładziony jest szcze-
gólny nacisk na profilaktykę 
i zachęcanie kobiet do ba-
dania piersi... Przypomi-
nam, że 15 października 
jest Europejskim Dniem 
Walki z Rakiem Piersi... 
Nadal wiele kobiet baga-
telizuje ten problem… Nie 
zdaje sobie sprawy lub nie 
chce – z tego jak ważna jest 
profilaktyka…
  Moją przyjaciółkę rok 
temu zaniepokoiła zmiana, 
wyraźny guzek na piersi… 
Poszła na badanie mammo-
graficzne, które nie potwier-
dziło jej obaw… Nie dawała 
jednak za wygraną, za wła-
sne pieniądze wykonała ba-

danie USG… Zadzwonili… 
Pilnie do doktora!!! Diagno-
za, szpital, chemia, operacja 
i na koniec radioterapia… 
To nie jest odosobniony 
przypadek…
     Pamiętacie, że niedaw-
no uczęszczałam na stu-
dia podyplomowe… Tam 
również, jedna z koleżanek 
w naszej grupie – zachoro-
wała na to „paskudztwo”… 
Badajmy się… Proszę… 
Apeluję…  Zachorowal-
ność na raka piersi rośnie 
z roku na rok... Najważniej-
sza jest jednak edukacja, 
która wg mnie jest najsil-
niejszą bronią... Avon ma 
bardzo przemyślaną akcję 
tj.: różową wstążkę, liczne 
produkty i kosmetyki, któ-
re wspierają walkę z rakiem 
piersi… Jednak  to nie one 
sprawiają, że badamy się 
częściej... Niestety… TYLKO 
ŚWIADOMOŚĆ!!!
      ZADBAJ O SWÓJ BIUST! 
Bo jest piękny… Prawda! 
Rób samokontrolę – choć 
raz w miesiącu… Co to 
oznacza? Już piszę! 

  Stań przed lustrem 
i unieś obie ręce, sprawdź 
czy piersi nie różnią się od 
siebie kształtem i  skóra 
nie marszczy się w żad-
nym miejscu… Następ-
nie przejdź do badania... 
Lewą dłoń połóż za głową, 
a prawą połóż na lewej 
piersi... Lekko dociskając 
lewą pierś, zataczaj trze-
ma środkowymi palcami 
niewielkie kółeczka wo-
kół piersi… Kiedy skoń-

czysz zmień stronę i zba-
daj drugą pierś…
  Wcześnie wykryty rak 
może być całkowicie ule-
czalny i można uniknąć 
usunięcia piersi... Innym 
badaniem jest mammogra-
fia… To badanie zalecane 
kobietom od 35 roku ży-
cia... Dzięki niemu można 
wykryć bardzo małe guzy 
nawet mające 1 mm... No 
i USG! To badanie wykrywa 
wszystko… 

    Co powinno nas zaniepo-
koić? Zgrubienia, ale nie 
panikuj kiedy je wykry-
jesz... Konieczna jest bar-
dzo szybka wizyta u leka-
rza, który innymi badaniami 
będzie mógł potwierdzić 
pochodzenie zmiany... Nie 
zawsze jest to nowotwór, 
jednak ZAWSZE trzeba to 
skontrolować!

Agnieszka Chudziak
czyli Witniczanka.pl

Ciasto z malinami i mascarpone
Składniki na biszkopt:
• 4 jajka, duże
• 3/4 szklanki cukru
• 1/3 szklanki mąki tortowej
• 3 łyżki kakao
• 1 łyżeczka mąki ziemnia-
czanej
• 1 łyżka oleju
• szczypta soli

Składniki na krem mascar-
pone:
• 600 ml śmietanki kremów-
ki 30%
• 250 g serka mascarpone
• 4 łyżki cukru pudru
• 2 łyżeczki żelatyny
• 1/4 szklanki gorącej wody

Dodatkowo:
• 500 g malin
• posypka czekoladowa lub 
starta czekolada

* 1 szklanka o pojemności 250 ml.

   Mąki przesiewamy razem 
z kakao do miseczki. Biał-
ka oddzielamy od żółtek 

i  miksujemy ze szczyptą 
soli na sztywną masę. Pod 
koniec miksowania doda-
jemy powoli cukier. Zmniej-
szamy obroty miksera do 
minimum i dodajemy po 
jednym żółtku. Następnie 
dodajemy w kilku niedu-
żych porcjach suche skład-
niki. Mieszamy po każdym 
dodaniu składników bar-
dzo delikatnie za pomocą 
szpatułki lub dużej łyżki. Na 
koniec dodajemy olej i mie-
szamy ponownie.
  Formę o wym. 24x24 cm 
wykładamy papierem do 
pieczenia. Przekładamy cia-
sto, wyrównujemy i wkłada-
my do piekarnika rozgrza-
nego do 1700C na około 
30-40 cm. Pieczemy do tzw. 
suchego patyczka. Zaraz 
po wyjęciu gorący biszkopt 
upuszczamy na zabezpie-
czoną podłogę z wysokości 
około 30-40 cm. W ten spo-
sób nie opadnie. Studzimy 
i przekrawamy na dwie czę-
ści.

   Żelatynę rozpuszczamy 
w  gorącej wodzie, zosta-
wiamy do wystudzenia. 
Kremówkę miksujemy ra-
zem z mascarpone na gęsty 
krem, następnie dodajemy 
przesiany cukier puder oraz 
wlewamy powoli żelatynę.
    Niedużą warstwę kremu 
smarujemy na biszkopt, na-
stępnie układamy maliny 
i przykrywamy większą czę-
ścią kremu. Przykrywamy 
drugim blatem biszkopto-
wym, smarujemy pozosta-
łą częścią kremu i oprósza-
my posypką czekoladową.     
Wkładamy do lodówki na 
całą noc.
   Ten smakołyk przygoto-
wałam na specjalną, rodzin-
ną okazję. Ciacho poszło 
w  mig, wprawiając gości 
w  błogostan. Gorąco pole-
cam... Można zastosować 
inne, ulubione owoce... Ja-
gody, truskawki... Nawet te 
mrożone... Krem szybciej 
zgęstnieje... 

Witniczanka.pl

foto archiwum A. Chudziak
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foto witniczanka.pl



  
10 nr 2 (2)/2017 12 października 2017 11nr 2 (2)/2017 12 października 2017

Muzyka – pasja i nic więcej?

