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Witnica
MIASTO i GMINA

Kukułcze jajo czy skok bez spadochronu?
Cieszę się niezmiernie
z faktu pozyskania przez
Gminę środków unijnych
na modernizację Miejskiego Domu Kultury w Witnicy oraz środków z budżetu państwa na budowę
żłobka w Witnicy, remont
zaplecza socjalnego oraz

wykonanie boiska lekkoatletycznego na stadionie
miejskim w Witnicy. Martwi mnie jednak, iż Gmina
na powyższe zadania (i nie
tylko) zaciąga kolejne zobowiązania kredytowe, które w późniejszych latach,
mogą przysporzyć naszej

Gminie wiele problemów
finansowych. Martwi mnie
również fakt, iż tak ważny
dokument jakim jest Wieloletnia Prognoza Finansowa (dalej WPF) zawiera
wiele błędów logicznych
i rachunkowych, i niestety
nie widać w nim wizji stra-

tegicznego, ekonomicznego myślenia.
Po przeanalizowaniu
przedłożonego przez burmistrza WPF-u, sporządzonego na lata 2018-2028,
jestem bardzo zaniepokojona sytuacją finansową
mojej Gminy. W 2017 roku

burmistrz zaciągnął kredyt
na kwotę 3,7 mln zł na wybudowanie ulic Wiejskiej
i Głównej w Nowinach Wielkich, budowę żłobka w Witnicy oraz wykonanie termomodernizacji budynków
użyteczności publicznej.
>> cd. na str. 12
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tym z Was, którzy mi zaufali
i oddali na mnie swój głos.
Życzliwość i zaufanie, jakim zostałam obdarzona,
jest dla mnie wyzwaniem
do rzetelnej i codziennej
pracy. Uczynię wszystko, by
spełnić Państwa oczekiwania związane z rozwojem
naszego miasta. Samorząd
współtworzymy wszyscy.

Szanowni Państwo,
składam serdeczne podziękowania mieszkańcom Witnicy, którzy wzięli
udział w wyborach uzupełniających do Rady
Miejskiej, które odbyły
się 29.10.br. Szczególne
podziękowania należą się

Z wyrazami szacunku,
Agnieszka Chudziak

Kto bogatemu
zabroni?

Tak jak obiecałam, podaję do
Państwa wiadomości mój
nr telefonu 691 897 599,
pod który możecie dzwonić
po godz. 16:00
(prócz niedziel - proszę)
oraz e-mail:
agnieszka_chudziak@wp.pl
(piszcie, pytajcie,
przesyłajcie dane)

Kiedy będzie można
zaparkować?
Do „Przekroju Lokalnego”
zadzwonił jeden z mieszkańców ulicy Wiosny Ludów w Witnicy z prośbą
o sprawdzenie, jak toczą
się losy interwencji jeszcze z 14 sierpnia 2016
roku. Chodziło o płytę
betonową
zakrywającą
kiedyś duże szambo dla
wszystkich bloków, znajdujących się przy tej ulicy,
która zaczęła się kruszyć
i zagrażać wypadkiem, ponieważ wypełnione było
ziemią gdzieś w 80%. MZK
postawiło tam zabezpieczenie, ale przez długi
czas nic się nie działo.
Ponieważ zamknięty teren to co najmniej 5 miejsc
parkingowych, a wokoło
nie ma zbyt wiele wolnego
terenu, mieszkańcy parkują przez ten czas także
na trawniku. Z informacji
wynika, że przedłużające
się oczekiwanie na remont

wyjaśniano brakiem firmy,
która miałaby możliwości,
żeby to zrobić. Ostatnio na
osiedlu zagrodzono niebezpieczne miejsce siatką i koparka z firmy p. Rackiewicza
rozbiła płytę i teraz gruz,
i stalowe szyny oczekują na
dalsze prace. (zdjęcie)
Zapytałam pana Ł. Dombka, kierownika wydziału
inwestycji w naszym Urzędzie, o dalsze losy remontu.
„Na razie miejsce zostanie
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Sąd administracyjny też
przeciwko burmistrzowi

Dziękuję

foto archiwum A. Chudziak
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zagęszczone,
uporządkowane i prace zakończą
się w przyszłym tygodniu
(rozmawiałam 1 grudnia). Wiosną postaramy
się o zrobienie tam miejsc
parkingowych.”
Mieszkańcy z pewnością
będą zadowoleni z takiego
obrotu sprawy i nieśmiało
przypominają, że obiecywano im na spotkaniach
przedreferendalnych naprawę w chodników. TK

foto red.

Redakcja Przekroju zwróciła się z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej
do burmistrza MiG Witnica,
pytając, czy Gmina Witnica
przy rozpisywaniu przetargów na realizację zamówień publicznych od
dnia 1.12.2016 r. korzystała
z usług firm zewnętrznych.
W odpowiedzi uzyskaliśmy
listę 12 przetargów z wyszczególnionymi kwotami
za usługę przygotowania
dokumentacji i obsługi
postępowania przetargowego. Łączna kwota jest
niebagatelna, bo ponad
43 tys. zł brutto!
Dlaczego nas to bulwersuje? A to z kilku względów. Przypomnijmy – do
grudnia 2014 r. kompleksową obsługę postępowań
przetargowych
(łącznie
z przygotowaniem całości
dokumentacji), w ramach
uzyskiwanego w urzędzie
wynagrodzenia, prowadziła pani kierownik Wydziału
Rozwoju
Gospodarczego Bogumiła Popkowska,
oczywiście przy wsparciu
urzędników merytorycznych tego wydziału. Nie
było potrzeby zlecania
takich czynności zewnętrznym firmom, bo

profesjonalnie i fachowo
wykonywała tę pracę pani
kierownik, bez dodatkowych kosztów dla gminy.
Miejsce zwolnionej przez
burmistrza
Jaworskiego
pani Popkowskiej, zajął
pracownik wydziału, pan
Paweł Łopatka. Jak przygotowywane były przetargi
przez półtora roku kierowania przez niego Wydziałem
Inwestycji (który zastąpił
Wydział Rozwoju Gospodarczego), najpewniej napiszemy w kolejnym numerze.
W tym numerze pochylamy się nad Wydziałem
Inwestycji pod kierownictwem pana Łukasza
Dombka, od 1.12.2016 do
dzisiaj. I znów, przypomnijmy, za www.witnica.
pl o tymże nowym kierowniku: „Burmistrz Dariusz
Jaworski stawia ma młodych, rzutkich menedżerów.” Wszystko niestety
jednak wskazuje na to, że
kierownikowi najważniejszego wydziału w witnickim magistracie, brak jest
wiedzy i/ lub doświadczenia, co rocznie kosztuje
nas – podatników, ponad
43.000 zł (płaca brutto jednego pracownika!). red

Wydawca: Agencja Reklamy ROGRESS Adam Piotrowski, ul. Kościuszki 22a/3, 69-200 Sulęcin; Redaktor naczelny: Adam Piotrowski
Redakcja: Adam Piotrowski i zespół redakcyjny
Adres redakcji: ul. Kilińskiego 9, pok. 1, 69-200 Sulęcin, tel. 511 225 133, Adam.Piotrowski2@gmail.com; Oferta reklamy: tel. 607 689 371
Druk: Polskapresse Oddział w Poznaniu; Nakład: 4.000 egz.; Kolportaż: WŁASNY
Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń. Redakcja nie zwraca nie zamówionych tekstów, a także zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania.
Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione

4.10.2017 r. Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Gorzowie Wlkp. rozpatrzył skargę
burmistrza na rozstrzygnięcie
nadzorcze Wojewody Lubuskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały
Rady Miejskiej ws. dopłat do
taryf dla wody i ścieków. Skarga została w całości oddalona. Radni pół roku temu
mieli poważne wątpliwości
w zakresie możliwości powzięcia uchwały o dopłatach, którą
forsował na sesjach nadzwyczajnych burmistrz Jaworski.
Radni uzyskali wówczas zewnętrzną opinię prawną, która jednoznacznie wskazywała,
że w gminie nie obowiązują taryfy, nie można więc

tym samym podjąć uchwały o dopłatach. Ostatecznie,
w związku z zapewnieniami
urzędowego radcy prawnego, samego burmistrza oraz
pracowników Urzędu MiG
o zgodności z prawem takiej
uchwały, została ona podjęta.
Wojewoda jednak - zgodnie
z przewidywaniami grupy
radnych, uznał ją za nieważną,
a na jego decyzję skargę do
sądu złożył burmistrz. Skargę sąd oddalił, potwierdzając
wcześniejsze twierdzenia radnych i wojewody, że od marca
2017 r. mamy w gminie okres
beztaryfowy oraz jeśli nie ma
taryfy, nie można uchwalić
dopłat. Co dziwi, urzędnicy,
zastępca burmistrza i prezes

MZK
zapytani
przez przewodniczącą Rady miesiąc po sądowym
rozstrzygnięciu
o stan sprawy
przed WSA, nie
wiedzieli
nawet, że w sprawie zapadł wyrok... Czy jedna
z ważniejszych
aktualnie kwestii
w gminie (ceny
za wodę i ścieki) nie interesuje
w ogóle naszych
włodar z y?Ciąg
dalszy sprawy –
już niebawem.
Źródło: FB Radni Witnica

