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Stawki podatków 
bez zmian!

   Witniccy radni zdecydo-
wali o niepodwyższaniu 
stawek podatku od nieru-
chomości, rolnego i leśne-
go. W związku ze zmianą 
stawek przez Ministerstwo 
Finansów, podatek od 
środków transportu bę-
dzie nawet mniejszy.   
   Przypominamy, iż do koń-
ca lutego burmistrz wyśle 
do każdego z nas decyzję 
w sprawie podatków lo-
kalnych (od nieruchomo-
ści, rolnego, leśnego). Gdy 
w otrzymanej decyzji coś 
„nie gra”, coś zburzyliście, 
coś dobudowaliście – mu-
sicie to zgłosić do urzędu 
w ciągu 14 dni. Otrzymacie 
korektę decyzji z domiarem 
lub zmniejszeniem daniny.
    Terminy płatności podat-

ków: 15 marca, 15 maja, 
15 września i 15 listopa-
da. Nie zapominajcie, bo 
otrzymacie upomnienie 
i  zostaną doliczone dodat-
kowe koszty!                       red
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18 stycznia 2018 roku, o godz. 14:00 w sali wie-
lofunkcyjnej RCR odbędzie się sesja Rady Miej-
skiej 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 miesz-
kańców. 

  przewodnicząca Rady Miejskiej Witnicy  Agnieszka Hołubowska

Sprawozdanie z LX sesji Rady Miejskiej Witnicy

    21 grudnia miała miej-
sce LX sesja RM. Obecnych 
było 13 radnych, przewod-
nicząca odczytała propo-
nowany porządek obrad, 
do którego burmistrz zgło-
sił kilka nowych uchwał. 
Radna Chudziak złożyła 
wniosek formalny o zdję-
cie z  obrad sesji uchwały 
budżetowej na 2018 rok 
oraz Wieloletniej  Prognozy 
Finansowej na lata 2018-
2028, natomiast radna  Szy-
bińska-Juszczuk – uchwały 
w sprawie gminnego pro-
gramu profilaktyki i roz-
wiązywania problemów 
alkoholowych.   Wszyscy 
obecni radni zagłosowali 
za ww. zmianami porząd-

• codziennie dostarczamy do Ciebie 5 zdrowych posiłków
• nasz dietetyk na podstawie wywiadu żywieniowego przygotuje 

dla Ciebie indywidualnie zbilansowaną dietę, dopasowaną do zapo-
trzebowania na energię i składniki odżywcze, a także stanu zdrowia 
I stylu życia

• posiłki, które dla Ciebie przygotujemy, będą nie tylko zdrowe 
ale i smaczne

• stawiamy na sezonowość i różnorodność
• daj się zaskoczyć każdego dnia
• realizuj swoje Cele i ciesz sic etefektami
• nie musisz już dłużej zastanawiać się czy Twoja dieta jest odpo-

wiednio skomponowana, zni poświęcać czasu ns przygotowywanie 
posiłków

• zdrowe odżywanie, odchudzanie, poprawa stanu zdrowia czy wyni-
ków sportowych?

ku obrad.  
  Burmistrz odczytał spra-
wozdanie z  działalności 
międzysesyjnej, w którym 
przez blisko 15 minut mó-
wił o: muzycznych zaję-
ciach młodzieży z  Dąbro-
szyna, pełnionych dyżurach 
w sołectwach, przebraniu 
się burmistrza w strój Mi-
kołaja, nowo wybranym dy-
rektorze żłobka w Witnicy, 
ogłoszonym dla uczniów 
konkursie na ozdoby świą-
teczne, naprawie kon-
strukcji dachu kościoła 
w Białczu, wygranej w kon-
kursie przedszkola „Bajka” 
w Witnicy, wzięciu przez 
burmistrza udziału w akcji 
Motomikołaje, obchodach 

jubileuszu pożycia małżeń-
skiego, podłączeniu choinki 
w Witnicy i choinek w  so-
łectwach, naborze dzie-
ci do żłobka, przekazaniu 
prezentu mikołajkowego 
dla młodzieżowej drużyny 
OSP, podpisaniu umowy 
na budowę ul. Kościelnej 
w Białczu (145 mb) o war-
tości 250 tys. zł, trwających 
pracach budowlanych 
w przedszkolu w Nowinach 
Wielkich, podłączeniu ka-
mery na urzędzie, Wigiliach 
i chodniku w Dąbroszynie.
    Następnie przez półto-
rej godziny rada podejmo-
wała przygotowane przez 
urzędników uchwały. Więk-
szość z nich podjęto jedno-

głośnie. Jedynie uchwała 
w  sprawie żłobka w Witni-
cy, w której to chciano do-
konać zmian dotyczących 
przyjmowania dzieci spoza 
terenu naszej gminy, zo-
stała odrzucona w głoso-
waniu (8 radnych przeciw, 
4  wstrzymujących się, 2 za 
- razem 14, bo jednen z rad-

nych dotarł przed podję-
ciem uchwały).
    Radni zadali kilkanaście, 
bardzo merytorycznych py-
tań, na które niekoniecznie 
otrzymali wyczerpujące od-
powiedzi, ale o tym w kolej-
nym artykule. Sesja zakoń-
czyła się o godz. 17:00.

   radni Rady Miejskiej Witnicy

Wybory po nowemu
    W tym roku czekają nas 
wybory samorządowe. Wie-
le wskazywało na to, że od-
będą się w nowej odsłonie, 
ale po namowach wielu śro-
dowisk politycznych, w naszej 
małej społeczności nic się ge-
neralnie nie zmieni. Jedyną 
zmianą  - można powiedzieć 
- „pokoleniową”, jest wpro-
wadzenie dwukadencyjno-
ści  wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast. Kaden-
cja będzie trwała 5 lat, czyli 
zwiększono ją o dodatkowy 
rok (dotychczas była 4-letnia). 
W gminach do 20 tys. miesz-
kańców pozostawiono JOW-y 
– czyli jednomandatowe okrę-
gi wyborcze w wyborach do 
rad gmin. Nadal będziemy gło-

sować na daną osobę, a nie jak 
to jest w większych miastach 
- na listę partyjną. Ordynacja 
wyborcza zlikwidowała gło-
sowanie korespondencyjne, 
ale nałożyła obowiązek pro-
wadzenia transmisji na żywo 
z każdego lokalu wyborczego. 
Przewodniczący komisji wy-
borczej będzie zobligowany 
do sprawdzenia każdej karty 
do głosowania i ogłoszenia 
reszcie członków, czy głos jest 
ważny! Ciekawe, prawda? Tak 
czy inaczej – w tym roku cze-
kają nas wybory samorzą-
dowe, a sądząc po okładce 
biuletynu „Wieści z Ratusza” 
i działaniach burmistrza – 
kampania trwa już w najlep-
sze.                             red