Lubuska Jesień w Gliśnie

HumorStowarzyszenie Pyrzany

Rozśpiewany Cantores

Czym dla każdego z nas jest 
muzyka? 
Tak naprawdę inter-
pretacja tego pojęcia 
może być wszelaka. Dla 
jednego to codzienna po-
budka z popularnym radio 
w drodze do pracy, śpiew 
pod prysznicem utworów 
jednej z ulubionych kapel, 
a dla jeszcze innego to całe 
życie, coś bez czego życie 
wydaje się bez sensu. Jedno 
jest pewne… dla jednych 
to hobby jest przyjemno-
ścią, którym zajmują się 

sporadycznie, dla innych 
jest pasją, w  którą anga-
żują większość swojego 
wolnego czasu. Poświęca-
nie sił pasjonującym nas za-
jęciom sprawia, że jesteśmy 
szczęśliwsi, a z czasem mo-
żemy stać się ekspertami 
w danej dziedzinie.
Muzyka łagodzi obyczaje 
i to nic innego jak uczu-
cia, które można usłyszeć. 
Przywołuje wspomnienia, 
te dobre, najpiękniejsze jak 
i te bardziej przykre, które 
wydarzyły się w naszym ży-

ciu. 
Cała magia muzyki pole-
ga na tym, że to ona two-
rzy atmosferę w różnych 
miejscach, w których się 
znajdujemy – pijąc kawę 
w  ulubionej kawiarni, ro-
biąc zakupy w centrum 
handlowym czy jedząc 
wspólnie kolację w re-
stauracji z ukochaną oso-
bą. Muzyka odpręża i uspo-
kaja umysł po ciężkim dniu, 
motywuje do działania, wy-
ostrza zmysły, pobudza wy-
obraźnię i jest lekarstwem 

dostępnym bez recepty, 
dlatego coraz częściej jest 
elementem w celu przywra-
cania zdrowia lub poprawy 
funkcjonowania osób z róż-
nymi problemami natury 
emocjonalnej, fizycznej lub 
umysłowej. Mowa o muzy-
koterapii. W  dzisiejszych 
czasach, w  pogoni za suk-
cesem, życiową satysfakcją 
i pieniędzmi zapominamy 
o wartościach i uczuciach. 
Ćwiczenia z muzykoterapii 
polegają na wyzwalaniu 
emocji i aktywizowaniu 

uczuć, stąd jest to kolejny 
dowód na to, że ta dziedzi-
na życia wpływa pozytyw-
nie na nasze samopoczucie, 
poprawia jakość życia i jest 
wszystkim czego potrzebu-
jemy, aby poczuć się lepiej. 
„Muzyka zaczyna się tam 
gdzie słowo jest bezsilne 
– nie potrafi oddać wyra-
zu; muzyka jest tworzona 
dla niewyrażalnego”.
  Claude Debussy.

Olga Urbaniec

17 września br. we wsi Gli-
sno, odbyła się  impreza 
integracyjno-promocyjna 
„Jesień w Gliśnie”. Organi-
zatorem tego corocznego 
święta był Lubuski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego. 

Głównym punktem pro-
gramu tegorocznej „Jesieni 
w Gliśnie” był turniej wsi 
rozgrywany pod hasłem 
„Przeszłość, teraźniej-
szość i  przyszłość wsi lu-

buskiej”.  W turnieju wzięło 
udział 5 wsi m.in. Przemy-
sław, Sokólsko, Żabice, któ-
re rywalizowały w różnych 
konkurencjach np. piłowa-
nie na czas drewna, nazwa-
nie gatunków grzybów, itp.. 

Imprezę urozmaicił kon-
kurs kulinarny „Potrawy 
z drobiu i dzikiego ptac-
twa”, wystawa drobnego 
inwentarza, produktów re-
gionalnych, lokalnych i tra-

dycyjnych, wystawa ręko-
dzieła ludowego, kiermasze 
ogrodniczo – pszczelarskie 
i fachowe doradztwo oraz 
prezentacja osiągnięć kół 
gospodyń wiejskich. Nie za-
brakło również występów 
zespołów śpiewaczych. 
W  piękny, słoneczny 
dzień prócz ww. atrakcji 
można było zakupić sa-
dzonki drzew, krzewów 
oraz kwiatów. 

Agnieszka Chudziak

Do Międzyzdrojów, na trzy-
dniowe, wrześniowe spo-
tkania artystyczne pojechał 
witnicki reprezentant, czyli 
rozśpiewany zespół „Can-
tores”. Jego „skład” to żywy 

   Dnia  24  września 
w  świetlicy wiejskiej 
w  Pyrzanach odbyło się  
spotkanie  poświęcone  
inicjatywie powołania sto-
warzyszenia, które   poprzez  
realizację swoich celów, 
mogłoby sprzyjać rozwojo-
wi naszej wsi.  Omówiliśmy  
zasady  i tryb powołania ta-
kiego stowarzyszenia, dys-
kutowaliśmy na temat tego, 
w jakim kierunku stowarzy-
szenie miałoby działać, jakie 
cele publiczne i społeczne 

realizować, przedstawiono 
również propozycje statutu 
do konsultacji.  
   Powołanie w naszej miej-
scowości stowarzyszenia 
może być niewątpliwie 
alternatywą do  sięgania 
jedynie po środki z  bu-
dżetu gminy.  Atutem  jest 
możliwość pozyskiwania 
funduszy ze źródeł po-
zabudżetowych,  dotacji, 
grantów, darowizn na 
realizacje celów statuto-
wych. Podstawą działal-

ności stowarzyszenia są 
ludzie, członkowie, osoby, 
które widzą potrzeby spo-
łeczne w swoim otoczeniu 
i  mają motywację by dzia-
łać na rzecz swojej małej 
ojczyzny.
 Wstępne pomysły na  
funkcjonowanie stowa-
rzyszenia, które padły na 
zebraniu  to działalność 
edukacyjna, sportowa,  
w dziedzinie ochrony śro-
dowiska, kulturalna. Każ-
dy z mieszkańców zapewne 

dostrzega różne potrzeby, 
sfery życia lokalnego , które 
należałoby rozwinąć, po-
lepszyć, poszerzyć.  Dlatego 
zachęcamy mieszkańców 
do aktywnego włączenia 
się w prace nad tworze-
niem organizacji a  następ-
nie w jej działalność. Każdy 
może się w takim stowarzy-
szeniu odnaleźć i realizo-
wać własne, ciekawe pro-
jekty. 
    