21 grudnia o godz. 14:00 w sali wielofunkcyjnej RCR odbędzie się sesja
Rady Miejskiej Witnicy. W planie sesji m.in. uchwalenie budżetu Miasta
i Gminy Witnica na 2018 rok oraz Wieloletniej Prognoyz Finansowej na lata
2018-2028. Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców.
przewodnicząca RM Agnieszka Hołubowska
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drodze DW132 na wysokości Nowin Wielkich do
zdarzenia zadysponowano
dwa zastępy OSP Witnica
SLRt Ford, GBA Mercedes,
ZRM,Policja.
18.11.2017 godz. 11:29
Wyjazd do usunięcia plamy
substancji ropopochodnej
przy ulicy Kostrzyńskiej. Do
zdarzenia zadysponowano
jeden zastęp OSP Witnica
GBA Mercedes.
17.11.2017 godz. 9:06 Wyjazd do pomocy w trans-

porcie chorego do szpitala.
Do działań zadysponowano
jeden zastęp OSP Witnica
GBA Mercedes.
16.11.2017 godz. 17:26
Wyjazd do pożaru mieszkania w budynku wielorodzinnym, przy ulicy Marii
Konopnickiej. Do działań
zadysponowano OSP Witnica w sile GBA,GCBA,SD30
Mercedes, JRG Kostrzyn
GBA Mercedes, Pogotowie
Gazowe i Energetyczne.
10.11.2017 godz. 18:21

Wyjazd dwoma zastępami
do pożaru przewodu kominowego w miejscowości
Kamień Wielki. Zadysponowano z OSP Witnica, GBA
Mercedes, SD30 Mercedes,
na miejsce zadysponowano
także zastęp JRG Kostrzyn,
GBA Mercedes, oraz OSP
Kamień Wielki.
07.11.2017 godz. 13:21
Wyjazd do pożaru poddasza w budynku mieszkalnym przy ulicy Mickiewicza
w Kostrzynie. Do zdarzenia

zadysponowano jeden zastęp OSP Witnica, GCBA
Mercedes, zastęp OSP Mościce, oraz trzy zastępy JRG
Kostrzyn.
01.11.2017 godz. 08:40
Wyjazd do pożaru przewodu kominowego w miejscowości Kamień Mały. Do
zdarzenia zadysponowano
jeden zastęp OSP Witnica,
GCBA Mercedes, oraz dwa
zastępy JRG Kostrzyn GBA
Mercedes, SH23 Man.

Diety dla strażaków

Podziękowania
6 grudnia, Włodarze Miasta i Gminy Witnica - z okazji Mikołaja przekazali
dla naszej młodzieży OSP
z terenu Miasta i Gminy
Witnica, kompletny techniczny tor przeszkód dla
Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych. Tor ten za
kwotę 14.500 zł został zakupiony z "wolnych środków", na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Witnicy
z dnia 29 czerwca 2017 r.
W imieniu młodzieży - Zarząd OSP Witnica dziękuje
gospodarzom Miasta i Gminy Witnica za prezent. Tor
będzie służył do poprawy
i doskonalenia sprawności
fizycznej przyszłych strażaków - ratowników naszych
jednostek.

Przewodnicząca Rady Miejkiej Witnicy Agnieszka Hołubowska zaproponowała
aby w budżecie 2018 roku
znalazły się większe środki
na wypłatę diet dla strażaków ochotników z tytułu
wyjazdów do zdarzeń losowych.
Zaproponowała aby diety wynosiły co najmniej
15 zł/h pracy. Przypominamy, iż od wielu lat nasi

strażacy otrzymują diety
za wyjazdy do przeróżnych
zdarzeń losowych w wysokości 10 zł za 1 godzinę pracy. W ościennych gminach
są to stawki o wiele większe, i tak na przykład w Lubniewicach stawka wynosi
18 zł/h, w Deszcznie 15 zł/h,
Kłodawie 25 zł/h, Cybince
22 zł/h. Zaznaczyć należy,
iż za wnioskiem przewodniczącej Rady opowiedzieli

się wszyscy radni, dostrzegając poświęcenie z jakim
pracują nasi ochotnicy. Na
chwilę obecną burmistrz
w budżecie znalazł 11,50 zł
(czyli o 1,50 zł podwyżki).
Czeka nas kolejna komisja
w sprawie budżetu na 2018
rok może coś się jeszcze da
wysupłać? Poinformujemy
o tym Państwa w kolejnym
numerze Przekroju.
red

Za Zarząd OSP Witnica
Prezes - Krzysztof Świstel

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.)
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Bezczynność burmistrza

OSP Witnica
23.11.2017 godz. 08:14
zgłoszenie o pojeździe który wpadł do rzeki Warta w
Kostrzynie nad Odra. Z Osp
Witnica zadysponowano
dwa zastępy, GBA Mercedes, SLOp Ford Ranger oraz
łódź motorowa WHALLY.
Na miejscu działały zastępy JRG Kostrzyn, Gorzów
WLKP, Międzyrzecz, Świebodzin, Zielona Góra, Nowa
Sól
20.11.2017 godz. 21:33.
Wyjazd do zdarzenia na
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We wrześniowym numerze Przekroju pisaliśmy o toczącej się aktualnie przed
Sądem Rejonowym w Gorzowie Wlkp. sprawie karnej
dotyczącej możliwego niedopełnienia obowiązków
i przekroczenia uprawnień podczas zakupu
wozu przez Gminę Witnica
w 2015 r. za kwotę ponad
275.000 zł. W aktach sprawy znajduje się sporządzona na zlecenie Prokuratury
opinia rzeczoznawcy, która
jednoznacznie
wskazuje
na liczne wady odebranego przez urzędników bez
zastrzeżeń
samochodu
gaśniczego (w tym przekroczenia
dopuszczalnej
masy przez pojazd) i brak
spełnienia przez niego minimalnych wymagań technicznych określonych przez
producenta.
W wywiadzie radiowym w
Radio Zachód burmistrz MiG
Witnica dnia 22.05.2017 r.
stwierdził, że samochód,
o który toczy się sprawa,
jest w pełni sprawny. Urząd
miał być w posiadaniu opinii tak stanowiącej, sporzą-

dzonej w marcu 2017 r. na
zlecenie burmistrza. Wobec
takiej okoliczności, pod koniec maja 2017 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Witnicy,
żywo zainteresowana sprawą, bo od ponad roku wóz
stoi nieużywany przed
RCRem (decyzją Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP samochód ten
został wycofany z podziału
bojowego wraz z zakazem
dysponowania nim do
działań ratowniczo-gaśniczych oraz ćwiczeń, gdyż
mógł być przyczyną zagrożenia w ruchu drogowym
dla kierującego i innych
uczestników ruchu), wystąpiła z prośbą do burmistrza
o udostępnienie tejże opinii.
Burmistrz udostępnienia
opinii odmówił, twierdząc,
że nie stanowi ona informacji publicznej, bo jest
dokumentem prywatnym,
a nie urzędowym.
Nie zgadzając się z takim
stanowiskiem, OSP Witnica złożyła pod koniec lipca
2017 r. do Wojewódzkiego
Sądu
Administracyjnego
skargę na bezczynność bur-

mistrza w tej sprawie.
Wyrokiem z dnia 26.10.
br. WSA w Gorzowie Wlkp.
przyznał OSP Witnica w całości rację, zobowiązując
burmistrza do rozpatrzenia
wniosku OSP o udostępnienie spornej opinii oraz zasądzając od burmistrza zwrot
kosztów postępowania na
rzecz OSP.
Sąd, tak jak i wcześniej
OSP Witnica, nie miał wątpliwości, że sporna opinia
techniczna dotyczy stanu
technicznego samochodu
będącego własnością Gminy, a zatem dotyczy majątku publicznego
i stanowi informację publiczną. Co
ciekawe, „Sąd nie podzielił jednocześnie
tezy forsowanej przez
organ o wewnętrznym wyłącznie charakterze
żądanego
przez Skarżącego dokumentu. [...] Sądowi
z urzędu wiadome
jest, iż organ posługiwał się sporną opinią.
Złożył ją bowiem do
akt postępowania [...]

W Witnicy nieszczęścia
chodzą parami
Najpierw klęska w wyborach uzupełniających popieranej przez burmistrza
Witnicy, Dariusza Jaworskiego kandydatki, teraz z kolei
inwestycyjnego
absurdu
ciąg dalszy. Zakupiony przez
gminę wóz strażacki stoi
w remizie, bo nie spełnia
warunków
technicznych.
Zła passa burmistrza trwa.
W wyborach uzupełniających do witnickiej Rady
Miasta nie zwyciężyła Marzena Pankiewicz - mimo
poparcia minister Elżbiety
Rafalskiej i burmistrza Dariusza Jaworskiego. Wolne
miejsce w Radzie Miasta zajęła Agnieszka Chudziak. Powodów do zadowolenia nie
daje także niedawna decyzja
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie,
który oddalił skargę gminy

dotyczącą braku pozwolenia na użytkowanie zakupionego dla Ochotniczej Straży
Pożarnej pojazdu.
Zakup wozu gaśniczego,
który miał służyć bezpieczeństwu wywołał lawinę
absurdów. W 2015 roku zakupiony pojazd zarejestrowano, a półtora roku później
decyzja została uchylona.
W trakcie postępowania
prokuratorskiego o przekroczenie
uprawnień
podczas zakupu wozów
strażackich biegły bowiem orzekł, że pojazd
ratowniczy nie może być
używany przez witnickich
strażaków ochotników ze
względu na fakt, że posiada zbyt dużą masę. - Gmina zażądała uchylenia tej
decyzji i zawieszenia postępowania do czasu zakończe-

nia postępowania karnego.
Kolegium utrzymało jednak
w mocy decyzję starosty.
Gmina wniosła więc skargę
do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim. WSA
uznał ją za bezzasadną i ją
oddalił – pisze dziennik
Rzeczpospolita.
Pojazd służący do ratownictwa, sam stwarza zagrożenie, bowiem nie spełnia
warunków
technicznych,
jakie powinien spełniać
tego typu wóz. Jest więc
bezużyteczny. Miało być tak
pięknie, a wyszło jak zwykle.
Teraz władze gminy muszą
gasić ogień z pożaru, który same wznieciły. Oby nie
pozostał tylko popiół.
https://www.mpolska24.pl/post/15424/w-witnicy-nieszczescia-chodza-parami

toczącego się przed tutejszym
WSA ze skargi Gminy Witnica
na decyzję Samorządowego
Kolegium
Odwoławczego
w Gorzowie Wlkp. w przedmiocie odmowy rejestracji
pojazdu. Miało to miejsce
30 maja 2017 r., a zatem jeszcze przed załatwieniem wniosku Skarżącego, co nastąpiło
30 czerwca 2017 r. Ujawnienie opinii poprzez złożenie
jej do akt sądowych wraz
z wnioskiem o przeprowadzenie z niej dowodu,
podważa sens wiodącego
argumentu
odpowiedzi
na skargę, iż opinia miała

wyłącznie charakter wewnętrzny i pomocniczy, co
pozbawiać miało ją cech informacji publicznej [...].”
Podsumowując – zgodnie
z wyrokiem sądu, burmistrz
dopuścił się bezczynności
i winien udostępnić strażakom sporną opinię techniczną. Czekamy na uprawomocnienie się wyroku,
a dalsze losy unieruchomionego wozu strażackiego za
ponad 275.000 zł, będziemy
Państwu przekazywać na
łamach przyszłorocznego
Przekroju Lokalnego.
red