Zastanawiające 
nieistnienie Edwarda

  Czy nie jest dla Państwa - 
Drodzy Czytelnicy - zastana-
wiające, że Pan burmistrz po-
mimo, że co miesiąc chwali 
się czego to nie dokonał, cze-
go nie otworzył, gdzie nie był 
i  jak bardzo wiele osiągnął 
nie istnieje w  środowisku, 
które decyduje o tym, co 
dla Witnicy można zrobić? 
    Edward fotografuje się na-
der chętnie na tle budów, 
dróg, chodników, ale z ludź-
mi, którzy coś znaczą w poli-
tyce samorządowej - prawie 
wcale. 
    Było kilka fotek z panią mi-
nister, ale to było zrozumiałe, 
bo jej zależało na propago-
waniu swojego programu 
społecznego. 
   Była też przezabawna fotka 
(brawo dla mistrza fotogra-
fii, który wykazał się dużym 
refleksem) z Warszawy, gdy 
Edward stał w tle przecho-
dzącego Prezydenta RP, 
wyglądając jak figura wo-
skowa i komentarzami, że 
spotkał się z głową państwa, 
co było jawnym nadużyciem 
(ja też spotkałem się z Do-
naldem Trampem, bo byłem 
w  Warszawie, jak on przyje-
chał). 
  Były też fotki z Prezyden-
tem Gorzowa Wlkp. Panem 
Jackiem Wojcickim w czasie 

podpisywania jakiejś umo-
wy, która chyba nawet nie 
została później zrealizowana, 
bo po tym spotkaniu już od 
wielu miesięcy cisza w tema-
cie.
    Za to trudno oprzeć się 
wrażeniu, że niektórzy ważni 
dla gminy urzędnicy wyso-
kiego szczebla, zaczęli unikać 
naszych włodarzy. Wojewo-
da składa zawiadomienie 
na burmistrza, Starosta nie 
widząc wielkiego zaintere-
sowania ze strony gminy 
(i  trudno mu się dziwić), nie 
ma zamiaru budować dalszej 
części drogi do Sosen.
   Jako gmina, dzięki „za-
biegom” Edwarda, a także 
jego zaplecza PR, zostali-
śmy wyizolowani. Bez umie-
jętnej polityki samorządowej 
jesteśmy pomijani w  rozmo-
wach o pieniądzach, a gdy do 
tego dodamy miernej jakości 
wnioski o dofinansowania 
różnego rodzaju projektów, 
zaczyna być zrozumiałe, 
dlaczego żeby zaspakajać 
przedwyborcze fajerwerki 
burmistrza, zadłużamy się 
koszmarnie i  inwestujemy 
za swoje, czyli pożyczoną 
na procent forsę. Drogo, 
byle jak, ale w jednym celu 
- ZAISTNIENIE EDWARDA, 
bo niby robi.       Krzysztof Bryś
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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.)

Celowe działanie czy zwykła niewiedza? 
   Na łamach ostatnich nu-
merów Przekroju informo-
waliśmy Państwa na bieżą-
co o  krokach powziętych 
przez radnych w celu 
wyjaśnienia przez burmi-
strza i prezesa MZK wyso-
kich cen wody i ścieków. 
W grudniowym numerze 
(str.10) w artykule „Radni 
walczą o  niższe ceny wody 
i ścieków” przytoczyliśmy 
pytania, które radni zada-
li 6.12.2017 r. w  tej spra-
wie burmistrzowi. Pismem 
z  dnia 28.12.2017 r. bur-
mistrz – standardowo już 
rękoma pani sekretarz – od-
powiedział, że nie mógł wy-
konać uchwały ws. dopłat 
do cen wody i ścieków, bo 
uchwała ta wg niego jest 
bezprzedmiotowa wobec 
braku wejścia w życie taryf, 
do których dopłaty prze-
widywała. Czyli w skrócie: 
nie ma taryf uchwalonych 
przez radę – nie ma dopłat. 
Pani sekretarz oświadczyła 
również, że środki finanso-
we w formie uchwalonych 
przez Radę Miejską dopłat 
(by zmniejszyć mieszkań-

com ceny), nie zostały ni-
gdy przekazane do MZK sp. 
z o.o., z tego względu MZK 
żadnych korekt faktur 
sporządzać nie zamierza. 
Do odpowiedzi pani sekre-
tarz załączono opinię praw-
nika zatrudnionego w Urzę-
dzie, potwierdzającego, że 
dopłaty są ściśle powiązane 
z taryfami. 
    Na marginesie zaznaczyć 
należy, że choć sekretarz 
zapewnia, iż środki stano-
wiące dopłaty nie zostały 
przekazane do MZK, to bur-
mistrz i tak kwotę ponad 
miliona złotych bez wiedzy 
radnych MZK przekazał, 
pokrywając tym samym 
stratę spółki za rok 2016.
  Radni pismem złożonym 
burmistrzowi już dnia 
8.01.2018 r. szeroko usto-
sunkowali się do pisma pani 
sekretarz. Przede wszyst-
kim podnieśli, że stwier-
dzenia pani sekretarz 
i radcy prawnego urzędu, 
pozostają w  sprzeczno-
ści z   opinią prawną tego 
samego radcy prawne-
go z maja 2017 r., kiedy to 

burmistrz forsował powzię-
cie przez radnych kolejnej 
uchwały o dopłatach. Wów-
czas pani mecenas twier-
dziła, że podjęcie uchwały 
o  dopłatach nie jest w ża-
den sposób związane z pro-
cedurą ustalania taryf. Ba! 
W opinii tej uznano, że tary-
fy wciąż obowiązują w gmi-
nie Witnica, czyli są taryfy 
– nie ma przeciwwskazań 
do podjęcia uchwały o do-
płatach. Bazując więc na 
stanowisku burmistrza oraz 
jego prawnika, radni w maju 
podjęli uchwałę o  dopła-
tach. Aktualnie próbują zro-
zumieć, czemu burmistrz 
nie wykonał uchwał doty-
czących dopłat z listopa-
da 2016 r. i maja 2017 r., 

skoro sam forsował tezę, że 
istnieje prawna możliwość 
uchwalenia dopłat do cen 
wody i ścieków w aktualnie 
obowiązującej taryfie wod-
no-ściekowej.
   Teraz burmistrz twier-
dzi kompletnie inaczej! 
Przedłożone przez niego 
oficjalne urzędowe pisma 
do radnych wzajemnie 
się wykluczają (jak i opi-
nie tego samego prawnika 
sporządzone na przestrzeni 
zaledwie 7 miesięcy!). Na-
suwa się pytanie, czy spo-
rządzone opinie miały na 
celu w danym momencie 
„wymóc” na radnych pod-
jęcie uchwał danej treści 
zgodnie z oczekiwaniami 
burmistrza, podyktowany-

mi potrzebami chwili? 
  W lutowym numerze 
Przekroju poinformujemy 
Państwa o odpowiedzi bur-
mistrza (a raczej zapewne 
pani sekretarz) na nasze 
pismo, doręczone urzędni-
kom 8.01.2018 r.
   A swoją drogą, może każ-
dy mieszkaniec Gminy po-
winien zadać burmistrzo-
wi pytanie, kto zawinił, że 
w  kwietniu 2017  r. weszły 
w życie taryfy bez uchwały 
rady co skutkuje, że nie ma 
dopłat, a rachunki za wodę 
i  ścieki wynoszą tyle samo 
co za energię elektryczną? 
radni: Agnieszka Hołubowska, 
Maria Butrym, Agnieszka Chudziak, 
Marek  Mołdoch, Zdzisław Mikisz, 
Piotr Zakryszko

     W Wieściach z Ratusza nie 
przeczytacie o tym, że spółka 
MZK w Witnicy za 2016 rok 
osiągnęła stratę w wysoko-
ści ponad 1 mln zł! Przypomi-
namy, iż spółka działa od 2003 
roku. Została powołana po to, 
aby m.in. zacząć generować 
zyski i  nimi pokryć straty za-
mkniętego Zakładu Wodocią-
gów i Kanalizacji (ponad 900 
tys. zł). Przez ostatnie 12 lat 
(do końca 2015 roku) spółka 
osiągała zysk. Rocznie wynosił 
koło 100-150 tys. zł. MZK wy-
pracowany zysk przeznaczały 
na pokrycie straty ZWiK, a po 
jej całkowitej „spłacie” inwe-
stowały w sieć wodno-kanali-
zacyjną. 
    W 2016 roku burmistrz 
zwalnia prezesa Grzecz-
nowskiego, a w to miejsce 
obsadza swojego, bliskie-
go współpracownika Jocza. 
Efekty przerosły wszystkich. 
Prócz braku taryf, braku do-
płat, braku wieloletniego 
programu inwestycyjnego, 
pojawiła się strata, i to jaka 
strata – milionowa! W  jed-

Miesiąc temu interwenio-
waliśmy w sprawie miejsc 
parkingowych przy blokach 
przy ulicy Wiosny Ludów. 
Dzisiaj meldujemy Pań-
stwu, iż urząd wywiązał się 
z zadania. Brawo! Co praw-

A jednak można!