Agnieszka Hołubowska

przykład na to, że emerytu-
ra to idealny czas na śpie-
wy i  tańce z przytupem do 
białego rana oraz zawie-
ranie nowych znajomości. 
Witnicki zespół zdobył 

2 miejsce w kategorii „ZE-
SPÓŁ ŚPIEWACZY Z TO-
WARZYSZENIEM INSTRU-
MENTU AKUSTYCZNEGO”. 
Należy zaznaczyć, iż w tej 
grupie startowało 24 zespo-

łów! Tym bardziej należą się 
gromkie brawa dla naszych 
reprezentantów. Pozostało 
nam tylko życzyć kolej-
nych, fantastycznych suk-
cesów!             Natalia Daniszewska

Przez pierwsze trzy dni 
małżeństwa byłem prze-

konany, że mam najlepszą 
teściową na świecie. A to 

i mecz razem obejrzeliśmy, 
o samochodach pogada-
liśmy, nawet na ryby ze 

mną poszła. No i wreszcie 
wytrzeźwiałem po weselu, 

patrzę na teściową, a to 
teść.

 
Na weselu drużba mówi: 

- A teraz proszę, aby żonaci 
mężczyźni stanęli obok 

osoby, która je uszczęśli-
wia…

Biedny barman, mało nie 
zagnietli go na śmierć.

 
Rozmawiają dwaj 

psychiatrzy:
- Wiesz co, mam rewelacyj-

nego pacjenta. Cierpi na 
rozdwojenie jaźni.

- A co w tym rewelacyjne-
go?

- Obydwaj mi płacą.
 

- Mamo, zakochałem się.
- Jak wygląda? Jak ma na 

imię? Umie gotować? 
Jest z dobrej rodziny? 

Czym się zajmuje? 
Jaką szkołę skończyła? 

Czemu mówisz mi dopiero 
teraz? 

Kiedy się umówiliście? 
Przyprowadzisz ją? 

Czy to na poważnie?
- ... tato, zakochałem się.

- W dziewczynie?
- Tak.

- Dobrze.
 

- A jak pan zasypia?
- Bez problemu. Liczę owce 

przed snem...
- Do której zdąży pan doli-

czyć, zanim pan zaśnie?
- Do trzeciej...
- Tak szybko?

- No, czasami do wpół do 
czwartej...

 
Do domu bogatego mał-

żeństwa wtargnęli rabusie. 
- Złoto jest? - pytają. 

- Jest - mówi mąż - 100 kg. 
- To nie gadaj, tylko dawaj! 
Mąż odwraca się w stronę 

sypialni i głośno woła: 
- Krysiu, złoto moje, wsta-
waj! Panowie przyszli po 

ciebie!

foto Natalia

foto Natalia foto Natalia

foto red.
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Kobieta i Jesień... Dzień Pieczonego Ziemniaka
 Frytki-spiralki, placki 
ziemniaczane, ziemniaki 
pieczone w ognisku, prze-
różne sałatki ziemniacza-
ne – te dania dominowały 
na ostatnim festynie w Mo-
ściczkach, który odbył się 
30 września na placu wiej-
skim „Zielona Dolina”. 
  Impreza została zorgani-
zowana przez Sołtysa Mo-
ściczek – Krystynę Niegłos 
przy współudziale Pań 

z Koła Gospodyń Wiejskich. 
Zjawiło się wielu miesz-
kańców. Pojawili się zapro-
szeni goście – Ks. Proboszcz 
Witnicy Ryszard Tomczak 
wraz z wikariuszami oraz 
dyrektor MDK Tomasz Wy-
soczański. Imprezę popro-
wadził Piotr Zajączkowski, 
zabawiając wszystkich ze-
branych do późnych go-
dzin nocnych. Wieś odwie-
dziła również Kostrzyńska 

  Kobieto, czy Ty siebie ko-
chasz? Jesień to szczególny 
czas dla Matki Natury - li-
ście opadają sukcesywnie 
i uparcie, robi się chłodniej, 
przyroda powoli przecho-
dzi w  stan zimowego od-
poczynku. Dla większości 
kobiet przeciwnie - roz-
poczynający się rok szkolny 
to dodatkowa codzienna 
porcja obowiązków, świę-
ta listopadowe to kolejne 
zadania i  praca, a Mikołaj-
ki, Boże Narodzenie i Syl-
wester to istne szaleństwo 
działań, które kobieta musi 
wykonać. Wir babskiej co-
dzienności jest trudny do 
okiełznania, pełny barw 
i odcieni, nerwów oraz 
uśmiechów, poświęcenia, 
oddania i miłości... ale czy 
do siebie? 
    W zeszłą sobotę (7.10) 
blisko sto kobiet opuściło 
swoją codzienność. Przyby-
ły do Hotelu Witnica, żeby 
poświęcić czas sobie i... dla 
odmiany – nikomu wię-
cej. Dzięki inicjatywie oraz 
zaangażowaniu Agniesz-
ki Chudziak, miały możli-
wość wyłączyć na chwilę 
role matek, żon, babć, 
sióstr i skupić się na byciu 
sobą - na własnym szczę-
ściu, akceptacji, zdrowiu, 
pięknie.
   Muzyczne otwarcie z grą 
skrzypiec, elegancka sala 
z  misternie przygotowany-
mi jesiennymi dekoracjami 
oraz uśmiechy kobiet, które 
z wdzięcznością witały się 
z organizatorką pokazały 
już na samym początku, że 
będzie to spotkanie z klasą. 
Nie był to pierwszy event, 
w jakim uczestniczyłam 