Znajdź różnicę
Kilka słów w kontekście niedawnej zmiany nazw ulic
w Witnicy. Chyba każdy dostrzega różnice na poniższych zdjęciach, czyli różne
wielkości liter, różne czcionki, kolory, herby itd, prawda? Taka tabliczka pewnie
ze 100-200 zł kosztuje - stąd
pytanie dlaczego zlecający
wykonanie tabliczki robi to
niechlujnie, dlaczego brak
mu poczucia ładu i porządku przestrzennego? Szkoda,
że gmina idzie na „bylejakość”, kiedy tak mało trzeba,
by takie detale (za nasze po-

datki!) cieszyły oko.
ps. tabliczki z adresem
Osiedle Południowe i ul. Kolejowa zostały zainstalowane do 2014 r., pozostałe po
tej dacie.
red
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Apel

CO SŁYCHAĆ W REZERWIE?
foto archiwum M. Lotyczewski

ZŻWP to skrót nazwy organizacji Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, którego koło im.
płk. Czesława Chmielewskiego działa od ponad dwóch lat
w Witnicy. Mamy swój Zarząd,
sekretarza, skarbnika, komisję
Rewizyjną. Koło liczy ponad
20 osób rekrutujących się
z byłych żołnierzy zawodowych w stopniach różnych
chorążych, mamy żołnierzy
którzy odbyli służbę wojskową od 1 do 2 lat w stopniach
od szeregowca do starszego
kaprala rez. W kole działają
również żony byłych żołnierzy
na równych prawach, co panowie.

W tym roku z pomysłu sekretarza utworzono Klub
sympatyków Żołnierzy Wojska Polskiego, powołano Liderkę Klubu, aby mogli z nami
działać, ci co nie byli w wojsku
z różnych powodów, a są zainteresowani pracą społeczną, imprezami o charakterze
wojskowym czy też lokalnymi
imprezami.
Nie będąc gołosłownym,
poniżej przykłady naszej
aktywności - byliśmy obecni
podczas odsłonięcia obelisku
ku czci poległych pilotów USA
w 1945 roku we wsi Mosina
dnia 18 marca br., - braliśmy
aktywny udział w obchodach
dnia 1 maja w Sosnach podczas turnieju strzeleckiego
o Puchar Burmistrza Witnicy

(prowadziliśmy część konkurencji strzeleckich, obronnych, oraz część techniczną),
- współorganizowaliśmy wraz
z LOK Witnica i klubem Żołnierzy Rezerwy LOK sprzątanie
jeziora Długiego w Sosnach
oraz części lasu, - 15 sierpnia
br. zorganizowaliśmy na terenie OW Sosny ,,Dzień Wojska Polskiego" dla członków
ZŻWP, LOK i KŻR-LOK Witnica oraz mieszkańców gminy
(przybyło ok. 120 osób które
brały udział w Turnieju Trzech
Prezesów), - z sukcesem wraz
z LOK, KŻR-LOK wnioskowaliśmy o nadanie nowopowstałemu rondu imiena
zasłużonego mieszkańca Witnicy, honorowego obywatela,
twórcy Prywat. Muz. Chwały

oręża Polskiego sp.płk. Cz.
Chmielewskiego, - z naszej
inicjatywy dnia 10 listopada br. odbyło się przekazanie mieszkańcom miasta
skweru poświęconemu płk.
Chmielewskiemu wraz z odsłonięciem kamienia z okolicznościową tablicą, którą
ufundowali członkowie Koła.
W uroczystościach brali udział
m.in. przewodnicząca Rady
Miejskiej Agnieszka Hołubowska, gen.bryg. Aleksander
Bortnowski (Prezes Wojew.
Lubuskiego Zarządu ZŻWP)
i burmistrz MiG Witnica Dariusz Jaworski (Gmina Witnica
poniosła większość kosztów
powstania skweru i muralu),
- byliśmy obecni na uroczystej
Sesji Rady Miejskiej 10 listo-

pada br. podczas której nagrodzono najaktywniejszych
członków ZŻWP medalami
i odznaczeniami, - byliśmy
na wycieczce w Siekierkach,
w Muzeum Woj. Pol. w Dżonowie oraz Muzeum W.P w Poznaniu i Palmiarni.
Cały czas intensywnie poszukujemy chętnych do
współpracy, byłych żołnierzy
rezerwy, których chcemy widzieć w naszym kole, w pracy
społecznej, na spotkaniach
integracyjnych, czy jakichkolwiek imprezach. Każdy może
się zgłosić i działać. Serdecznie zapraszamy!
Opracował p.o. Prezesa,
sekretarz ZŻWP
mł.chor.rez. Mariusz Lotyczewski
tel. 603 598 138

posłużyć do ilustracji życia
w naszej gminie w przeciągu ostatnich dziesięcioleci
lub dokumentować historię rodzin i osób, zakładów
pracy i organizacji, ulic, domów i miejsc.
Przyjmujemy w Żółtym Pałacyku, Witnica,
Sikorskiego 6 po wcześniejszym telefonicznym
kontakcie 95 751 5018
(Z. Czarnuch). Zachęcamy
foto T. Komorowska
gorąco do spisywania rodzinnych historii, gdyby koPrzy okazji przygotowań po raz kolejny apeluje przy jakiej okazji), albu- muś potrzebne były wskado świąt wielu Czytelników o przekazywanie do na- mów, ksiąg pamiątkowych. zówki-pytania do rodzinnej
przegląda i porządkuje do- szych zbiorów zdjęć (naj- Oczywiście chodzi o ma- ankiety – wkrótce znajdziemowe archiwa. Towarzy- lepiej opisanych na złotej teriały, które nie są zbyt cie je na stronie TPW na Fastwo Przyjaciół Witnicy zasadzie: kto, gdzie, kiedy, osobiste i mogą spokojnie cebooku.

Przy inwentaryzacji
ksiąg
pamiątkowych,
a mamy ich kilkanaście,
natrafiliśmy na takie oto
zdjęcie - obok, dokładnie
sprzed 30 lat. W turnieju brały udział 4 drużyny:
POM, Rzemiosło, PPGR,
Metalplast. Kto zwyciężył
i kto jest na zdjęciu obok
– spróbujcie odgadnąć.
Odpowiedzi przyjmujemy
na stronie TPW na Facebooku.
Zapraszamy do zaglądania tam i życzymy rodzinnych,
spokojnych
i dostatnich Świąt Bożego
Narodzenia.
T. Komorowska

Kolejny projekt za nami

foto A. Zabłocka

foto A. Zabłocka

Pieśni patriotyczne

foto red.

foto red.

17.11 (piątek) w Miejskim
Domu Kultury odbył się
V Przegląd Pieśni Patriotycznych i Żołnierskich. Do
Witnicy zawitały Tarnowianki
z Tarnowa (gmina Lubiszyn),
Jagienki z Bogdańca, Drzeń
z Drezdenka, Wrzosy z Gorzowa, chór Kalina z Gorzowa,
Kłodawianki z Kłodawy, Canto

z Kamienia Wielkiego.
Powitania dokonał chór
Cantores z Witnicy, który
również jako pierwszy zaprezentował swój przepiękny repertuar. Każdy zespół
śpiewaczy wykonał trzy utwory i każdy otrzymał kwiaty, dyplomy, i statuetki. Piękne wykonania i wspaniała atmosfera

sprawiły, iż wszyscy przybyli
na ten przegląd byli zachwyceni, i niejednokrotnie, znając
teksty, śpiewali wraz z zespołami prezentującymi się na
scenie.
Ogromne brawa dla organizatorów tej imprezy.
red

foto red.

Listopadowy wyjazd do
Berlina między innymi do
Muzeum
Żydowskiego
zakończył realizację projektu Towarzystwa Przyjaciół Witnicy, który napisała
Grażyna Aloksa o ogólnym
tytule „Dni Kultury Żydowskiej”.
Kiedy spróbowałam podsumować, ile osób w nim
wzięło udział – wypadło mi,
że co najmniej 500. Sądzę
że potwierdzą to ci, którzy
wysłuchali koncertu muzyki żydowskiej słowackiego zespołu Mojse Band
w zapełnionej do ostatniego miejsca sali hotelu
Witnica, czy wieczorem
przespacerowali się w kilkunastoosobowej grupie
ulicami Witnicy w poszukiwaniu śladów secesji lub
kolejnego dnia skorzystali
z zaproszenia do popróbowania specjałów kuchni żydowskiej w przygotowanej
na świeżym powietrzu pracowni. Zresztą i pozostałe
działania, o których pisałam
na stronach TPW i Nowych