Kostrzyn nad Odrą
ul. Jana Pawła II

tel.: 95 728 93 85, 601 777 948
695 755 770, 609 783 950

www.alfabud.pl

Taki mamy klimat - 
niegdyś powiedziała minister Bieńkowska

foto archiwum A. Chudziak

 Uchwała budżetowa na 
nowy rok, to najważniejszy 
dokument przygotowywa-
ny przez każdego włodarza 
gminy lub miasta. Każdemu 
z  nich (bynajmniej do nie-
dawna tak sądziłam) zależy 
na „przepchnięciu” swojego, 
autorskiego dokumentu, 
na podstawie którego może 
realizować zapisane w nim 
inwestycje, remonty, zakupy 
i wynagrodzenia. W  naszej 
gminie jest inaczej.  
      W grudniu na komisję bu-
dżetu, oświaty i rolnictwa bur-
mistrz nie przychodzi. Przykre, 
lecz prawdziwe. Kierownicy 
wydziałów „są” od czasu do 
czasu, ale co z tego, skoro na 
większość zadawanych pytań 
nie znają odpowiedzi. Gdy 
się słyszy po raz kolejny, że 
„odpowiedzą na piśmie, bo 
muszą sprawdzić lub prze-
czytać”, to każdy z zadających 
pytanie ma wrażenie, że jest 

oszukiwany, okłamywany, i 
wiele innych „o”… Na niektó-
rych komisjach pojawia się 
zastępca, ale nie zabiera gło-
su, uśmiecha się tylko pod 
nosem i „grzebie” coś w telefo-
nie. Chciałoby się powiedzieć: 
arogancja na szczycie, to 
i arogancja w Witnicy. 
      Taki mamy klimat w Witni-
cy, że najważniejsza uchwała 
budżetowa na 2018 rok, zo-
stała zdjęta z obrad sesji Rady 
Miejskiej. 13 radnych obec-
nych na sesji, jednogłośnie 
zagłosowało za cofnięciem 
budżetu do komisji meryto-
rycznych. Wszystkie komisje 
wyraziły negatywne opinie 
o  przygotowanym projekcie 
budżetu na 2018 rok, uzasad-
niając swoje stanowiska w na-
stępujący sposób:
    • komisja rolnictwa – na po-
siedzeniu komisji nie uczest-
niczył burmistrz, ani żaden 
kierownik wydziału urzędu, 
w związku z powyższym nie 
można było zadać kluczo-
wych pytań;  komisja stwier-
dziła również, iż w  budżecie 
jest sporo niedoszacowanych 

zadań,
   • komisja budżetu – poda-
ła kilkadziesiąt punktów do 
których należy ponownie „po-
dejść”, na które nie otrzymała 
wystarczających odpowiedzi,
   • komisja oświaty – w  po-
siedzeniu komisji nie uczest-
niczył burmistrz, a dyrektorzy 
szkół zostali z komisji odwo-
łani przez burmistrza, tym sa-
mym nie można było zadać 
kluczowych pytań dotyczą-
cych znacznie zwiększonych 
kosztów oświaty (kierownik 
wydziału oświaty nie umiała 
odpowiedzieć na zadawane 
pytania).
   Burmistrz, po wyrażeniu opi-
nii oraz jednogłośnym głoso-
waniu radnych, nie wytłuma-
czył swojego postępowania. 
Uśmiechał się do v-ce, jakby 
nie rozumiejąc, co się za-
działo. Ba, nawet nie skomen-
tował wyniku głosowania i nie 
spróbował bronić swojego 
stanowiska. Czy Państwo coś 
z tego rozumiecie? Ja przesta-
ję.         

Agnieszka Chudziak 
radna Rady Miejskiej Witnicy

Prokuratura bada sprawę 
witnickiej wody i ścieków

foto R. Witkowski

   Redakcja Przekroju Lokal-
nego uzyskała informację, 
że Wydział Korupcji Komen-
dy Wojewódzkiej Policji 
w Gorzowie Wlkp. prowadzi 
czynności związane ze spra-
wą witnickiej wody i ście-
ków. Celem zweryfikowania 
tej informacji, zwróciliśmy 
się do rzecznika prasowe-
go Prokuratury Okręgowej 
w Gorzowie Wlkp., pana Ro-
mana Witkowskiego. Proku-
rator udzielił nam następu-
jącej odpowiedzi: 

„Informuję, że w przed-
miotowej sprawie prowa-
dzone jest obecnie przez 
Prokuraturę Rejonową 
w  Gorzowie Wlkp. śledz-
two dot. niedopełnie-
nia obowiązków przez 
Burmistrza MiG Witnica 
w okresie od 27.01. do 
07.04.2017 r. poprzez nie 
zweryfikowanie przedło-
żonych przez MZK taryf 
dla zbiorowego zaopa-
trzenia w wodę i  nie przed-
łożenie Radzie Gminy 
Witnica projektu uchwały 
o  zatwierdzeniu tych ta-
ryf, co uniemożliwiło wy-

danie stosownej uchwały 
w tym zakresie i stanowi-
ło działanie na szkodę in-
teresu publicznego – tj. 
o czyn z art.231§1 kodek-
su karnego. Śledztwo 
prowadzone jest w  spra-
wie. Dotychczas niko-
mu nie przedstawiono 
zarzutów. W  toku postę-
powania przesłuchano 
świadków oraz zabezpie-
czono dokumenty zwią-
zane z przedmiotem.”
      Temat będziemy konty-
nuowali na łamach kolej-
nych numerów Przekroju.     

red

da, trwało to bardzo długo 
(przyp. od 14 sierpnia 2016 
roku), ale lepiej później niż 
wcale. Mieszkańcy czeka-
ją jeszcze na wykonanie 
przyobiecanych chodni-
ków.                   TK

I to jaka strata 
– milionowa!

nym roku! Ale kogo to ob-
chodzi? Nikogo! Prezes ma się 
dobrze. Mówią, że nie zna się 
na robocie, ale za to super za-
rabia i jeździ nowym suwem.  
     A burmistrz? Burmistrz jed-
noosobowo podjął decyzję 
o pokryciu straty z  budże-
tu gminy! Nie poinformował 
o  tym radnych, a  chyba by 
wypadało. Tak, z ludzkiej przy-
zwoitości. Ale co tam, z  bu-
dżetu dokonał przelewu na 
kwotę ponad 1 milion zł, aby 
pokryć „szczególne umiejęt-
ności” swojego kompana? 
Zabawa trwa w najlepsze. Tyl-
ko dlaczego naszym kosztem? 