jako wystawca, nie pierw-
szy, na którym miałam coś 
powiedzieć do mikrofonu, 
ale styl, dbałość o szczegó-
ły oraz profesjonalizm or-
ganizacji zawstydziły mnie. 
Na szczęście dla mnie, za 
profesjonalnymi garson-
kami i idealnymi makija-
żami odnalazłam ciepłe, 
szczere oraz bardzo weso-
łe kobiety. Pierwsza swoją 
wiedzą podzieliła się Ju-
styna Buksztynowicz, któ-
ra opowiedziała dlaczego 
warto się suplementować 
i jak wyglądają statystyki 
dotyczące spadku wartości 
odżywczych w owocach 
i warzywach. Po niej w stan 
błogiego wewnętrznego 
odprężenia wprowadziła 
nas Ewa Pawlak. Postawiła 
kilka tez, podkreśliła kilka 
kwestii a co najciekawsze- 
zadała kilka pytań, które 
z  pewnością zakiełkowały 
w głowach uczestniczek. 
Jaka jesteś? Co lubisz? Co 
sprawia Ci przyjemność? 
Czy siebie akceptujesz? 
Czy kochasz siebie...?
     I po takim pięknym wy-
stąpieniu na scenę wpa-
rowałam ja – Aleksandra 
Lipińska-Wajda – fanpage 
LIPOWISKO. Standardowo 
jak dla mnie w sytuacjach 
stresowych zalałam widow-
nię chaotycznym słowoto-
kiem. Mówiłam o obłęd-
nych właściwości aloesu, 
chorobach na które poma-
ga i dlaczego warto wpro-
wadzić aloes do codziennej 
diety. O aloesie mogłabym 
mówić godzinami! 
   Podczas przerwy na 
lampkę wina oraz pie-
czone jabłko z cynamo-

nem, salę wypełniał gwar 
i  śmiech. Panie testowa-
ły kosmetyki, sprawdzały 
wiek swojego ciała, próbo-
wały koktajli, smarowały 
się kremami i... rozmawia-
ły. Rozmawiały głośno 
i z emocjami, ale z wi-
doczną przyjemnością. 
O tym, co je interesuje i co 
lubią, o wątpliwościach, 
problemach i pomysłach 
na ich rozwiązanie, o moż-
liwościach i propozycjach 
współpracy. 
     Po przerwie na uczest-
niczki czekała kolejna por-
cja wiedzy - niezwykle cie-
kawe okazały się warsztaty 
prowadzone przez brafit-
terkę Reginę Jankowską 
oraz stylistkę Monikę Ko-
walską. Natomiast o tym, 
jak być zagadką tylko dla 
innych, jak zrozumieć samą 
siebie mówiła psychotera-
peutka Izabella Olszew-
ska. 
  Podsumowaniem całego 
wydarzenie była dla mnie 
wypowiedź pewnej starszej 
pani, która z nieukrywaną 
wdzięcznością opowiada-
ła o działaniu Agnieszki 
dla lokalnej społeczności 
i  jaką dla niej przyjemno-
ścią są takie eventy (sobot-
ni był drugim wydarzeniem 
Agnieszki dla kobiet w Wit-
nicy). Pani ze śmiechem 
przyznała się także, że jest 
najstarszą osobą na wy-
darzeniu, a gdy odparłam 
jej, że w ogóle tego nie wi-
dać, to zaśmiała się jeszcze 
głośniej i powiedziała mi: 
„moja droga, za to sły-
chać i czuć”.

Aleksandra Lipińska-Wajda
Lipowisko...

foto Mieszkanka

foto Mieszkankafoto Mieszkanka

Lokalni liderzy nie do przecenienia
     Samorząd liderami stoi. To 
pozornie lakoniczne stwier-
dzenie odzwierciedla  istotę 
funkcjonowania lokalnych 
społeczności. Bogate życie 
społeczne małych ojczyzn 
jest możliwe tylko wtedy, gdy 
wśród ich mieszkańców znaj-
dą się osoby kreatywne, mają-
ce pomysły na tworzenie rze-
czy ciekawych, przydatnych 
społecznie i co najważniejsze 
potrafiące zjednać dla swoich 
pomysłów innych.  Jednostka 
OSP, Koło Gospodyń Wiejskich 
czy klub sportowy działają 
prężnie tylko wtedy, gdy na 
ich czele stoi (najlepiej nie je-
den) lider – pasjonat.
       Często zdarza się, że w du-
żej miejscowości jest świetlica 
wiejska, klub sportowy, koło 
gospodyń i jednostka OSP 
oraz mieszka całkiem spora 
liczba mieszkańców i ……  
nic się nie dzieje. Każdy krzą-
ta się wokół swoich spraw, 
ludzie nigdzie nie wychodzą, 
organizacji społecznych nie 
widać na zewnątrz i wszyscy 
narzekają, że nic się nie dzie-
je. Często w takich sytuacjach 
różne zachęty finansowe lub 
organizacyjne ze strony lokal-

nych władz niczego nie dają. 
Ogólnie marazm. Co gorsze, 
taki stan czasem utrzymuje 
się latami. 
    Zazwyczaj (chociaż nie za-
wsze) do zmiany dochodzi 
po wyborach sołtysa. Nagle 
okazuje się, że uśpiona do-
tychczas wieś zaczyna żyć - 
pojawiają się imprezy. Ci sami 
mieszkańcy, którzy dotych-
czas siedzieli w domach, wy-
chodzą do świetlicy wiejskiej, 
na boisko sportowe, zaczynają 
wspólnie coś robić. Zmieniają 
wyglądu miejscowości. Dzieje 
się tak, gdy na sołtysa zostaje 
wybrany właściwy człowiek. 
Takie przebudzenie miejsco-
wości zawsze przynosi pozy-
tywny efekt dla całej gminy. 
    Dlatego tak ważnym dla 
życia gminy jest odkrywanie 
lokalnych liderów, ponieważ 
wiele osób nie zdaje sobie 
sprawy, jak wielki potencjał w 
nich drzemie i jak ważną rolę 
mogą odegrać w swoim śro-
dowisku. Aby tak się stało ko-
niecznym jest rozwijanie spo-
łeczeństwa obywatelskiego i 
zachęcanie mieszkańców do 
partycypacji społecznej. 
   Doskonałymi narzędziami 

do osiągniecia tego celu są 
szkolenia oraz wyjazdy studyj-
ne połączone z pokazami do-
brych praktyk realizowanych 
przez różne  lokalne grupy 
działania.
      Aktywność społeczna wsi to 
nie tylko integracja mieszkań-
ców, podejmowanie inicjatyw 
i rozbudowa infrastruktury 
wiejskiej, to także liczne im-
prezy gminne lub powiatowe, 
w których aktywnie uczestni-
czą mieszkańcy poszczegól-
nych wsi, wręcz tworząc te 
imprezy. Bo przecież trudno 
wyobrazić sobie udane do-
żynki gminne bez zaangażo-
wania jak największej liczby 
sołectw z terenu tej gminy.  
       Zarząd Powiatu Gorzowskie-
go widząc ogromny potencjał, 
jaki drzemie w poszczegól-
nych społecznościach, chęt-
nie zaprasza do współpracy 
lokalnych liderów. W tym celu 
między innymi organizuje 
coroczne kongresy sołtysów 
z gmin powiatu, w trakcie któ-
rych promowane są przykłady 
ciekawych działań lokalnych.  
Ostatni taki kongres odbył się 
w marcu tego roku w miejsco-
wości Wawrów, gmina Santok. 