WW, cieszyły się powodzeniem, że wspomnę bardzo
udany letni plener malarsko-fotograficzny.
Zauważyłam, że uczestnicy rekrutowali się z bardzo
różnych środowisk: byli
witniccy członkowie Uniwersytetu III wieku, byli
też uczniowie szkół w Bogdańcu i Witnicy, byli mieszkańcy naszej gminy, którzy
skorzystali z ogólnych zaproszeń, czy goście z Gorzowa lub Berlina.
Projekt ten o wartości
15 tys. euro miał swoją
pracowitą i przyjemną
odsłonę: z pewnością smakowanie specjałów z żydowskiej kuchni, przygotowanych przez P. Rożniatę
(sama dzięki tej inspiracji
ugotowałam ciulent) czy
słuchanie dźwięków Mazurka Dąbrowskiego zagranych na cymbałach niczym
z samego „Pana Tadeusza”
lub spędzenie wieczoru
w ogrodzie plebanii należą - do tych drugich, o tyle
wykłady, obrazy, wyjazdy

i trasy turystyczne trzeba
było przygotować i wypracować i zaangażowało się
w to niemało uczestników,
pogłębiając przy tym
wiedzę o historii naszego
miasteczka i okolicy oraz
o historii Żydów w ogóle,
co stanowi wartość dodaną.
Mam nadzieję na dalsze
projekty tego typu, odnoszące się do innych aspektów życia i historii naszej
małej ojczyzny, które potrafią zgromadzić tak wielu
uczestników i wnieść nowe
treści i doznania, jak to miało miejsce w tym przypadku.
Podziękowania dla osób,
które współpracowały przy
organizacji
i przebiegu
działań projektowych: Katerinie Griefenow-Mewis,
J. Piwkowskiemu, G. Oleksiak, R. Marczewskiemu,
A. Kuderskiemu, R. Tomczakowi, J. Kaliszan składa G. Aloksa

foto T. Komorowska

foto T. Komorowska

T. Komorowska

foto T. Komorowska
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„Portret Kobiety” – terapia poprzez sztukę
Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim
realizuje pionierski projekt pn. „Portret kobiety”
finansowany ze środków
Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Euroregionu Pro Europa Viadrina 2014-2020.
Projekt ten to innowacyjna forma eksperymentu - terapii poprzez sztukę,
którego beneficjentami są
osoby chore psychicznie
z Polski i Niemiec. W projekt
zaangażowani są mieszkańcy Domu Senioralnego
z Bad Freinwalde, nasze
mieszkanki oraz studenci
Akademii Sztuk Pięknych
z Wrocławia. Wraz ze studentami przyjechali do nas
Prodziekan Wydziału Ceramiki i Szkła prof. Krzysztof
Rozpondek oraz wykładow-

ca Konstantinavičius Rytis.
Artyści podjęli próbę aktywizowania osób
niepełnosprawnych
do
wyrażenia swoich emocji i uczuć poprzez różne
formy sztuk plastycznych.
W pierwszym tygodniu
uczestnicy stali się źródłem
inspiracji dla artystów, których zadaniem było wydobycie piękna z osoby zniszczonej chorobą. W drugim
tygodniu uczestnicy sami
wcielili się w role twórcy,
kreującego swoje dzieło.
Studenci podczas trwania
projektu zamieszkiwali na
terenie gminy Witnica i poznawali mieszkanki, by tworzyć ich portrety z wykorzystaniem takich technik jak
malarstwo, rysunek, rzeźba
ceramiczna oraz fotografia.
Na zakończenie odbył się

plenerowy wypał „raku”
w technice japońskiej. Ten
plenerowy wypał ceramiki
umożliwia obserwację „na
żywo” procesu wypału prac
w piecu i dostarcza naprawę niezapomnianych wrażeń. Szczególnie efektowny jest ostatni etap, gdzie
prace ceramiczne rozgrzane do temperatury 1000C,
i żarzące się czerwono-białym światłem umieszcza się
w trocinach. W zetknięciu
z wysoką temperaturą, powstały ogień i dym powodują niepowtarzalne i fantazyjne zabarwienia oraz
spękania na szkliwie. Przy
wypale „raku” naprawdę
można poczuć, że ceramika
to inspirująca sztuka czterech żywiołów. W czasie
pleneru powstało wiele różnego rodzaju pięknych prac

foto J. Karasińska

foto J. Karasińska

Witniczanka.pl...

foto archiwum A. Chudziak

Święta za pasem… już czuć
ich smak… Przygotowujemy domy, ale i „własne
wnętrza”… U nas dom już
świeci na niebiesko… Śniegu tylko brak… Dzisiaj chcę
Wam przedstawić kilka inspiracji dekoracji świątecznych wykonanych samodzielnie…

Dekoracje świąteczne
wcale nie muszą oznaczać
niebotycznych
wydatków... Wystarczą ot choćby
słodkości, suszone plastry
pomarańczy, gałązki świerku, mech… Kiedyś nie było
takich pięknych ozdób świątecznych… Dekoracje wykonane samemu cieszą oko
domowników… proste a zarazem ciekawe... i przede
wszystkim indywidualne…
Świąteczny stół jest takim
miejscem, na którym każdy
z naszych gości z pewnością
będzie skupiał swoją uwagę… warto więc zadbać
o piękny stroik świątecz-

malarskich i ceramicznych,
zarówno użytkowych, jak
i rzeźbiarskich.
Dwa tygodnie pleneru,
był dla naszego DPS-u niezwykłym czasem. Plener
wyzwolił w uczestnikach
zdolności
poznawcze,
komunikacyjne, manualne oraz interpersonalne.
Sądzę, że włączenie studentów ASP w projekt pozwoliło im jeszcze bardziej
na kształtowanie aktywnej
postawy wobec potrzeb
innych ludzi i problemów
współczesnego świata, jakim jest niewątpliwie choroba psychiczna. Spotkanie
tak dwóch różnych światów: piękni, młodzi i zdolni,
ludzie ze schorowanymi,
starszymi kobietami wniosło wiele dobrego dla naszych Pań i dla nas jako ka-

ny… Na tacy ułóż kilka gałązek świerku, jodły, gałązek
innych zimozielonych… Na
to poukładaj szyszki zebrane
w lesie lub ogrodzie… Kilka
bombek… Kilka jabłuszek…
Świeczka i piękna kokarda…
i pierwszy stroik gotowy…
Kolejną moją propozycją
jest imitacja zimowego
miasteczka… Do szklanych
naczyń (trzy obok siebie)
wsyp sztuczny śnieg (można użyć mąki bądź waty)…
włóż chatki z piernika…
W śnieg wbij gałązkę świerku… Wokół całej aranżacji
również wysyp sztuczny
śnieg… prawdziwa zimowa

aura, która zauroczy Twoich
gości…
Mnie zainspirowało zdjęcie
znalezione w sieci… Bardzo
ciekawy sposób na oryginalną choinkę, bez użycia drzewka… Do małych
mieszkań… Świetny pomysł
… Udekoruj starą drabinę
i… gotowe… Uwielbiam takie pomysły, które oparte są
na przedmiotach codziennego użytku…

dry.
Dzięki studentom w smutne i monotonne życie mieszkanek wkroczyła młodość,
energia, ciepło, wzruszenie,
akceptacja i zrozumienie.
Okazało się, że mimo tego,
że żyjemy w tak różnych realiach znaleźliśmy wspólny
język i potrafiliśmy nawiązać ze sobą bliskie relacje.
8 grudnia 2017 r. odbyła się Konferencja wraz
z wystawą prac w Regionalnym Centrum Ratownictwa w Witnicy podsumowująca
projekt.
Uwieńczeniem projektu będzie projekcja filmu opowiadającego o naszym pionierskim przedsiewzięciu.
Julita Karasińska
Dyrektor DPS w Kamieniu Wielkim

foto J. Karasińska

Zachęcam do wykonywania samodzielnie dekoracji
świątecznych… Frajda, ale
i ogromna duma… Sprawdzone…
Korzystając z okazji, chciałabym Czytelnikom „Przekroju Lokalnego” życzyć
wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia i spełnienia marzeń w Nowym
2018 Roku!
Agnieszka Chudziak

foto archiwum Witniczanka.pl
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ćwierć miliona złotych! Gdy
piszący te słowa odchodził
z MZK, wynik finansowy Spółki w dniu 25 lipca 2016 roku
wynosił około plus 150 tys.
zł. Spółka nie była zadłużona, nie posiadała zobowiązań długoterminowych, a linia kredytowa w wysokości
700 tys. nie była wykorzystywana. Ponadto, Spółka inwestowała, zarabiała, realizowała kontrakty unijne. Co ważne
dla mieszkańców, cena wody
była niska (w 2015 roku,
w wyniku dobrej sytuacji
finansowej, znacząco obniżono ceny wody). MZK corocznie realizowały na rzecz
mieszkańców DOPŁATY do
cen wody i ścieków, co oznaczało znaczące odciążenie
kieszeni naszych usługobiorców. Tak było…..
... a jak jest teraz, no to spójrzmy, jak został podsumowany
pod względem finansowym
rok 2016, czyli w praktyce
rządy nowego prezesa od 25
lipca do 31 grudnia 2016 r.,
zatem ledwie pięć miesięcy
i pięć dni.
Z dokumentacji finansowej
przesłanej mi przez MZK (bilans, rachunek zysków i strat,
sprawozdanie zarządu MZK
za 2016 rok) wynika, iż STRATA FINANSOWA SPÓŁKI WYNOSI PONAD MILION STO
TYSIĘCY ZŁOTYCH, a do-

kładnie minus 1.113.464,64
zł. Do tego JESZCZE brak jest
dopłat dla mieszkańców. Kto
jest winny takiej sytuacji,
ażeby w ciągu ledwie 5 miesięcy i 5 dni doprowadzić do
tak katastrofalnej sytuacji
finansowej miejską Spółkę?
Otóż sprawozdanie zarządu za 2016 rok sporządzone
przez nowego prezesa i zatwierdzone przez burmistrza,
wskazuje jednoznacznie winnego całej sytuacji. Cytuję
w oryginale (podkreślenia
autora artykułu): „Strata za
rok 2016 powstała w wyniku
niezrealizowania przez Gminę Witnica zapisów umowy
dzierżawy nr [...], tj. ustalenie dopłat dla mieszkańców do cen wody i ścieków
zgodnie, z którymi, faktura
za dzierżawę w kwocie netto 1.052.066,35 zł powinna
równoważyć się z poziomem
dopłat dla mieszkańców
do cen wody i ścieków. [...]
Kwota ta ma bezpośredni
wpływ na poziom zobowiązań Spółki. [...] Wynik Spółki
byłby dobry gdyby nie brak
przyobiecanych przez Gminę dopłat do mieszkańców,
przy jednoczesnym zafakturowaniu przez Gminę czynszu dzierżawnego…”.1 Jakie
„przyobiecanie”? Przyobiecać to można dziecku cukierek, tu zaś mamy umowę cy-