red

foto red
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Wi e l k i e  s p r a w y  m a ł y c h  G m i n
    Witnickie wybory uzupeł-
niające do Rady Miejskiej 
z 29 października,  potwier-
dziły i wpisały się w wyraź-
ny trend wyborczy, który 
bardzo mocno wystąpił 
w  2017 roku na wyborczej 
samorządowej mapie Pol-
ski.
   Jak dowodzą wieloletnie 
doświadczenia, wybory sa-
morządowe w małych gmi-
nach do 20 tysięcy miesz-
kańców rządzą się swoimi 
prawami. Dobrze zatem 
się stało, iż nowo wprowa-
dzane zmiany w kodeksie 
wyborczym, dotyczące 
proporcjonalnej ordynacji, 
ominęły właśnie te gminy. 
Tu bowiem wyborcy raczej 
nie głosują na kandydatów 
z list partyjnych (choć oczy-
wiście nie jest to żelazną re-
gułą), lecz w zdecydowanej 
większości w niewielkich 
gminach głosy oddawane 
są na lokalne komitety wy-
borcze, czyli na znanych 
wyborcom  kandydatów. 
Można zaryzykować  twier-
dzenie, iż dzieje się tak, jak 
powiada stare ludowe po-
rzekadło - „wiedzą sąsie-
dzi, jak kto siedzi”. Innymi 
zaś prawami wyborczymi 
rządzą się duże aglomera-
cje, gdzie kandydaci z list 
partyjnych, w ramach or-
dynacji proporcjonalnej, 
praktycznie wygrywają 
zawsze wybory, albowiem 
„wchodzą na urzędy” z tzw. 
listy partyjnej. W nadcho-
dzących wyborach samo-
rządowych taki mechanizm 
wystąpi w gminach powy-
żej 20 tysięcy mieszkań-
ców. Odmiennie zaś jest 
w gminach do 20 tysięcy 
mieszkańców (okręgach 

jednomandatowe), gdzie 
zawsze wygrywa zwycięz-
ca danego okręgu, zgodnie 
z  zasadami ordynacji więk-
szościowej.  Mówiąc obra-
zowo, wyborcy głosują na 
konkretnego kandydata, 
a  nie na nieznanych niko-
mu kandydatów z list par-
tyjnych. 
      W minionym, 2017 roku, 
w Polsce odbyło się 17 wy-
borów uzupełniających na 
wójtów, burmistrzów i pre-
zydentów. Wyniki tych wy-
borów pokazują pewną 
interesującą tendencję 
i  jest ona dla wszystkich 
dużych partii bardzo ne-
gatywna. Z danych PKW 
wynika, że w 2017 roku 
kandydaci „niepartyjni” wy-
grali z kandydatami partii 
rządzącej w stosunku 15 
do 2.  W 15 na 17 wyborach 
uzupełniających wygrali 
kandydaci z lokalnych ko-
mitetów wyborczych. Ale 
prawdą jest także i to, że 
nie wygrywali kandydaci 
partyjni popierani przez 
PO, .Nowoczesną czy SLD. 
Tak więc, wiatr wyborczy 
wieje w stronę kandyda-
tów bezpartyjnych, co bez-
sprzecznie potwierdza tezę, 
że wybory do lokalnego sa-
morządu w małych miejsco-
wościach rządzą się swoimi 
regułami, gdzie przeważnie 
stawia się na osoby, a nie 
na partie polityczne, albo 
gdzie partyjni kandydaci 
„skrywają się” za lokalnymi 
szyldami wyborczymi. 
     Wydaje się zasadnym za-
dać pytanie, dlaczego tak 
się dzieje i jak to jest możli-
we, że duża partia politycz-
na (PiS) mająca w sonda-
żach poparcie ok. 40-50%, 

a  także i inne ogólnopol-
skie  partie polityczne (.No-
woczesna, PO, SLD – łącznie 
poparcie sondażowe ok. 
30-35%), w zdecydowanej 
większości nie wygrywa 
wyborów lokalnych w ma-
łych gminach? Jakie me-
chanizmy socjologiczne, 
społeczne i polityczne po-
wodują, iż ogólnopolskie 
partie dysponujące ponad 
80% poparciem łącznie, 
nie wygrywają tam z reguły 
wyborów samorządowych?  
Odpowiedzi na to interesu-
jące pytanie należy szukać 
w następujących przyczy-
nach: 
1) występują zasadnicze 
różnice między głosowa-
niem samorządowym, 
a  głosowaniem do Sejmu 
i Senatu; 
2) w wyborach lokalnych 
uczestniczy trochę „inny 
typ wyborcy” niż w (euro) 
parlamentarnych czy prezy-
denckich, czyli ta cześć spo-
łeczeństwa (ok. 40-60%), 
która z różnych przyczyn 
nie bierze udziału w wybo-
rach ogólnopolskich; 
3) w małych społeczno-
ściach kandydaci są o wiele 
mniej anonimowi; 
4)  duże partie polityczne 
„nie dysponują” w każdej 
małej gminie wystarczają-
cym zapleczem kadrowym, 
tak mocnym, by pokonać 
lokalnych liderów; 
5) ogólne zniechęcenie wy-
borców w małych społecz-
nościach do „partiokracji” 
czy też do „działaczy” gmin-
nego aparatu partyjnego; 
6) duże partie polityczne 
kojarzone są przez wybor-
ców małych społeczności 
jako te, które dbają bardziej 

o interes ogólnopolski, niż 
lokalny. 
    Zobrazowaniem powyż-
szego niech będzie na-
stępujący przykład, gdzie 
wyniku wyborów uzupeł-
niających w Nowogrodzie 
na Podlasiu, kandydat PiS 
otrzymał jedynie 3,5% 
głosów. Wygrał tam kan-
dydat bezpartyjny z  ko-
mitetu obywatelskiego, 
zdobywając ponad 60% 
poparcia. Jest to o tyle 
dziwne, że Podlasie stano-
wi tradycyjnie twierdzę PiS. 
To właśnie tam w ostatnich 
wyborach prezydenckich 
i  parlamentarnych kandy-
daci PiS wręcz zmiażdżyli 
swoich przeciwników. 
  Potwierdzeniem wyżej 
postawionych tez są także 
wyniki ostatnich wyborów 
uzupełniających do RM 
w  Witnicy, gdzie wygrała 
z przytłaczającą przewagą 
kandydatka z lokalnego 
NIEZALEŻNEGO OD NIKO-
GO komitetu wyborczego 
– Pani Agnieszka Chudziak, 
a kandydatka popierana 
przez działaczy dużej par-
tii politycznej i obecnego 
burmistrza – przegrała sro-
motnie. Uznanie w oczach 
wyborców zyskała osoba 
znana w lokalnym społe-
czeństwie, jako bardzo ce-
niony fachowiec od spraw 
finansowych w samorzą-
dzie, długoletni pracownik 
tegoż samorządu (w  dal-
szym ciągu skarbnik w  są-
siedniej gminie), społecz-
nik oraz osoba gruntownie 
i branżowo wykształcona. 
Znamienne jest to, że wy-
borcy swoim werdyktem 
docenili wcześniejszą BAR-
DZO WAŻNĄ DECYZJĘ Pani 

Agnieszki Chudziak, któ-
ra krótko po zwycięstwie 
obecnego burmistrza, nie 
akceptując nowo wprowa-
dzanych zmian i „dziwnych 
rządów” nowej gminnej 
władzy, na znak protestu 
sama zrezygnowała z pracy, 
nie chcąc legitymizować 
zaskakujących i wysoce 
kontrowersyjnych poczy-
nań nowych włodarzy. Ta 
trudna decyzja WYMAGA-
ŁA CYWILNEJ ODWAGI, co 
w konsekwencji, po trzech 
latach, skutkowało wygra-
niem wyborów uzupełnia-
jących do Rady Miejskiej, 
i, co jednoznacznie oznacza 
w oczach wyborców, że de-
cyzja o  nieakceptowaniu 
działań obecnej władzy 
była jak najbardziej słuszna. 
    A jak się kończą „dziwne 
rządy” obecnej ekipy, to 
przecież każdy rozsądny 
mieszkaniec gminy widzi. 
Po trzech latach nieudol-
nych i kalekich rządów, 
o jakości obecnej władzy 
najbardziej „na własnej kie-
szeni” przekonali się wit-
niczanie, gdzie w wyniku 
rażących błędów i niekom-
petencji rządzących, ZMU-
SZENI SĄ płacić za wodę 
i  ścieki horrendalną kwotę 
17,03 złotych, czy też, za-
miast z pozyskanych przez 
Gminę funduszy zewnętrz-
nych, inwestycje w Witnicy 
prowadzi się za pieniądze 
podatników, nie wspomi-
nając już zakupu za pu-
bliczne środki luksusowych 
białych samochodów tere-
nowych (SUV-ów) dla lokal-
nej „elyty”.