Również poprzez organizację 
licznych imprez sportowych 
lub rekreacyjnych powiat daje 
możliwość zaprezentowania 
swojego dorobku Kołom Go-
spodyń Wiejskich, jednost-
kom OSP, klubom sportowym 
czy innym organizacjom dzia-
łającym na naszym terenie.  
Działania takie przynoszą ko-
rzyści zarówno dla samorzą-
du, jak i samych organizacji 
społecznych. Ten pierwszy 
zyskuje doskonałego partnera 
do realizacji działań promo-
cyjnych, Ci drudzy zaś mogą 
zaprezentować swoją działal-

ność szerokiemu odbiorcy. 
Paweł Pisarek 

Opis do zdjęcia:
   Członkinie Koła Gospodyń Wiej-
skich z Kamienia Małego z  Prze-
wodniczącą panią Czesławą Bo-
cheńską, pracownicy Starostwa 
z ze Starostą panią Małgorzatą 
Domagałą i radni Rady Powiatu 
Gorzowskiego stanowili repre-
zentację Powiatu Gorzowskiego 
na Lubuskim Święcie Plonów 
w Cybince. 
    Panie z Koła Gospodyń z Kamie-
nie Małego oczarowały wszyst-
kich swoimi pyzami z mięsem, 
gołąbkami z sosem grzybowym 
oraz pierogami.  

Grupa Motocyklowa „Moto 
Kostrzyn”. Podczas impre-
zy świętowano również 
"Dzień Chłopaka", dla-
tego też DJ Piotrek wraz 
z Panami z naszej Wsi 
przygotowali dla reszty 
mieszkańców małą nie-
spodziankę w postaci "Ła-
będziego Tańca".

Mieszkanka 



  
14 nr 2 (2)/2017 12 października 2017 15nr 2 (2)/2017 12 października 2017

Żąglowanie zadłużeniem Końcowa - ciąg dalszy
    Na dwóch ostatnich se-
sjach burmistrz Witnicy 
przedstawił Radzie dwie 
uchwały w  sprawie za-
ciągnięcia zobowiązań 
finansowych. W  jednej 
z  nich zaproponował za-
ciągnięcie kredytu w wyso-
kości 3,7 mln zł, natomiast 
w drugiej 10,4 mln zł. 
   Przychody z pierwszej 
z nich (3,7 mln zł) pokryją 
następujące wydatki ma-
jątkowe (deficyt budżeto-
wy 2017 roku) :
• budowy ul. Wiejskiej 
oraz Głównej w No-
winach Wielkich (ok. 
1,881 mln zł), 
• przebudowy i rozbudo-
wy o żłobek – przedszkola 
w Witnicy (ok. 1 mln zł),
• oraz termomodernizacji 
Urzędu (164 tys. zł) i szko-
ły podstawowej przy ul. 
Wiosny Ludów w Witnicy  
(207 tys. zł). 
     Dane finansowe wynika-
ją z zapisów uchwały bu-
dżetowej na 2017 rok oraz 
z informacji udostępnio-
nej przez UMiG (bez kwot). 
Z  udostępnionych na stro-

nie BIP Witnica informacji 
o  udzielonych zamówie-
niach publicznych wynika, 
iż zostały już podpisane 
umowy z wykonawcami, tj.:
1. „Zakładem Wyrobów 
i  Prefabrykatów Betono-
wych” z siedzibą w Krzeszy-
cach na wykonanie prac 
drogowych w Nowinach 
Wielkich na łączną kwotę 
1.099.350,35 zł;
2. „Usługami Remontowo-
-Budowlanymi” Roman 
Dębicki z Bogdańca na 
wykonanie przebudowy i 
rozbudowy o żłobek w Wit-
nicy – niestety na stronie 
Witnicy (w momencie skła-
dania gazety) jest tylko 
wiadomość o Wykonawcy 
– nie ma udostępnionej 
informacji na jaką kwotę 
podpisano umowę – po-
minięto punkt IV.1 do 
IV.8, gdzie podaje się te 
informacje;
   Przetargi na trzecie za-
dania (termomodernizacja 
budynków) – rozstrzygnię-
cie 06.10.br. (w momencie 
składania tego wydania 
gazety - brak informacji na 

BIP)
 Przychody z drugiej 
uchwały (10,4 mln zł) po-
kryją następujące wy-
datki majątkowe (deficyt 
budżetowy lat 2017-2018 
i 2019) dotyczące:
• budowy ul. Kościuszki w 
Witnicy – 2 mln zł (jeszcze 
w 2017 roku);
• rewitalizacji Miejskiego 
Domu Kultury – 7,69 mln 
zł (realizacja 2017-2019);
• przebudowy zaplecza 
sanitarnego witnickiego 
stadionu – 709 tys. zł (re-
alizacja 2018-2019);
   Pierwsze zadanie być 
może uda się jeszcze wy-
konać w tym roku. Zależy 
od wielu czynników, w tym 
oczywiście atmosferycz-
nych. Po ostatnich „wia-
trach” wszystko wydaje się 
możliwe. Ubolewam, że 
tę drogę wykonujemy 
w  100% ze swoich środ-
ków (tzn. z obligacji – ina-
czej kredytu), bo to ozna-
cza, że nie dość, że nie 
pozyskaliśmy na nią środ-
ków z zewnątrz, to jeszcze 
latami będziemy spłacać 