wilnoprawną zawartą przez
Gminę i MZK, z której strony
winny się wywiązać.
A swoją drogą, prawda
jak ładnie i zgrabnie przyczyny straty zostały opisane
w sprawozdaniu Zarządu?
MZK – niewinne straty, prezes – niewinny straty. Kto winien - Gmina. Ale zarząd MZK
(jednoosobowy, czyli prezes)
zdaje się głębokim łukiem
omijać prawdę, która jawi
się nieco inaczej. Policzmy:
strata MZK - 1.113.464,64 zł,
dopłata (czyli wina Gminy) 1.052.066,00 zł, czyli różnica
wynosi MINUS 61.398,64 zł.
Ta kwota, to „czysta” strata
MZK, bez dopłat z Gminy.
No i gdzie tu wina Gminy,
że wynik MZK jest aż tak
mocno ujemny?
Z prostej matematycznej
dedukcji wynika, iż w ciągu ledwie 5 miesięcy i 5 dni
zmarnowano dorobek oraz
latami ciężko wypracowaną stabilizację finansową
miejskiej spółki. Przypomnę:
w 2015 roku ponad ćwierć
miliona zysku, do czerwca
2016 roku ok. 150 tys. „na
plus”. Nasuwa się wniosek, że
skoro do 25 lipca 2016 r. spółka wykazywała zysk na poziomie 150 tys. zł, to de facto w ciągu 5 miesięcy nowy
prezes doprowadził do straty
przeszło 210 tys. zł...

I jeszcze jeden, tym razem
niebanalny już, cytat ze sprawozdania Zarządu: „Zarząd
uważa, że wskazane jest
zwiększenie kapitału spółki poprzez zwiększenie
środków
finansowych”2,
co oznacza w prostej linii,
że zarząd Spółki domaga się
od Gminy pieniędzy, czyli podatnicy mają uregulować stratę finansową Spółki.
Genialne w swej prostocie,
nieprawdaż? Jak napisałem
we wstępie niniejszego tekstu, wcześniej, przez 12 lat,
MZK doskonale radziły sobie
pod względem finansowym,
a o żadnym dokapitalizowaniu majątku nie było mowy.
Radziłbym natomiast mojemu młodszemu następcy,
żeby zamiast oczekiwać od
podatników zwiększenia kapitału Spółki, by nie kupował
luksusowych i nikomu niepotrzebnych SUV-ów za ok.
100 tys. zł, by Spółka zaczęła
w końcu zarabiać pieniądze
oraz tego, by MZK były profesjonalnie zarządzane.
Dla mniej zorientowanych
należy się jeszcze informacja, że strata za 2016 rok, to
36,2% kapitału zakładowego Spółki. Pięknie. Koniec
cytatów.
Materiały źródłowe: 1,2 Sprawozdanie Zarządu MZK za rok obrotowy 2016, str. 11-13
Wojciech Grzecznowski

Radni walczą o niższe ceny wody i ścieków
Pismem z dnia 6.12.2017 r.
grupa radnych Rady Miejskiej w Witnicy zwróciła się
do burmistrza Jaworskiego
z zapytaniem dotyczącym
wykonania przez niego
uchwały nr XXXVII/226/2016
RM z dnia 11.11.2016 r.
w sprawie dopłat do taryf
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków.
Przypomnijmy, że ponad
rok temu RM na wniosek burmistrza podjęła ww. uchwałę w sprawie dopłat do taryf,
która to uchwała wprowadzała dopłaty dla wszystkich grup taryfowych do
ceny wody i ścieków na
okres od 8.12.2016 r. do
7.12.2017 r.

Choć Wojewoda Lubuski wszczął postępowanie nadzorcze dotyczące
tej uchwały, nie wydał co
do niej rozstrzygnięcia, co
wskazała radnym w piśmie
z dnia 30.12.2016 r. pani sekretarz Sylwia Ławniczak-Karbowiak. Uchwała nie
została w żaden sposób
uchylona z obrotu prawnego, co oznacza, że przez
cały czas od 8.12.2016 r. do
7.12.2017 r. – obowiązywała. Mimo tego, Miejskie Zakłady Komunalne sp. z o.o.
w Witnicy przy wystawianiu faktur odbiorcom usług
za dostawę wody i odbiór
ścieków, w stosowanych
przez siebie cenach (wynikających z wniosków tary-

fowych z dnia 19.03.2015 r.
i 27.01.2017 r.), nie uwzględniała dopłat dla wszystkich
grup taryfowych wynikających z ww. uchwały.
Co ciekawe, burmistrz,
pomimo
obowiązującej
uchwały,
niejednokrotnie
przedkładał Radzie kolejne uchwały o dopłatach do
wody i ścieków, które rozstrzygnięciami nadzorczymi
Wojewoda Lubuski uznawał za nieważne.
W ostatnim czasie mieszkańcy Gminy Witnica podczas spotkań z radnymi
i w mediach społecznościowych wyrażali swoje niezadowolenie z tytułu wysokich cen za wodę i ścieki,
stosowanych przez MZK.

Mając to na uwadze, radni
zwrócili się do burmistrza
z następującymi pytaniami:
1. dlaczego ww. uchwała nie
została wykonana przez
burmistrza?
2. dlaczego MZK pobierając
opłaty za wodę i ścieki nie
pomniejszały kwot o stawkę
dopłat?
3. kiedy MZK dokona korekty wystawionych faktur za dostawę wody i odbiór ścieków za okres od
8.12.2016 r. do 7.12.2017 r.?
Radni wyrazili także nadzieję, że burmistrz w miesiącu
grudniu 2017 r. wywiąże
się z wykonania omawianej
uchwały nr XXXVII/226/2016
RM z dnia 11.11.2016 r.
w sprawie dopłat, jak rów-

Humor

Mecz dla Janka

Koszący lot miejskiej Spółki
Miejskie Zakłady Komunalne sp. z o.o w Witnicy w latach
2004 - 2016 (do 25 lipca) nie
były przedsiębiorstwem idealnym. Ot, zdarzały się różne
drobne potknięcia i wpadki.
A to brudna woda, a to awaria, a to coś się zapomniało,
a to coś się zepsuło, a to jakiegoś „papieru” brakło, jak to w
firmie komunalnej zajmującej się tysiącem spraw w miesiącu. Ale w sprawach zasadniczych i finansowych…..
W wyżej wspomnianym
okresie Spółka spłaciła kredyt
zaciągnięty na spłatę zadłużenia byłego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (minus
915 tysięcy), zakupiła sprzęt
techniczny (urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne,
samochody, pojazdy specjalistyczne, narzędzia, itp.)
za ok 3,5 mln zł, do gminnej
kasy wpłynęło ok. 2,2 mln podatku. W latach 2004 – 2016
wynagrodzenia
pracowników rosły średnio o 8-10%
rocznie. Pomimo wyżej opisanych okoliczności, Spółka
miejska przez kolejnych 12
lat osiągała zysk netto na
poziomie średniorocznym
około 180 tys. zł. W ostatnim roku obrotowym (2015),
poprzedzającym nagłą zmianę zarządu MZK, Spółka osiągnęła zysk netto w kwocie
258.513,00 zł, czyli ponad
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nież doprowadzi do zwrotu niesłusznie pobranych
należności przez MZK. Dla
wielu rodzin oznaczałoby
to kwotę od 400 do nawet 600 zł, co z pewnością
umożliwiłoby mieszkańcom
naszej Gminy zorganizowanie radośniejszych Świąt Bożego Narodzenia.
Zgodnie ze Statutem Gminy, termin odpowiedzi na
zapytanie wynosi 14 dni.
W związku z tym, radni poprosili o przedstawienie
odpowiedzi na najbliższej
Sesji Rady Miejskiej w dniu
21.12.2017 r.
podpisali:
A.
Hołubowska,
M. Butrym, A. Chudziak, Z. Mikisz,
P. Zakryszko, M. Mołdoch

12.11 br. SPP Dar zorganizował wraz z MDK Witnica
i ZSK Witnica Turniej Piłki
Siatkowej pn. „Gramy dla
Janka”, który dedykowany był oczywiście panu
Jankowi Maćkowiakowi.
W rozgrywkach uczestniczyły trzy zespoły, tj.: Oldboje Witnica, siatkarki ZSK

Witnica oraz radni Rady
Miejskiej Witnicy. Przybyli
goście mocno dopingowali grającym, którzy starali się wypaść jak najlepiej. W przerwach między
meczami Mirosław Wąsowicz (MDK) zorganizował
występy grupy tanecznej
i muzycznej (śpiew oraz

granie na instrumentach
klawiszowych). Brawo dla
uczestników za tak piękne wykonania! Wracając
do gry, należy wskazać, iż
trener Jan nie byłby sobą,
gdyby raz po raz nie „dawał”
wskazówek swoim podopiecznym. Cieszymy się
z tego faktu, bo to oznacza,

foto red.

iż zdrowie i forma powraca.
Bezapelacyjnym zwycięzcą
turnieju została grupa niepokonanych Oldboi. Gratulujemy! A Jankowi życzymy dużo samozaparcia
i powrotu do zdrowia.
Radni
Rady Miejskiej Witnica

foto red.