Wojciech Grzecznowski

ZAZ - pierwszy w regionie
   Zakład taki tworzy się 
w  celu zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych zali-
czonych do znacznego lub 
umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności, a tak-
że w celu rehabilitacji za-
wodowej i społecznej tych 
osób oraz przygotowania 
ich do aktywnego życia 
w otwartym środowisku na 
miarę ich indywidualnych 
możliwości.
       Zakład Aktywności Zwo-
dowej powstaje na terenie 
Domu Pomocy Społecznej 
w Kamieniu Wielkim.  Bu-
dynek będący wcześniej 
„starą chlewnią” został 
przekazany Fundacji Ste-
phanus (z siedzibą w Szcze-
cinie) w  użytkowanie na 
okres 30 lat. Budowa zakła-
du rozpoczęła się w paź-
dzierniku 2015 r. Wartość 
inwestycji wyniosła ponad 
3 mln zł. Należy dodać, że 
50% tej kwoty stanowi dofi-
nansowanie z PFRON. Pozo-
stałe środki zabezpieczyła 
Fundacja.
     ZAZ będzie prowadził 
pralnię przemysłową z  ba-
rierą higieniczną, doce-
lowo pracę znajdzie 21 
osób niepełnospraw-
nych. Celem inwestycji jest 
umożliwienie osobom nie-
pełnosprawnym równego 
uczestnictwa w życiu zawo-
dowym i społecznym.
    Powstanie Zakładu Ak-
tywności Zawodowej 
w  Powiecie Gorzowskim 
z pewnością wpłynie na po-
prawę sytuacji osób niepeł-
nosprawnych, które pomi-
mo, iż w wielu przypadkach 
posiadają chęci i umiejęt-
ności pozwalające im pod-
jąć pracę, mają problemy ze 
znalezieniem na rynku pra-
cy zajęcia dla siebie.
    System aktywizacji spo-
łeczno-zawodowej  osób 
niepełnosprawnych w  na-
szym kraju istnieje tylko 
w teorii. A mianowicie: nie-
pełnosprawni swoją reha-
bilitację społeczną rozpo-
czynają w środowiskowych 
domach samopomocy, 
później powinni uczęszczać 

na warsztaty terapii zajęcio-
wej, gdzie po odpowied-
nim przygotowaniu z zakre-
su rehabilitacji zawodowej 
winni trafić na chroniony 
rynek pracy czyli zatrud-
nienie w ZAZ lub zakładach 
pracy chronionej. W rze-
czywistości osoby niepeł-
nosprawne nie realizują 
ścieżki wg powyższego 
schematu tylko większość 
swojego życia spędzają 
w instytucji jednego typu tj. 
ŚDS czy WTZ.
     W ZAZ pracę znajdzie 
21 osób niepełnospraw-
nych. W pralni będą także 
zatrudnieni: fizjoterapeuta, 
instruktor terapii, lekarz, 
pielęgniarka. Będą po-
mieszczenia dostosowane 
do rehabilitacji. Co istotne, 
ZAZ nie powstaje po to, by 
„na kogoś” zarobić. Pralnia 
ma przynosić takie docho-
dy, by móc ją utrzymać i wy-
płacić pensje dla wszystkich 
pracowników. I tyle. Jeże-
li okaże się, że przyniesie 
większe dochody, wtedy 
będą przeznaczone one np. 
na rehabilitację dla niepeł-
nosprawnych. Może być to 
zakup nowego sprzętu do 
rehabilitacji albo wyjazd na 
turnus rehabilitacyjny.
     Osoby niepełnospraw-

foto J. Karasińska foto J. Karasińska

foto J. Karasińska

foto J. Karasińska

ne zainteresowane za-
trudnieniem mogą skła-
dać aplikacje w ZAZ przy 
ul. Stawnej 40 w Kamie-
niu Wielkim. 

Julita Karasińska
Dyrektor DPS w Kamieniu Wielkim

foto 1: budynek starej chlew-
ni jesień 2015
foto 2: budynek ZAZ po re-
moncie jesień 2017
foto 3: budynek ZAZ po re-
moncie jesień 2017
foto 4: od lewej pracownicy 
DPS w Kamieniu Wielkim: 
Elżbieta Rożniata-Oczkowska, 
Renata Dziuba, 
Dyrektor Julita Karasińska, 
Prezes Fundacji  Maciej Kor-
czyński, 
Prezes Zarządu Stephanus 
Stiftung Pastor Torsten Sil-
berbach oraz przedstawiciel 
Powiatu Gorzowskiego Na-
czelnik Wydziału Rozwoju 
i Komunikacji Społecznej  Bar-
tosz Jankowski 

Podwyżka o całe trzy złote
  W tym roku, w centrum 
Witnicy (i nie tylko) stanęła 
piękna choinka i prześlicz-
na bombka. Cieszymy się 
bardzo, iż burmistrz wycią-
gnął wnioski z poprzed-
niego roku. Zapewne pa-
miętacie, iż postawiona 
choinka bardziej straszyła 
aniżeli zachęcała mieszkań-

ców do pozowania i robie-
nia przy niej zdjęć. Dowie-
dzieliśmy się, ile burmistrz 
wydał na zakup tegorocznej 
choinki i bombki. Ta pierw-
sza kosztowała gminę je-
dynie 20.448,75 zł, a  ta 

druga tylko 17.790,87  zł. 
I nic nie mielibyśmy przeciw, 
gdyby nie fakt, iż burmistrz 
znajduje środki na takie, no 
powiedzmy jednorazowe, 
zakupy, ale na podniesienie 
diet dla członków Ochotni-

czych Straży Pożarnych już 
nie. Na wspólnej komisji 
rady tłumaczył, że nie ma 
środków w budżecie, że za-
pomniał o postulacie prze-
wodniczącej rady, że skoro 
przez tyle lat była tak mała 

stawka, to dlaczego teraz 
ma szukać dodatkowych 
środków?! Po ogromnej 
batalii radnych, znalazł 
jednak w  przyszłorocz-
nym budżecie niewielką, 
bo o 3 złote, podwyżkę. 
   Dobre i to. Bo to, że się 
ochotnikom należy - wie 
każdy z nas.       red
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Witnica:   Będą patrzeć burmistrzowi na ręce 
  Witniccy radni na facebo-
okowym profilu udostępniają 
nagrania z przebiegu obrad 
sesji włączając mieszkańców 
w lokalną debatę o  kształcie 
gminy. Lokalny samorząd 
wychodzi do ludzi obnaża-
jąc niski poziom kompeten-
cji urzędującej władzy. Jak 
mówi słynne powiedzenie - 
koń jaki jest, każdy widzi. 
    Chcą zaangażować miesz-
kańców w dyskusję o otocze-
niu i politycznych decyzjach 
mających wpływ na funkcjo-
nowanie gminy - Wykorzy-
stujemy najnowsze medium 
do przekazania społeczeń-
stwu informacji o działa-
niach władzy i radnych. Tym 
samym chcielibyśmy, aby 
mieszkańcy naszej gminy 
aktywnie uczestniczyli w 
tak ważnej sferze życia, jaką 
jest samorząd. Bo przecież 
samorząd to ludzie – mówi 
Agnieszka Chudziak, która 
niedawno dołączyła do grona 
radnych, zdobywając mandat 
w wyborach uzupełniających. 
Dlaczego burmistrz leje 
wodę, a mieszkańcy płacą 

i płaczą? 
Wskutek opóźnień w przedło-
żeniu taryfy i braku jej weryfi-
kacji przez burmistrza w gmi-
nie obowiązuje horrendalna 
cena za wodę i  ścieki. Nawet 
mimo podjęcia przez rad-
nych uchwały w sprawie 
dopłat obniżającej wysokie 
stawki, mieszkańcy zmusze-
ni są płacić wysokie rachunki, 
bowiem burmistrz nie wyko-
nuje zapisów uchwały, argu-
mentując, że jeśli nie ma ta-
ryf, to również nie może być 
dopłat. Niekorzystna sytuacja 
trwa od roku i  trudno w naj-
bliższym czasie spodziewać 
się zmiany tego stanu. Do 
prokuratury z  inicjatywy 
Wojewody Lubuskiego tra-
fiło doniesienie na burmi-
strza Witnicy o działaniu na 
szkodę mieszkańców. Lokal-
ni urzędnicy nabierają jednak 
wody w  usta, a mieszkańcy 
płacą. 