zaciągnięty na nią dług 
wraz z odsetkami. Wiem, 
że istniała możliwość pozy-
skania na tę drogę dofinan-
sowania w 50% ze środków 
NPRDLiP. No cóż, komen-
tarz chyba jest zbędny. 
    Rewitalizacja MDK-u bę-
dzie współrealizowana 
z  Gminą Trebnitz oraz Mia-
stem Gorzów. Na to zadanie 
ponoć pozyskano dofinan-
sowanie w wysokości 65% 
(takie docierają informacje). 
Czyli najpierw gmina wyda 
7,69 mln zł, a UE dokona 
w późniejszych latach re-
fundacji środków w kwocie 
prawie 5 mln zł (wylicze-
nie czysto matematyczne 
– po przetargach te kwoty 
mogą ulec zmianie). Taki 
sam montaż finansowy 
co w przypadku budowy 
Regionalnego Centrum 
Ratownictwa, z tym, że 
wówczas dofinansowanie 
sięgało 85%. Czekam na 
efekty, bo sama jestem cie-
kawa „co w trawie piszczy”. 
     Co do trzeciego zada-
nia, to bardzo dobrze się 
stało, że Gmina otrzymała 

dofinansowanie na remont 
zaplecza socjalnego nasze-
go miejskiego stadionu. Ze 
strony Ministerstwa Sportu 
i Kultury Fizycznej wynika, 
iż to zadanie kosztować 
będzie łącznie 709.300 zł, 
z tego dofinansowanie z 
MSiKF wyniesie 335 tys. zł. 
Nie wiem tylko dlaczego 
to zadanie Gmina finansu-
je z kredytu, przecież takie 
środki w ponad 50-miliono-
wym budżecie to „pestka”. 
Znów zapłacimy wszyscy, 
bo odsetki od kredytu fi-
nansowane są z naszych 
podatków. Ach…
      Reasumując, gdy faktycz-
nie dojdzie do konsumpcji 
i kredytu, i obligacji – Gmi-
na zadłuży się na kolejne 
lata. Ostateczna spłata 
nastąpi w 2028 roku. Kto 
bogatemu zabroni. Choć 
jakby przez mgłę, w mej 
pamięci pozostały „ślady 
wypowiedzi burmistrza” 
o  ogromnym zadłużeniu 
naszej Gminy i wizji kata-
strofy finansowej. Najwi-
doczniej mi się to wszystko 
przyśniło.     Agnieszka Chudziak

To już tradycja - zawody spinningowe
foto red. foto red.

Słów kilka o wypłacie zaległych wynagrodzeń dla byłych 
pracowników  SP ZOZ  w Kostrzynie nad Odrą

   Powiat Gorzowski prak-
tycznie od chwili powstania  
borykał się z problemami fi-
nansowymi  SPZOZ – Szpitala 
w  Kostrzynie nad Odrą. Nie-
precyzyjne prawo, ewidentne 
błędy z zarządzaniu placówką 
oraz brak nadzoru właściciel-
skiego to główne powody, 
które doprowadziły w latach 
1999 – 2006 do ogromnego 
zadłużenia i postawiły szpital 
na krawędź bankructwa, za 
co bardzo dużą cenę zapłaciła 
załoga placówki. Kulminacja 
problemów finansowych 
doprowadziła we wrześniu 
2007 r. do postanowienia 
w stan likwidacji SP ZOZ-u. 
    Zaistniała sytuacja doprowa-
dziła do  złożenia przez byłych 
pracowników pozwu do sądu, 
który nakazał wypłatę wy-
nagrodzeń przez SP ZOZ, ale 
komornik nie miał już czego 

zająć, gdyż postawiona w stan 
likwidacji placówka nie miała 
majątku i środków.  Zgodnie 
z obowiązującym prawem 
w trakcie likwidacji SP ZOZ-
-u jego wierzyciele, w  tym 
również byli pracownicy, nie 
mogli domagać się pienię-
dzy od organu założycielskie-
go – Powiatu Gorzowskiego.  
Powstała patowa sytuacja. 
Z jednej strony pracownicy 
mają wyrok nakazujący im 
wypłatę zaległych wynagro-
dzeń, z  drugiej strony bezpo-
średni dłużnik -  SP ZOZ w Li-
kwidacji nie mający środków 
na realizację wyroku. Z trzeciej 
zaś Powiat Gorzowski, który w 
świetle prawa nie ma podsta-
wy do spłacenia długów SP 
ZOZ-u, przed zakończeniem 
jego likwidacji. 
     Dlatego władze powiatu za-
raz po podjęciu decyzji o po-

stawieniu w stan likwidacji SP 
ZOZ-u zaczęły pracować nad 
możliwością płynnego przeję-
cia jego zadłużenia, w taki spo-
sób, aby działalność powiatu 
nie była zachwiana. W  tym 
miejscu należy podkreślić, 
że dopiero obecnemu Zarzą-
dowi Powiatu Gorzowskie-
go ze Starostą Małgorzatą 
Domagałą na czele udało się 
szczęśliwie sfinalizować te 
starania i po uzyskaniu zgo-
dy Rady Powiatu Gorzow-
skiego podpisać z Minister-
stwem Finansów umowę 
pożyczki w  celu spłacenia 
wierzycieli SP ZOZ-u, w tym 
przede wszystkim jego by-
łych pracowników. Realizu-
jąc postanowienia umowy 
powiat w pierwszej kolejności 
wypłacił ok. 7 milionów dla 
353 byłych pracowników 
szpitala, potem spłacił 133 

wierzycieli cywilnoprawnych. 
Z  blisko 47  milionów pożycz-
ki, ponad 7 milionów zwróco-
no do Skarbu Państwa. Są to 
oszczędności, które powstały 
w wyniku negocjacji z wierzy-
cielami. Byli pracownicy otrzy-
mali pełne kwoty zaległych 
wynagrodzeń wraz z ustawo-
wymi odsetkami.   
  Ten niewątpliwy sukces 
udało się osiągnąć jako 
efekt ciężkich negocjacji 
z  Ministerstwem Finansów, 
popartych setkami wyli-
czeń, poświadczeń i roz-
mów. To efekt wielomiesięcz-
nych rozmów z wierzycielami, 
ustalania ich listy i wyliczania 
należnych kwot. To także czas 
ciężkich ale i konstruktywnych 
rozmów z byłymi pracownika-
mi szpitala. 
       To, że po tylu latach uda-
ło się spłacić wszystkie długi 

cywilnoprawne, w tym od-
dać pracownikom należne im 
wynagrodzenia, to przede 
wszystkim zasługa Rady i 
Zarządu Powiatu Gorzow-
skiego, organów które po-
dejmowały odpowiednie 
decyzje i nie bały się ryzyka 
wynikającego z zadłużenia 
powiatu. 
   Dlatego każdy, kto twierdzi, 
że wypłacenie przez powiat 
zaległych wynagrodzeń pra-
cowniczych to jego zasługa, 
mówi nieprawdę. Nikt sam 
nie byłby w stanie tego do-
konać. 
   Pamiętajmy także, że  wią-
żące decyzje w tej spra-
wie jedynie mogły podjąć 
i  w  efekcie podjęły - Rada 
Powiatu oraz Zarząd Powia-
tu Gorzowskiego. 