„Cantores” piękną wizytówką naszej Gminy
17 lipca 2006 r. instruktorem Zespołu „Cantores”
w Witnicy zostaje Jan Piśko i tak rozpoczyna się
piękna przygoda naszych
Śpiewaków.
Podczas pierwszej próby
wiele Pań miało mieszane
uczucia. Panów można było
policzyć na palcach jednej
ręki. Nowy repertuar, próby raz w tygodniu. Różnie
bywało. Wierzyłam, że się
uda, choć wielu wątpiło
w nasz sukces. Pierwszy,
pamiętny występ miał miejsce na 8 Lubuskim Święcie
Plonów. Wielka trema, ale
i ogromny sukces. Spodobaliśmy się. Wreszcie uwierzyliśmy w siebie. Zróżnicowany repertuar sprawił,
iż zapraszano nas na różne
wydarzenia m.in.: Pieśni
Maryjne, Kolędy i Pastorałki, Pieśni Patriotyczne i Wojskowe, Biesiadowanie, Pieśni Kresowe i wiele innych.
Nie wiem czy pamiętacie,
ale na początku mieliśmy
skromne stroje: białe bluzki,
czarne spódnice i spodnie,

kamizelki. Takie były początki. Dzięki ogromnemu
zaangażowaniu Instruktora
i naszym postępom, zaczęliśmy „pokazywać się” nie
tylko na naszym podwórku, ale również w Polsce, ot
choćby w Wędrzynie, Dobiegniewie, Rokitnie, Gliśnie, Wschowie, Zbąszyniu,
czy Strzelcach Krajeńskich.
Często bywaliśmy w Radio Zachód, gdzie redaktor
Donald Linkowski bardzo

pochlebnie się o naszym
zespole wypowiadał i promował w swoim programie.
Nagraliśmy naszą pierwszą płytę – był rok 2007.
Tak to się zaczęło… i trwa
do dziś. Obecnie „Cantores”
to zupełnie inny zespół.
Oczywiście w bardzo dobrym tego słowa znaczeniu. Nowe twarze, stroje
i przede wszystkim głosy.
Brawo. Życzę Wam z całego serca wielu dalszych,

wspaniałych sukcesów.
Jesteście wspaniałą wizytówką naszej Gminy. Jestem z Was bardzo dumna.
Brawo dla Instruktora Jana
Piśko, bez którego takich
spektakularnych sukcesów
by nie było. Życzę Panu
dużo zdrówka i wytrwałości. Do zobaczenia i usłyszenia!
Była chórzystka chóru „Cantores”

– Mamusiu, ile lat jesteś
żoną tatusia?
– Dziesięć.
– A ile jeszcze musisz?
***
Samolot wystartował z
lotniska. Po osiągnięciu wymaganego pułapu, kapitan
odzywa się przez intercom:
- Panie i panowie, witam na
pokładzie samolotu. Pogodę mamy dobrą, niebo czyste, więc zapowiada nam
się przyjemny lot. Proszę
usiąść, zrelaksować się i...
o o jejku, o o jejku!
Po chwili ciszy intercom
odzywa się znowu:
- Panie i panowie,
najmocniej przepraszam
jeśli przed chwilą państwa
wystraszyłem, ale w trakcie
mojej wypowiedzi drugi pilot wylał na mnie filiżankę
gorącej kawy. Powinniście
państwo zobaczyć przód
moich spodni.
Na to odzywa się jeden
z pasażerów:
- To pewnie nic w porównaniu z tyłem moich..
***
Kochanie kupiłeś mi coś
pod choinkę?
- Owszem, udało mi się
kupić stojak!
***
Staruszek przychodzi do
czarownika i prosi, żeby
zdjął z niego klątwę, która wisi nad nim od 50 lat.
Czarownik mówi:
- Żeby coś poradzić, muszę
znać dokładną treść tej
klątwy. Jak ona brzmiała?
- Jakoś tak: "I czynię was
mężem i żoną".
***
Kowalscy postanowili pójść
do opery. Kiedyś w końcu
trzeba... Ubrali się odświętnie w garnitur i suknie
wieczorowa. Ustawili się po
bilety w kolejce pod kasą.
Przed nimi gość zamawia:
- Tristan i Izolda. Dwa poproszę...
Kowalski jest następny: Zygmunt i Regina. Dla nas
też dwa...

foto archiwum Klubu Seniora

***

nr 3 (3)/2017

12

14 grudnia 2017

Kukułcze jajo czy skok bez spadochronu?
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Kukułcze
jajo ...
>> cd. ze str. 13

>> cd. ze str. 1
W tymże również roku
(transze długu rozłożone na
trzy lata 2017-2019) zaplanował zaciągnięcie nowego
zobowiązania finansowego
w postaci emisji obligacji
w kwocie 10,4 mln zł na
budowę ulicy Kościuszki
w Witnicy, modernizację
Miejskiego Domu Kultury
w Witnicy oraz wykonanie
boiska lekkoatletycznego
w Witnicy. Dług Witnicy
na koniec 2018 r. wynosić
będzie ponad 23 mln zł.
Ustawa o finansach publicznych nakłada na gminy
obowiązek opracowywania wieloletniej prognozy
finansowej. Jest to dokument strategiczny, wieloletni, stanowiący podstawę rozwoju samorządu.
Każda gmina zaciągając
kolejny kredyt czy emitując
obligacje, musi wykazać,
iż stać ją na taki ruch. Wg
mojej opinii oraz opinii
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielone
Górze – wyartykułowanej
o WPF-ie na lata 2018-2028

„(…) Skład Orzekający
wskazuje jednak, iż w latach 2019-2021 stopień
spełnienia wskaźnika jest
bardzo niski, w związku z tym wymaga stałego monitorowania przez
Organy Miasta i Gminy
Witnica oraz wdrożenia
odpowiednich procedur
ostrożnościowych
(…)
– jest dalece niepokojące
i prawdopodobne, iż Gmina
Witnica będzie zmuszona
do wprowadzenia programu naprawczego, co niestety przełoży się na funkcjonowanie naszej gminy
(slajdy: spełnienie wskaźnika
i bufor bezpieczeństwa).
Dodatkowo z wielką
przykrością, stwierdzam,
iż w 2019 roku zostały zawyżone dochody bieżące w wysokości prawie
3 mln zł (slajd: znajdź szczegół…), co bezpośrednio
przekłada się na wysokość
maksymalnego indywidualnego wskaźnika spłaty
długu. Gdyby obniżyć zaplanowaną nadwyżkę operacyjną (zmniejszyć dochody bieżące), indywidualny

wskaźnik spłaty długu nie
byłby osiągnięty.
Jak można zauważyć
z wykresów i tabel, w latach
2019-2021 istnieje realne
zagrożenie, iż Gmina Witnica nie spełni indywidualnego wskaźnika spłaty długu.
Mówiąc inaczej, gminy
nie będzie stać na spłatę
zaciągniętego, nowego
długu! Co to oznacza dla
naszej społeczności? Bardzo poważne konsekwencje. Poniżej najważniejsze
z nich:
• po pierwsze: będziemy
zmuszeni wprowadzić program naprawczy finansów
gminy. Innymi słowy: będziemy szukać oszczędności, a więc czekać nas
będzie wiele cięć budżetowych!
• po drugie: nie będziemy
mogli wykonywać nowych inwestycji finansowanych kredytem.
• po trzecie: nie będziemy
mogli tworzyć funduszu
sołeckiego!
Czy to jest kukułcze jajo
podrzucone być może nowemu włodarzowi (wybory

Dodatkowo w latach 20172018-2019 planuje się wyemitować obligacje w kwocie 10,4 mln zł. Stąd dług na
koniec 2018 roku osiągnie
pułap 23 mln zł (nie tak
Agnieszka Chudziak dawno straszono nas takim
radna Rady Miejskiej Witnicy wynikiem, ale teraz...).

samorządowe już w przyszłym roku)? Czy może skok
bez spadochronu? Tylko
o tym, że go nie ma w plecaku chyba nie wie sam zainteresowany…

Opis do slajdów:
1.Zadłużenie Gminy 20152018: na 31.12.2015 r. zadłużenie z tytułu kredytów
Gminy Witnica wynosiło
ponad 21 mln zł. Kredyty
zaciągnięte były na wykonywane w latach 2008-2012
inwestycje: sieć wod-kan,
RCR, przedszkole, świetlice
wiejskie, place zabaw, wodociąg w Dzieduszycach
Nowych i wiele innych.
W roku 2016 zadłużenie
spadło o ponad 6 mln zł.
Spowodowane to było
zwrotem ponad 3 mln zł
z Unii Europejskiej (refundacja
poniesionych
przez Gminę wydatków
na sieć wod-kan i RCR).
W 2017 roku zadłużono
Gminę o opisany wyżej
kredyt w kwocie 3,7 mln zł.