Reforma w witnickim 
wydaniu 

Duże emocje wywołuje także 
wdrażana reforma edukacji. 
Pomysł na organizację sys-

temu oświaty w gminie to 
skrywana skrzętnie tajemnica. 
Radni od roku domagają się 
od burmistrza przedstawie-
nia kosztów reorganizacji 
tak kluczowego dla przy-
szłości dzieci i młodzieży 
sektora, a przede wszyst-
kim przedstawienia jego 
ostatecznego kształtu. Na 
spotkaniu z mieszkańcami, 
które odbyło się w sprawie 
reformy oświaty, wiele pytań 
pozostało bez odpowiedzi. 
Brak informacji i organizacyj-
ny chaos skutkuje tym, iż w 
przyszłorocznym budżecie 
wydatki na oświatę wzrastają 
w gminie o ponad 2 mln zł i na 
takim wzroście na pewno się 
nie skończy. Temat edukacji 
w gminie stał się poważnym 
problemem - Przewodniczący 
Komisji Oświaty zaprosił dy-
rektorów szkół na posiedze-
nie komisji, aby porozmawiać 
o  kosztach reformy, potrze-
bach remontowych szkół i 
konieczności zakupu pomocy 
dydaktycznych. Termin jednak 
nie podoba się burmistrzowi, 
który nie wyraził zgody na 

udział dyrektorów w komisji 
w czasie pracy. Paradoks po-
lega na tym, że tematu nie 
podejmuje i w debacie na te-
mat oświaty nie uczestniczy, 
unikając jak ognia posiedzeń 
komisji. 

Nietrafione decyzje?
Utrzymanie nowo powsta-
łego w gminie żłobka, ma 
kosztować blisko 900 tys. zł. 
Obecnie prawdopodobnie 
zapisanych jest 26 dzieci 
(na dzień 3.01), na 48 miejsc 
docelowych. W przeprowa-
dzonej ankiecie dotyczącej 
potrzeby powstania w gminie 
miejsca opieki nad dzieckiem 
do lat 3, za jego powstaniem 
opowiedziało się „zaledwie” 
99 badanych, a sam koszt 500 
zł za umieszczenie dziecka 
w żłobku był przez większość 
nie do zaakceptowania. Apro-
batę dla pomysłu wyraziło 
jedynie 17 osób. Mimo to po-
mysł jest realizowany. 
Komunalnego nie wykupisz 
W czerwcu Rada Miejska Wit-
nicy podjęła uchwałę w spra-
wie zastosowania 99% boni-
fikaty na sprzedaż mieszkań 

komunalnych. Mimo tego 
mieszkańcy takich zakupów 
dokonywać nie mogą. Urzęd-
nicy argumentują wstrzyma-
nie sprzedaży zmianą przepi-
sów. Prawo dla wszystkich 
jest takie samo, a ościenne 
gminy takiego problemu 
nie mają. To nie jedyna kon-
trowersja z jaką związany jest 
temat gminnych mieszkań 
komunalnych. Radni zarzucili 
burmistrzowi brak planu ich 
remontów, mimo olbrzymich 
potrzeb w tym zakresie. Gmi-
na ma jednak zamiar prze-
prowadzać prace tylko doraź-
nie, prawdopodobnie dopiero 
wtedy, gdy tynk z  walącego 
sufitu wysypie się na głowę. 
    Oby nie było za późno. Po 
serii nietrafionych decyzji 
trudno nie mieć wrażenia, 
że w ślad za władzą kompe-
tencja nie kroczy.

https://www.mpolska24.pl/post/
witnica-beda-patrzyc-burmistrzowi-
-na-rece
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Kostrz yńsko-Słubicka 
Specjalna Strefa Ekono-
miczna powstała w 1997 
roku na terenach inwesty-
cyjnych Kostrzyna i Słubic  
i ciągle się rozwija. Obecnie  
jest to strefa o największym 
zasięgu terytorialnym, 
działająca na obszarze  
57 podstref w trzech wo-
jewództwach: lubuskim, 
zachodniopomorskim oraz 
wielkopolskim. Łączna 
powierzchnia wszystkich 
podstref wynosi 2.201 ha. 
Inne dane charaktery-
zujące działalność strefy  
są również imponujące: po-
nad 8 mld już poniesionych 
nakładów inwestycyjnych 
(drugie tyle deklarowane!), 
333 wydane zezwolenia 
i ponad 32 tys. nowych 
miejsc pracy czynią z niej 
wiarygodnego partnera  
w planowanych inwesty-
cjach. Branże wiodące w 
K-S SSE to: motoryzacyj-
na, papiernicza, drzew-
na, tworzyw sztucznych 
oraz elektroniczna. Naj-
więksi inwestorzy którzy 

Strefa nie zwalnia tempa!

ulokowali swoje fabryki 
na terenie Strefy to: Vol-
kswagen Poznań, Amica, 
Arctic Paper Kostrzyn, ICT 
Poland, TPV Displays Po-
land, Olsa Poland, Gedia 
Poland, Homanit Polska, 
Barlinek Inwestycje, Za-
lando, BMW. Najwięcej 
firm, które zainwestowały  
w  Strefie reprezentuje ka-
pitał niemiecki - 37 %, na 
drugim miejscu plasuje się 

- Zainteresowanie inwestorów Strefą nie słabnie. W 2018 
roku planujemy wydać co najmniej 20 kolejnych zezwoleń 
na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie K-S 
SSE. Inwestorzy, którzy dotychczas otrzymali zezwolenia, 
zadeklarowali, że zainwestują ponad 8 mld zł i utworzą 
ponad 20000 nowych miejsc pracy. Spółka ani przez chwilę 
nie zwalnia tempa – mówi Krzysztof Kielec, prezes Ko-
strzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Rok 2017, w którym Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. obchodziła 20-lecie 
swojego istnienia, firma uczciła kolejnym rekordem. 25 zezwoleń, skutkujących zwiększeniem 
nakładów inwestycyjnych o niemal 2,5 mld zł i 12.187 miejscami pracy – to musi robić wrażenie!

kapitał polski - 27%.
Nie można się zatem dzi-

wić, że w roku 2017 spół-
ka pobiła kolejny rekord.  
- W minionym roku wydano 
25 zezwoleń na prowadze-
nie działalności gospodar-
czej na terenie Strefy, a do-
datkowo sfinalizowaliśmy 
wiele projektów, dla których 
inwestorzy nie wnioskowali  
o zezwolenie uprawniają-
ce ich do ulg podatkowych 

- mówi Andrzej Kail, dy-
rektor ds. marketingu K-S 
SSE S.A. - Warto podkreślić, 
że zezwolenia te wydaliśmy 
na całym terenie naszego 
oddziaływania i były to nie 
tylko nowe inwestycje, ale 
także nakłady w istniejące 
już przedsiębiorstwa, dzia-
łające w granicach naszej 
strefy. Przypomnijmy tyl-
ko, że nakłady inwestycyj-
ne zadeklarowane przez 

wszystkich pozyskanych in-
westorów w roku 2017 wy-
niosły ponad 2,3 mld złotych  
a zatrudnienie wzrośnie  
o ponad 12.000 miejsc pra-
cy. 