Paweł Pisarek
Członek Zarządu 

Powiatu Gorzowskiego

    Jak co roku spotykają się 
drużyny Koła nr 1 Kostrzyn 
n/O i Koła nr 1 Witnica Pol-
skiego Związku Wędkar-
skiego.
   08.10.2017 r. odbyły 
się zawody spinningowe 
w  miejscowości Świerko-
cin na rzece Warta dwóch 
zaprzyjaźnionych kół. To 
tylko zabawa i szacunek 

dla wszystkich Członków 
związku. Udział w rywa-
lizacji wzięło 30 osób 
zrzeszonych w związku 
i klubach. Dobrze się pi-
sze, ponieważ to wędkarze 
z Koła Witnicy ponownie 
wygrali te zawody. Koło nr 
1 Witnica – łączną wagą 
10,230 kg wygrało dużą 
przewagą z kołem z  Ko-

strzyna (waga 2,05 kg).
   Patrząc od drugiej strony 
medalu – indywidualnie, 
też wygrała Witnica.
I miejsce – Grochowski 
Adam (pkt 2,570) Koło nr 1 
Witnica (Klub Wydra)
II miejsce – Pulkowski 
Henryk (pkt 2,240) Koło nr 
1 Witnica (Klub Wydra)
III miejsce – Siudy Krzysz-

tof (pkt 1,300) Koło nr 1 
Witnica (Klub Wydra)
  Najlepszym zawodnikiem 
Koła nr 1 Kostrzyn został 
sklasyfikowany na VI miej-
scu Iwaszko Adam (pkt 
1,020). Złowiono różne 
ryby, ale przeważającym 
gatunkiem były okonie. Ile 
sztuk? Ciężko zliczyć, ale 
w  sieci „znalazło” się rów-

nież 7 szt. szczupaków, kleń 
oraz jaź.   
    Pomimo trudnych warun-
ków pogodowych oraz bar-
dzo wysokim stanie wody 
wszyscy wytrwali do końca 
i bawili się dobrze. 
  W przyszłym roku bę-
dziemy się „gościć” w Ko-
strzynie. 

Z wędkarskim pozdrowieniem
Piotr Roszczyński

   10 lipca burmistrz złożył 
w  Starostwie Powiatowym 
w Gorzowie Wlkp. wniosek 
o  wydanie decyzji o zezwo-
leniu na realizację inwestycji 
drogowej obejmującej „Budo-
wę drogi gminnej nr 103910F” 
(ul. Końcowa). Budowa tej 
ulicy obejmowała swoim za-
kresem liczne działki położo-
ne w jej obrębie, a wydanie 
przez Starostę zezwolenia na 
realizację tej inwestycji zgod-
nie z wnioskiem burmistrza, 
doprowadziłoby do podziału 
niektórych działek będących 
własnością mieszkańców ul. 
Końcowej i  przejściem ich 
własności (za odszkodowa-
niem) na rzecz gminy Witnica. 
Większość radnych i miesz-
kańców tej ulicy o tym wów-
czas nic nie wiedzieli. 
   Dowiedzieli się ostatecz-
nie z pism, które na początku 
sierpnia wysłał im burmistrz, 
informujących o zakwalifiko-
waniu ul. Końcowej jako dro-
gi publicznej kategorii „L” 
(lokalna) a nie „D” (dojazdo-
wa), co wiązać się miało z jej 
szerokością 12 m (a nie 10 
m) i koniecznością wykupu 
części działek mieszkańców. 
Burmistrz planował Końcową 
zgłosić do tegorocznej edycji 
tzw. „schetynówki”.
    Zdziwieni mieszkańcy poja-
wili się na komisji budżetowej 

Rady Miejskiej 22 sierpnia i to 
od nich, a nie od burmistrza 
czy urzędników, część rad-
nych dowiedziała się o  całej 
inwestycji. Mieszkańcy wy-
razili swój zdecydowany 
sprzeciw przeciwko „au-
tostradzie” pod oknami, 
wskazując, że Końcowa jest 
drogą dojazdową i nie musi 
być tak szeroka. Mieszkańcy 
woleliby pozostać przy wła-
sności swoich działek i mieć 
węższą ulicę na swoim spo-
kojnym osiedlu. Wyrażono 
zdziwienie, że burmistrz nie 
skonsultował tych propozy-
cji wcześniej z  mieszkańca-
mi tej ulicy, tak jak np. swego 
czasu zrobił na ul. Kościuszki 
i Starzyńskiego. Przewodni-
cząca Rady zaproponowa-
ła, by po przeprowadzeniu 
przez burmistrza stosow-
nych konsultacji, wpisać 
ulicę Końcową do realizacji 
w roku budżetowym 2018. 
Mieszkańcy przyklasnęli tej 
propozycji, a burmistrz sam 
określił swój wniosek do Sta-
rostwa jako „głupi” i „kurio-
zalny”, po czym obiecał go 
niezwłocznie wycofać. 
    7 września Starosta Gorzow-
ski umorzył postępowanie w 
sprawie wydania zezwolenia 
na realizację budowy ul. Koń-
cowej.
  W międzyczasie redakcja 