2. Znajdź jeden szczegół,
który tu nie pasuje:
Jak można zauważyć nadwyżka operacyjna czyli
dochody bieżące (podatki, subwencje i dotacje) są
wyższe od wydatków bieżących (na wynagrodzenia,
materiały, usługi) w roku
2019 znacznie się różni
od wykonanych w latach
2015-2016 oraz planowanych w latach 2017-2022.
Jest tu pewna zależność
– nadwyżka ta została
zaniżona w latach 20172018. Dlaczego? Nie wiem.
Tym bardziej, że taki zabieg
szkodzi samemu wskaźnikowi. Gdzie sens, a gdzie logika?! Natomiast w 2019 r.
jest „powrót” do wysokości
nadwyżki z lat 2015-2016.
>> cd. na str. 13

3.Spełnienie wskaźnika
spłaty oraz bufor bezpieczeństwa (dwa slajdy):
Max. wskaźnik dla naszej
(i innych również) Gminy
wylicza się na podstawie
3 lat poprzedzających rok
budżetowy. W latach 20152018 max. wskaźnik oscylował wokół 8% - Gmina osiągała połowę z niego. Czyli
Gmina posiadała bufor bezpieczeństwa w postaci
możliwości kredytowych
gminy (w razie jakiegoś
„W”). Natomiast w latach
2019-2021 bezpiecznego buforu nie ma! Zatem
sytuacja finansowa gminy
staje się bardzo napięta.
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Sposób na termomodernizację?
W przeddzień Święta
Niepodległości, 10 listopada odsłonięto pamiątkowy obelisk poświęcony pamięci płk. Czesława
Chmielewskiego - twórcy i kustoszowi Muzeum
Chwały Oręża Polskiego,
któremu wdzięczni Witniczanie nadali tytuł „Honorowego Obywatela Witnicy”. Teraz przy okazji zmian
nazw ulic, które odnosiły
się do minionego ustroju
i musiały na mocy sejmowej ustawy zniknąć z przestrzeni publicznej, a także wybudowaniu ronda
u zbiegu ulic: Kostrzyńskiej,
Żwirowej, Traugutta- osoba
Pana płk. Cz. Chmielewskiego została wybrana patronem wspomnianego

ronda, co zatwierdzili radni w stosownej uchwale.
Uroczystej odsłony dokonali: burmistrz Dariusz
Jaworski, przewodnicząca
Rady Miejskiej Agnieszka Hołubowska oraz gen.
brygady Aleksander Bortnowski - były dowódca
11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Wśród
obecnych byli także radni
Rady Miejskiej, żołnierze
Wojska Polskiego, żołnierze
rezerwy z witnickiego koła,
mieszkańcy Witnicy, harcerze ze szczepu „Wicina”
którzy wraz z grupą strzelców z Jednostki Strzeleckiej JS 4044 pełnili wartę
honorową. Obelisk w „towarzystwie” - raczej działka
przeciw-pancernego, a nie

armaty-ofiarowanej przez
Jerzego Chmielewskiego
syna i spadkobiercę Muzeum - stanął w tle muralu
wykonanego na ścianie komunalnej kamienicy.
Uroczystość miała więc
bogatą oprawę, zyskała też
gminna kamienica i może
to jest sposób na remonty budynków w mieście,
może dzięki temu lokatorzy
zapłacą mniejsze rachunki
za opał, a mieszkańcy dzięki temu odetchną o odrobinę czystszym powietrzem.
Całość tego przedsięwzięcia kosztowała wg.
danych
przekazanych
radnym ok. 50 tys. złotych, co przy rocznych nakładach Gminy na remonty mieszkań jest sumą

dość wysoką i w planowych wydatkach w obecnym budżecie stanowi
blisko 50% wszystkich
środków odnoszących się
do modernizacji i remontów gminnego zasobu
mieszkań. Jeśli w podobny
sposób można zrealizować
tak oczekiwane remonty, to
proszę o więcej murali.
Piotr Zakryszko
radny Rady Miejskiej Witnicy

foto archiwum P. Zakryszko

Dlaczego warto zostać Policjantem?
Dla tych, którzy chcą robić
w życiu coś pożytecznego,
czuć wyjątkowość swojej
profesji i mieć stałość zatrudnienia Komendant Główny
Policji ma bardzo dobrą
propozycję – możesz zostać policjantem. To zawód
dla ludzi z pasją. Dużo wymagający i dużo dający w zamian. Spróbuj, bo naprawdę
warto.
Nabór prowadzony jest
w sposób ciągły. Krok pierwszy to złożenie dokumentów

(dostępnych na www.policja.
pl) niezbędnych do przyjęcia
w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.
Drugi krok to postępowanie kwalifikacyjne, w tym:
test wiedzy, test sprawności
fizycznej, badania psychologiczne, rozmowa kwalifikacyjna, badania lekarskie,
ankieta bezpieczeństwa osobowego pod kątem dostępu
do informacji niejawnych.
Kandydaci do służby w Policji, chcący przygotować się

do testu sprawności fizycznej i przystąpić do próby
pokonania elementów toru
przeszkód, mają możliwość
poćwiczyć w regularnie odbywających się zajęcach
w sali gimnastycznej Zespołu
Szkół nr 12 przy ulicy Śląskiej
20 w Gorzowie Wlkp. (harmonogram na www.lubuska.
policja.gov.pl).
Zapamiętaj! Policja, jako
ogólnopolski pracodawca,
oferuje: ciekawą, satysfakcjonującą służbę; stabilne,

stałe zatrudnienie; wysoki
poziom nauczania i zaplecza
dydaktycznego w szkołach
policyjnych; wynagrodzenie
po szkoleniu podstawowym
zawodowym ok. 2.600 zł
netto plus dodatek służbowy; nagrody roczne, motywacyjne, jubileuszowe; prawa emerytalne po 25 latach
służby w 55 roku życia; możliwość doskonalenia zawodowego; możliwość rozwoju
zawodowego dla osób z wyższym wykształcenie, w tym

uzyskanie stopnia oficerskiego; prestiż zatrudnienia;
służbę w organizacji zaufania
społecznego; szeroki katalog
specjalizacji; wyjątkową rolę
społeczną – bycie policjantem to nie tylko zawód, jest
to służba społeczeństwu;
przynależność do grupy zawodowej – poczucie tożsamości i wsparcie społeczne,
organizacyjne.
Serdecznie zapraszamy
do współpracy!
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tach 2015-2017 wskazanym poniżej pracownikom. Nagrody przyznał
im burmistrz MiG Witnica.
Dane te stanowią informa-

cję publiczną i są jawne. Na
marginesie fundusz nagród
wzrósł od 2015 roku do
2017 o prawie 40 tys. zł

Gminy mogły starać się
o środki z budżetu państwa
na zakup pomocy dydaktycznych w ramach prored gramu „Aktywna tablica”.
Każda szkoła, i ta publiczna i niepubliczna, mogła uzyskać do 14 tys. zł.
W ramach programu szkoły
podstawowe mogły zakupić tablice interaktywne,
projektory, głośniki oraz interaktywne monitory dotykowe. Program finansowany był w 80% ze środków
budżetu państwa i w 20%
z wkładu własnego gminy.
Wkład własny mógł stanowić formę finansową, ale
również rzeczową w postaci dowolnego sprzętu IT.

Według MEN, w tym roku
wsparcie z budżetu państwa na zakup pomocy
dydaktycznych otrzymają
5.633 szkoły. W województwie lubuskim udzielono
dotacji w łącznej wysokości
2.228.826,50 zł. W tej kwocie mieści się również dofinansowanie pozyskane
przez Dąbroszyn. Niestety jest to jedynie 13.950 zł.
Czy to oznacza, że nasze
szkoły (czyli pozostałe dwie
podstawówki w naszej gmine), są w pełni wyposażone
w takie nowinki informatyczne?
Źródło: http://samorzad.pap.pl/depesze/
wiadomosci_centralne/178761/Tablety-w-klasie--W-ramach-programu-Aktywna-tablica--JST-moga-liczyc-na-80-procentowe-dofinansowanie

Taryfy za wodę
i ścieki po nowemu
Stare powiedzenie głosi, że „pieniądze potrafią
płynąć jak woda”. W dzisiejszych czasach nabiera
ono zupełnie nowego znaczenia. Woda dostarczana do naszych domów
i mieszkań jest coraz droższa, a rachunki za wodę
i ścieki stanowią poważne
obciążenie dla budżetu
przeciętnej polskiej rodziny. Choć oficjalnie ceny
wody w Polsce nie rosną,
to w naszej gminie (ceny

Powołany nowy Prawem
wodnym organ „Wody
Polskie” uzyska 1 stycznia
2018 r. szerokie kompetencje. W jego ramach działać
będzie krajowy regulator
cen wody. Do niego należeć
sytuacji. A sami radni nic
będzie opiniowanie regulanie mogą. Niemoc, ściana,
minów dostarczania wody
nerwy sięgają zenitu, gdy
i odprowadzania ścieków,
każdy z nas otrzymuje kozatwierdzania taryf, a także
lejny rachunek za ww. dorozstrzyganie sporów pobra. Może coś się zmieni od
między odbiorcami usług
nowego roku, bo wchodzi
a przedsiębiorstwami. Co
w życie nowa ustawa, ale
to oznacza dla przedsięo tym obok (w drugim artybiorstw wodociągowored
kule). 			
-kanalizacyjnych?
• Trwa reorganizacja gospodarki wodnej w Polsce. Prezydent podpisał ustawę Prawo
wodne, na mocy którego powstanie nowe przedsiębiorstwo Wody Polskie.
• Na nowelizację czeka też
inna ustawa - o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu
ścieków, na mocy której powołany zostanie krajowy regulator cen wody.
• Nowy organ będzie zatwierdzał taryfy za wodę
i ścieki dla mieszkańców
oraz rozstrzygał spory
z mieszkańcami.
Regulator będzie działać

Zestawienie
cen wody i ścieków
wylicza MZK Sp. z o.o.) są
bardzo wysokie!
Postanowiliśmy porównać ceny wody i ścieków
z okolicznymi miastami
i gminami. Wypadamy blado (to bardzo delikatne
określenie)! Niestety ze
strony urzędu i spółki nie
widać chęci poprawy tej
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w „Wodach Polskich”. Zatwierdzać będzie ok. 2 tys.
taryf dla przedsiębiorstw
wodno-kanalizacyjnych.
Taryfy zatwierdzane będą
na okres od 3 do 5 lat.
W terminie sześciu miesięcy
od wejścia w życie ustawy,
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne będą
obowiązane
przedłożyć
radom gmin projekty regulaminów. Organy uchwałodawcze gmin przedłożą natomiast ostateczną
wersją projektu organowi
nadzoru do zaopiniowania.
Po uzyskaniu pozytywnej
opinii - rady gmin uchwalą
regulamin. Dotychczasowe
regulaminy obowiązywać
będą do dnia uchwalenia
nowych.
Co istotne, taryfy zatwierdzone przed wejściem w życie nowelizacji,
zachowają swoją moc. Tym
samym, przedsiębiorstwa
które uzyskają zatwierdzenie taryf przed wskazanym
terminem, objęte zostaną
nową procedurą taryfową
dopiero w przypadku kolejnej taryfy. Może wreszcie
w Witnicy będzie „norred
malna cena”?
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Tylko 7 minut demokracji