Więcej o czynnikach, któ-
re zadecydowały o tym, że 

miniony rok był rekordowy 
w wywiadzie z Krzyszto-
fem Kielcem, prezesem 
zarządu Kostrzyńsko-Słu-
bickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej S.A. już  
w następnym numerze.

ul. Orła Białego 22, 66-470 Kostrzyn nad Odrą    
tel. +48 95 721 98 00, fax +48 95 752 41 67
e-mail: info@kssse.pl www.kssse.pl

   W BIZNESIE

      NAJLEPSZY
KIERUNEK
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Humor

R o z ś p i e w a n i

Stary Baca dawał do gazety 
nekrolog po swojej żonie i 

spytał o cenę.
- Do pięciu wyrazów za 

darmo.
- Nooo... to niech będzie: 

Zmarła Jagna Górska.
- Ma pan do dyspozycji 

jeszcze dwa wyrazy.
- To niech będzie: Zmarła 
Jagna Górska, sprzedam 

Opla.

***
Telefon w hotelowej 

recepcji:
- Dzień dobry, dzwonię z 
pokoju 303. Moglibyście 
przysłać kogoś z obsługi? 
Kłócę się właśnie z żoną 
i zagroziła, że wyskoczy 

przez okno.
- Przepraszam, ale to pań-
stwa prywatny problem.

- Tak, zgoda, ale to choler-
ne okno się nie otwiera, a 

to już wasz problem.

***
Żona pyta męża:

- Kochanie, a jakbym była 
niewidoma, to kochałbyś 

mnie?
- Tak - odpowiada mąż.

Po chwili przerwy:
- A jakbym była kulawa, to 

kochałbyś mnie?
- Tak.

Po chwili przerwy:
- A jakbym była niema, to 

kochałbyś mnie?
- Wtedy to bym chyba 

oszalał z miłości!

***
- W zeszłym miesiącu kupi-

łem żonie kolczyki z dia-
mentami i od tego czasu 
się do mnie nie odzywa.

- Dlaczego?
- Taka była umowa.

***
- Kochanie, zebrałam całą 

torbę swoich ubrań do od-
dania potrzebującym.

- Po co? Nie prościej jest je 
wyrzucić?

- Wyrzucić? Przecież są na 
świecie biedni i głodni lu-
dzie, którym mogą się one 

przydać.
- Uwierz mi, nikt, na kogo 
będą pasować twoje ciu-

chy, nie jest głodny.

    Oj, wesoła nowina! Kolej-
ny raz możemy pochwalić 
się wysokim poziomem 
artystycznym naszych 
lokalnych zespołów śpie-
waczych. 
   16 grudnia odbyły się 
w  Dębnie eliminacje po-
przedzające Międzyna-
rodowy Przegląd Kolęd 
i Pastorałek. Ta impreza kul-
turalna będzie miała swój 
finał w Będzinie. Na wystę-
pach w Dębnie uczestniczy-
ły cztery lokalne zespoły: 
Cantores z Witnicy, Drze-
wiczanie z Kostrzyna nad 
Odrą, Jagienki z Bogdańca 
oraz ŚpiewajMi z  Bogdań-
ca. 
   Oczywiście jak zwykle 
zespoły nas nie zawio-
dły: Drzewiczanie zdobyli 
1  miejsce, ŚpiewajMi – 2 
–ie – w kategorii ZESPÓ-

ŁY WOKALNO-INSTRU-
MENATLNE I FOLKLORY-
STYCZNE DOROSŁYCH. 
Jagienki zajęły 2  miejsce, 
a  Cantores otrzymał wy-
różnienie – w  kategorii 
CHÓRY DOROSŁYCH. 
   Serdecznie gratulujemy 
zespołom i  kierownikowi 
muzycznemu panu Ja-
nowi Piśko, który potrafi 
wydobyć ze śpiewających 
wszystko co najlepsze, 
a  dodatkowo ciągle udo-
skonala swoje umiejętności 
artystyczne. 
    Wszystkim Zespołom 
życzymy kolejnych, wspa-
niałych sukcesów w  nad-
chodzącym nowym 2018 
roku! Trzymamy za Was 
kciuki i jesteśmy z Was bar-
dzo dumni.

Natalia Daniszewskafoto N. Daniszewska

foto N. Daniszewska

foto N. Daniszewska

	 Jest	taki	dzień:	bardzo	ciepły,	choć	grudniowy;
	 	 Dzień,	zwykły	dzień,	w	którym	gasną	wszelkie	spory.
	 	 	 Jest	taki	dzień,	w	którym	radość	wita	wszystkich.
	 	 	 	 Dzień,	który	już	każdy	z	nas	zna	od	kołyski.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 (sł.	Krzysztof	Dzikowski)

    Grudzień w naszej gminie 
obfitował w wiele spotkań 
wigilijnych, organizowa-
nych przez lokalne instytu-
cje, jednostki organizacyjne 
oraz organizacje społeczne. 
To piękna tradycja pielę-
gnowania rodzinnej blisko-
ści i ciepłych relacji podczas 
przeżywania radości z na-
rodzin Zbawiciela, taka bo-
wiem atmosfera panowała 
podczas tych wszystkich 
spotkań, w których mo-
głam wziąć udział.
    Wyjątkowe spotkanie 
wigilijne, bo organizo-
wane już od 12 lat, przy-
gotowała dnia 16 grudnia 
w Nowinach Wielkich sołtys 
i jednocześnie moja kole-
żanka z Rady Miejskiej - 
Grażyna Dudek, oczywiście 
przy pomocy wielu przyja-
ciół. Sala świetlicy wiejskiej 

za każdym razem zadziwia 
świąteczną, przepiękną de-
koracją, na stołach zawsze 
tradycyjne wigilijne potra-
wy, jednak nad tym wszyst-
kim górowała magicznie 
świąteczna, prawdziwie 
rodzinna atmosfera stwo-
rzona przez organizatorów 
Wigilii. 
     W świąteczną aurę nad-
chodzących Świąt wpro-
wadził licznie przybyłych 
gości zespół śpiewaczy 
„Nowinianki, który za-
śpiewał piękne polskie 
kolędy. Tradycją podczas 
tych spotkań są przedsta-
wienia teatralne w wykona-
niu dzieci i młodzieży pod 
okiem pani sołtys, nawią-
zujące do zbliżających się 
Świąt. Tym razem tematem 
przewodnim przedstawie-
nia był czas przygotowań 

rodziny do Świąt. Dzieci 
i  młodzież, niektórzy po 
raz pierwszy występują-
cy na scenie, zwrócili nam 
wszystkim uwagę na to, co 
ważne w tym czasie, a co 
może sprawić, by magia 
Świąt została zaprzepasz-
czona… Tradycyjnie po 
odmówieniu modlitwy 
przez Księdza Proboszcza 
Stanisława Dochniaka, 
złożyliśmy sobie życze-
nia i dzieliliśmy się opłat-
kiem. To był prawdziwie 
wyjątkowy wieczór, po raz 
12 wyjątkowy! 
 Serdecznie dziękuję 
w  imieniu swoim, jak 
i  obecnych radnych za 
zaproszenie i możliwość 
przeżywania wspólnie 
z Wami czasu oczekiwania 
na narodziny Chrystusa.