Przekroju zwróciła się do 
UMiG Witnica z zapytaniem, 
jaką ulicę burmistrz zgłosił 
w  takim razie do „Programu 
rozwoju gminnej i powiato-
wej infrastruktury drogowej 
na lata 2016-2019” (nabór 
trwał do 15 września). W od-
powiedzi uzyskaliśmy in-
formację, że właśnie... ulicę 
Końcową! Inwestycja ma być 
zrealizowana (w razie uzyska-
nia dofinansowania) za kwotę 
3.266.514  zł w oparciu o pro-
jekt sporządzony w styczniu 
2017 r.   
   I tutaj rodzą się pytania – 
skoro burmistrz wycofał 

swój wniosek o budowę tej 
drogi za kwotę 3.231.000 zł 
(czyli minimalnie niższa niż 
zgłoszona do schetynówki), 
a w międzyczasie nie zlecił 
sporządzenia innego projektu 
architektonicznego, uwzględ-
niającego uwagi mieszkań-
ców (nie przeprowadził także 
żadnych konsultacji), to czy 
to oznacza, że burmistrz 
do konkursu złożył projekt, 
który sam publicznie okre-
ślił jako „kuriozalny” i które-
go obiecał na komisji Rady 
Miejskiej nie realizować?
    Przypomnijmy, że w biurku 
burmistrza leży już projekt 
pn. „Przebudowa ulic Końco-
wej i Sosnowej” sporządzony  
w maju 2009 r., zakładający tę 
inwestycję na dużo mniejszą 

skalę. Może warto byłoby jed-
nak pochylić się nad jego zak-
tualizowaniem, wsłuchując się 
w głosy samych najbardziej 
zainteresowanych mieszkań-
ców? Temat będziemy konty-
nuować w następnym nume-
rze Przekroju.

Redakcja

ps. tuż przed zamknięciem 
numeru pojawiła się informa-
cja, że rozpisano przetarg na 
budowę ul. Kościuszki, któ-
rą burmistrz zdecydował, by 
zbudować w technologii ho-
lenderskiej, czyli dużo węż-
szą i spokojniejszą ulicę, niż 
zaproponował mieszkańcom 
krótszej ulicy Końcowej.  

foto red.
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 Do wycięcia i wysłania...
 W poprzednim numerze witnickiego Przekroju Lokalnego opublikowaliśmy wzór pisma w sprawie zwrotu nadpłaty za wodę i ścieki, które nie-
którzy z mieszkańców skierowali do Miejskich Zakładów Komunalnych sp. z o.o. W odpowiedzi prezes MZK sp. z o.o. odmówił zwrotu żądanych kwot 
tytułem zawyżonych opłat za wodę i ścieki, wskazując, że zostały one wyliczone zostały prawidłowo.

 W związku z treścią pisma prezesa MZK sp. z o.o., które zostało wysłane o jednakowej treści do każdego mieszkańca, który skierował 
do spółki pismo, pozwalamy sobie opublikować wzór odpowiedzi na nie, przygotowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

 Odpowiedź wystarczy wyciąć z gazety, uzupełnić brakujące dane i skierować do spółki MZK sp. z o.o. W razie jakichkolwiek pytań, jesteśmy do 
Państwa dyspozycji: przekroj.witnica@gmail.com

                          Redakcja 

Witnica, dnia ______________________

______________________________

______________________________

______________________________

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

Dotyczy pisma z dnia _____, znak _____

 Zaprezentowane stanowisko MZK w dalszym ciągu nie daje podstawy do uznania, iż świadczenie usług dostawy wody i odprowadzania ście-
ków odbywa się w oparciu o prawidłowo ustalony, rzeczywisty koszt świadczenia usług na rzecz każdego pojedynczego odbiorcy tych usług.

 Zwracam uwagę, iż ww. usługi MZK świadczone są w sposób ciągły. Jednakże koszty świadczenia tych usług stałe być nie mogą, z uwagi na 
fakt, że w każdym miesiącu zmianie ulega ilość świadczonych usług. Tym samym, przy niezmienionym poziomie kosztów stałych, ciągłej zmianie ule-
gają koszty zmienne działalności MZK. Już sam ten fakt powoduje, że w przypadku braku obowiązującej taryfy nie może być mowy o niezmiennej na 
przestrzeni wielu miesięcy rzeczywistej wartości świadczonej usługi w przeliczeniu na 1 m3 dostarczonej wody lub odprowadzonych ścieków.

 Należy także zauważyć, że przygotowany przez MZK wniosek taryfowy przewidywał stosowanie wskazanej tam stawki, która uwzględniała:
 - korektę o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych,
 - korektę o średnioroczny wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu.

 Oba wskaźniki stanowiły podstawę do określenia stawek taryfowych. Ich zastosowanie znajduje uzasadnienie tylko przy konstrukcji taryf na 
okres roku. Jednak dla ustalenia rzeczywistej wartości świadczonej usługi w każdym kolejnym miesiącu, stosowanie tego rodzaju wartości średnio-
rocznych jest nieuprawnione.

 Wreszcie podkreślić trzeba, iż stawka taryfowa ustalana jest w oparciu o planowaną roczną ilość świadczonych usług, która stanowi de facto 
wielkość szacunkową. Podobnie jak w przypadku ww. wskaźników, przyjęcie wartości planowanej ilości usług (i to w skali roku) może być uzasad-
nione jedynie dla stosowanie taryfy o rocznym okresie obowiązywania. Natomiast w przypadku przedmiotowych usług MZK, skoro comiesięczne 
rozliczenie opierać się ma o rzeczywisty koszt ich świadczenia, przyjmowanie wartości szacunkowych, przyjętych z góry dla całego roku, nie znajduje 
jakiegokolwiek uzasadnienia.

 W sposób analogiczny należy zakwestionować ujęcie przez MZK w proponowanej cenie planowanej zmiany warunków ekonomicznych w 
roku obowiązywania taryfy, które to plany (w ujęciu rocznym) nie mogą wpływać na rzeczywisty koszt świadczonych usług, który winien być ustalany 
w ujęciu miesięcznym.

 Biorąc pod uwagę powyższe pragnę zauważyć, że stanowisko MZK w przedmiocie rozliczeń za usługi spółki w okresie braku obowiązywania 
taryf nie znajduje jakiegokolwiek uzasadnienia, co każe mi podtrzymać swoje dotychczasowe żądanie zwrotu zawyżonych płatności na rzecz MZK, 
których uiszczenie spowodowane było bezprawnym stosowaniem przez MZK nieobowiązujących stawek taryfowych (które notabene zostały skalku-
lowane w sposób nieprawidłowy, co potwierdził zarówno Wojewoda, jak i Wojewódzki Sąd Administracyjny.

              
              ______________________
                   podpis