Aktywna tablica

Były zarobki, teraz czas na nagrody
Zwróciliśmy się do Urzędu Miasta i Gminy Witnica
o ujawnienie wysokości nagród wypłaconych
z funduszu nagród w la-

14 grudnia 2017

Z definicji DEMOKRACJA to ustrój, w którym
między innymi, przestrzegana jest wolność słowa,
dowolność i swoboda wypowiedzi, dozwolona jest
krytyka władzy i brak jest
CENZURY. Co więcej, są to
KONSTYTUCYJNIE zagwarantowane
obywatelom
prawa i wartości. Tak jest,
a raczej powinno być w demokracji pod względem
formalnym. W państwach
o zakorzenionej głęboko
demokracji, przedstawiciele władzy publicznej raczej
nie ośmieliliby się usuwać

toporkiem z przestrzeni
medialnej niewygodnych
dla siebie treści. No, ale jak
to w życiu bywa, odcieni
demokracji mamy wiele.
Mamy także demokrację
witnicką.
10.11.2017 o godz.
9:45 zamieściłem na oficjalnym portalu Miasta
i Gminy Witnica na FB
żartobliwy
komentarz,
umieszczony pod informacją o tym, że oto burmistrz Jaworski rozpoczyna stałe dyżury wraz
z sołtysami w sołectwach.
Mój komentarz brzmiał

mniej więcej tak: „Pytanie:
dlaczego dopiero po trzech
latach, mamy stałe dyżury
Burmistrza w sołectwach?
Odpowiedź: bo do wyborów został tylko roczek”.
Na portalu gminnym
komentarz ten „wisiał”
raptem całe 7 minut. Po
tym króciutkim czasie swojego medialnego żywota,
jakaś tajemnicza ręka go
USUNĘŁA, po prostu, siekierą wyrąbała. Niby nic
wielkiego, ale ten drobny
fakt pokazuje, dlaczego
na tym samym portalu nie
umieszczono np. informa-

cji o wynikach uzupełniających wyborów do Rady
Miejskiej, gdzie wspierana
mocno przez Burmistrza
kandydatka sromotną poniosła klęskę wyborczą.
Mianownik jest ten sam.
Otóż oba opisane fakty
są raczej niewygodne dla
rządzących. Sądzić należy,
że nad ratuszem krąży, niczym widmo, niczym nie
zmącony duch ulicy Mysiej
(młodszym
czytelnikom
przypomnę, że za PRL-u na
ulicy Mysiej w Warszawie
mieścił się Główny Urząd
Kontroli Prasy, Publikacji

i Widowisk, czyli CENZURA), który wymiata ze sfery
publicznej niewygodne dla
władzy fakty.
Pamiętać jednak muszą ci,
którzy usuwają, lub ci, którzy KAŻĄ usuwać niewygodne dla władzy fakty i komentarze, że historia jest
nauczycielką życia. A uczy
ona, że władza, która KNEBLUJE USTA SWOIM OBYWATELOM, bardzo szybko
upada, gdyż zostaje przez
tychże obywateli USUNIĘTA
w demokratycznych wyborach.
7 minut

Końcowa na szarym końcu
W poprzednim numerze
pisano o losach ulicy Końcowej w Witnicy, którą we
wrześniu burmistrz zgłosił
do „Programu rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej
na lata 2016-2019” (tzw.
schetynówka).
Inwestycja miała być realizowana
w oparciu o przygotowany w styczniu 2017 r. projekt wykonany na zlecenie
burmistrza, a jej wartość
wynieść
miała
ponad
3,25 mln zł. Co ważne, burmistrz sam publicznie ten
projekt (który w ogóle nie

uzyskał akceptacji mieszkańców i radnych), określał
jako „kuriozalny”.
A teraz do konkretów
– witnicki wniosek odpadł już na etapie oceny
formalnej, m.in. z uwagi
na to, że nie zastosowano się do zapisów i wytycznych zawartych w
instrukcji
wypełniania
wniosku o dofinansowanie zadania! 42 wnioski
innych gmin przeszły pozytywnie ocenę formalną
i merytoryczną i uzyskały
50% dofinansowania inwestycji, dla przykładu: są-

siedni Bogdaniec, Lubiszyn,
Kłodawa czy Kostrzyn. Niestety burmistrz nie może
poszczycić się sukcesami
w pozyskiwaniu środków
zewnętrznych na drogowe
inwestycje: nie udało się ze
schetynówką na Nowiny
Wielkie, schetynówka na
Rutkowskiego w Witnicy
udała się tylko i wyłącznie z uwagi na oszczędności poprzetargowe innych
gmin (bo nasz wniosek odpadł na etapie oceny merytorycznej), nie udało się też
z innych programów jak Interreg czy PROW. Dlatego

w roku przedwyborczym
burmistrz na gwałt zabrał
się za budowanie dróg,
szkoda tylko że w całości
za gminne pieniądze (bez
środków zewnętrznych).
Ulicę Końcową można
było od początku przedstawić mieszkańcom jako
inwestycję na mniejszą
skalę, bez autostrady pod
oknami. Tym bardziej, że
w biurku burmistrza leży
już projekt „Przebudowa
ulic Końcowej i Sosnowej”
sporządzony w 2009 r., zakładający zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców spo-

kojną drogę dojazdową do
takich kluczowych ulic, jak
np. Kościuszki (która nota
bene, mogła przez ostatnie
trzy lata ubiegać o środki ze
schetynówki).
Mieszkanka ul. Końcowej

To nie pszok, to szok!

foto red.

foto red.
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Żółta kartka, o czerwonym zabarwieniu
Minione, uzupełniające
wybory do Rady Miejskiej
pokazały, iż w świadomości
witniczan nastąpiły bardzo
poważne zmiany w zakresie postrzegania gminnej,
samorządowej rzeczywistości. Nie można jeszcze
powiedzieć, że wynik wyborczy to odzwierciedlenie preferencji wyborczych
całej Gminy, ale TRZEBA
krzyczeć, iż wynik wyborów, to swoistego rodzaju
barometr wskazujący stan
aktualnie występujących
nieoficjalnie nastrojów
społecznych. Dlaczego tak
sądzę? Otóż, gdyby spojrzeć na kreowaną nachalnie rzeczywistość przez
liczne tuby rządzących
Gminą, to kandydatka promowana NIE TYLKO przez
burmistrza, powinna wygrać w cuglach, i to jeszcze bez zbędnych potów.
Ale wbrew oczekiwaniom

rządzących, ta przesympatyczna kandydatka poległa na wyborczym placu
boju doszczętnie. Dlaczego przegrała z kretesem?
I w tym miejscu ciekawostka, bowiem kandydatka
burmistrza przegrała mniej
więcej w takim stosunku,
w jakim wygrał ostatnie
wybory obecny burmistrz.
Ktoś powie, ale ironia losu.
Moim zdaniem, to nie ironia losu, lecz efekt przetarcia oczu przez głosujących,
i szerzej, przez witnickie
społeczeństwo.
Zaryzykować można twierdzenie,
iż tendencje wyborcze powoli się odwracają, i jeszcze powoli, ale dryfują już
ku normalności. Po trzech
latach rządzenia, mgła opadła i ukazał się witniczanom
rzeczywisty obraz teraźniejszości. Krótko mówiąc, społeczeństwo dostrzega słabiutką jakość i marne efekty

obecnie panujących. Do
świadomości wyborców
dotarło w końcu, że głosowali w ostatnich wyborach
na burmistrza D.J, a w rzeczywistości poczuli się
oszukani, gdyż realną władzę sprawuje inny J. Ludzie
widzą, że po trzech latach
obfitujących tylko w niepotrzebne nikomu waśnie
i spory, po skłóceniu lokalnej społeczności, po usunięciu wartościowych pracowników (a w to miejsce
pakowanie tylko swoich),
nastąpił okres pudrowania
i lakierowania rzeczywistości. Gminni propagandziści dwoją się i troją, by
do oczu i uszu witnickiego
społeczeństwa dotarły TYLKO informacje o sukcesach
burmistrza. Wszak jeszcze
rok do wyborów i sukcesami można wytapetować
i upudrować cała Gminę.
Ale takie działanie, niestety,

„widać, słychać i czuć”. I witniczanie to poczuli i zobaczyli. Tapety odpadną a puder wiatr wywieje. I nawet
postawienie jeszcze w każdej wiosce żłobka nic tu już
nie pomoże.
Zadajmy jeszcze sobie
pytanie, dlaczego pomimo takich „niebotycznych
sukcesów” burmistrza oraz
„braku” jakichkolwiek porażek, promowana przez
niego kandydatka przegrała totalnie? Nikt się
przecież w sferach lokalnej władzy takiego stanu
rzeczy nie spodziewał, ba,
nawet znam takich, co już
opijali zwycięstwo nowej
radnej P., a po ogłoszeniu
wyników wyborów - popłakali się. Znamienne, że
po wyborach na salonach
władzy zapanowała żałoba.
Zobrazowaniem tej sytuacji niech będą słowa mojego sąsiada, Pana Mariana

(pozdrawiam), z którym
uciąłem sobie pogawędkę, jeszcze grubo przed
wyborami, przy kufelku
witnickiego piwa. Pan Marian rzekł mniej więcej tak:
„Łoo, panie, teraz, to ludzie boją się krytykować
i gadać głośno na burmistrza, i tego drugiego, co
jest pierwszym. Witnica
mała, od władzy sporo ludzi jest tu zależnych, mają
pracę, rodziny. A komu
się nie podoba lub gada
za dużo, to zaraz w łebek
dostaje, tak to panie teraz
jest. Ale wie pan co, tak se
myślę, że ludziska otworzą się przy wyborach i ta
Pani od burmistrza przegra bardzo, bardzo mocno przegra”. Po wyborach,
jeszcze z panem Marianem
nie rozmawiałem, ale gdy
go zobaczę, to mu rzeknę:
prorok jakiś czy cóś?
Mieszkaniec, sąsiad Mariana.