Agnieszka Hołubowska
przewodnicząca Rady Miejskiej

Witniczanka.pl...

foto archiwum A. Chudziak

foto archiwum Witniczanka.pl

    Wchodząc do domu, po-
czułam zapach świeżo pie-
czonej ryby… Tak nie my-
liłam się, mąż przygotował 
już obiad… Przepadamy 
za rybą… w każdej postaci, 
stąd takie danie często go-
ści w naszym domu… Dzi-
siejszy post zupełnie odbie-
ga od tematu ryb… Otóż 
chciałabym Was namówić 
na przygotowanie golon-
ki w orientalnym stylu…
   Natknęłam się na ten prze-
pis przypadkiem… kiedyś, 
dawno, dawno… a  skoro 
w mojej lodówce leżą go-
lonki, to dlaczego mam ich 
dzisiaj nie przygotować 
i  nie podzielić się z Wami 

doznaniami, prawda? Moi 
domownicy uwielbiają to 
danie… Tak więc do pracy:
   Składniki: 4 golonki, każ-
da po mniej więcej 400-500 
g, 2 liście laurowe, 4-5 zia-
ren pieprzu, 2 ziarna ziela 
angielskiego, sól
  Marynata: 250 ml piwa 
jasnego + 150 ml do pod-
lewania podczas pieczenia, 
1/3 szklanki sosu sojowego, 
3 łyżki miodu, szczypta chi-
li, 3 ząbki czosnku, drobno 
posiekane, sól, pieprz
   Przygotowanie: umyj go-
lonki, włóż do sporego garn-
ka… dodaj przyprawy i wlej 
tyle wody, żeby przykryła 
golonki... Zagotuj, zmniejsz 
gaz, i gotuj do miękkości... 
Wyjmij i  ostudź... Z poda-
nych składników przygo-
tuj marynatę… Skórkę na 
golonkach natnij w krat-
kę, golonki zalej marynatą 
i odstaw na minimum 2 go-

dziny... Wiem trzeba długo 
czekać, ale mam nadzieję, 
że warto… Golonki co jakiś 
czas obróć w marynacie… 
Nagrzej piekarnik do 200 
stopni i ustaw opcję grill... 
Golonki wyjmij z maryna-
ty, ułóż w naczyniu żaro-
odpornym i piecz około 40 
minut, co jakiś czas polewaj 
wytwarzającym się pod-
czas pieczenia sokiem oraz 
piwem...
   Przyznam się, że wczoraj 

foto M. Sztogryn

foto M. Sztogryn

ugotowałam golonki, dzi-
siaj tylko zalewa i... Dlate-
go zapach już roznosi się 
po całym domu… smak 
nieziemski… Tak stwierdzi-
li domownicy… Tak więc, 
gorąco polecam ten prze-
pis… Tym bardziej teraz, 
w deszczowe, smutne, zi-
mowe wieczory… Lampka 
wina, golonka, kominek 
i… Smacznego!

Witniczanka.pl

Dlaczego takie larum wokół oświaty?
   Wokół słychać głosy samo-
rządowców o ogromnych 
kosztach reformy oświaty. 
W naszej gminie ten te-
mat jest skrzętnie pomija-
ny. Na szczegółowe pyta-
nia radnych, burmistrz nie 
udziela wiążących odpo-

wiedzi. Co więcej, tworząc 
podstawówkę w gimna-
zjum, podstawówkę w  Dą-
broszynie i osobną w  Ka-
mieniu Wielkim oświadczył, 
że gminę stać na takie 
zabiegi, i które nie spowo-
dują znacznego wzrostu 

OGŁOSZENIE DROBNE:
Sprzedam mb ogrodzenia betonowego za 50% aktualnej ceny rynkowej oraz 120 sztuk cegły rozbiórkowej (1 zł za 1 szt.). Telefon: 699 138 575

POMOC PRZELEWEM:

Sebastiana

SZYBKA WP£ATA ONLINE:
www.dzieciom.pl/podopieczni/32349

może
Twój 
pomóc: %
KRS: 0000037904
Cel szczegó³owy 1%: 32349 Krawczyński Sebastian 
Prosimy o zaznaczenie w zeznaniu PIT pola "Wyrażam zgodę".

Tytu³em:  32349 Krawczyński Sebastian darowizna
                na pomoc i ochronê zdrowia

Możesz pomóc w walace z chorobą przekazując 1% podatku.

Dziękuję

APEL O POMOC

Zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc dla Sebastiana Krawczyńskiego, 
który choruje na nowotwór kości z przerzutami do płuc.
Sebastian wymaga kosztownego leczenia oraz systematycznej rehabilitacji.
Nasza sytuacja finansowa nie pozwala na samodzielne pokrycie kosztów 
leczenia, dlatego prosimy o pomoc.

DLA

:-)

Fundacja Dzieciom „ZD¥¯YÆ Z POMOC¥”
ul. £omiañska 5, 01-685 Warszawa

Alior Bank 
42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

Tytuł wpłaty:
32349 Sebastian Krawczyński

Krawczyñskiego

kosztów oświaty. Takie 
były zapewnienia, a fakty 
są zgoła inne. W  przyszło-
rocznym budżecie koszty 
oświaty wzrastają o – uwa-
ga – prawie 2,3 mln zł! 
Największy skok wydatków 
odnotowujemy w szkołach 
podstawowych. Co prawda 
Gmina otrzyma subwen-
cję oświatową w  kwocie 
9,6  mln zł, ale pokryje ona 
tylko 52% kosztów tego 
działu. Należy również za-
znaczyć, iż oświata kosztuje 
gminę 38% wydatków bie-
żących. To bardzo znaczny 
wzrost w porównaniu do 
ubiegłych lat, gdzie koszty 
oświaty sięgały 30%. Mar-
twi fakt, iż wzrost wydat-
ków w oświacie nastąpił je-
dynie w wynagrodzeniach 
i pochodnych nauczycieli, 
natomiast spadły nakłady 
na doposażenie szkół w po-
trzebne pomoce dydaktycz-
ne. Nie jest różowo. Brak 
pomysłu na oświatę i brak 

rozwiązań systemowych, 
w przyszłości może po-
grążyć finansowo gminę. 

Czas poszukać dobrych 
rozwiązań i  wdrożyć je 
w życie.           red
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Cena nie do zaakceptowania, woda nie do przełknięcia
   Większość mieszkańców 
- i trudno się dziwić - nie 
może pogodzić się z cena-
mi za wodę i ścieki w na-
szej gminie. Jak wykazali-
śmy w ostatnim numerze 
PL, ceny te są najwyższe 
w  województwie. Oczywi-
ście za powstałą sytuację 
urząd próbuje obciążyć 
wszystkich, nawet woje-
wodę, który uchylił sze-
reg uchwał taryfowych. 

Urząd - można powiedzieć 
- idzie na konflikt z woje-
wodą (który ma świetnych 
prawników i wie co robi, 
uchylając wadliwie przygo-
towywane taryfy i  uchwały 
burmistrza jako niezgodne 
z prawem), a  za powstałą 
sytuację płacimy my, Bogu 
ducha winni mieszkańcy. 
I w tym wszystkim jest jesz-
cze jeden wielki minus. Za 
rachunki, z  którymi się nie 

zgadzamy, musimy płacić, 
bo MZK i jej prezes P. Jocz 
przysyła nam faktury i tą 
„żabę musimy połykać”, 
ale pozostaje jeszcze jakość 
tej wody, której tak łatwo 
nie można „przełknąć”. 
Właściwie to można, tylko 
nie wiadomo jak to się dla 
nas skończy. Nie jest to tylko 
narzekanie dla zasady, ale 
wiąże się z wielokrotnym 
„chwaleniem się” mieszkań-

ców na Facebooku tym, co 
leci im z kranów i że boją się 
używać witnickiej wody do 
celów spożywczych, choć 
cena może wskazywać, że 
jakość powinna być naj-
wyższa z możliwych i przy 
tej cenie to powinniśmy ją 
pić bez przegotowania. Pan 
burmistrz przysłowiowo 
„nabiera wody w usta” (na 
pewno nie witnickiej) i nie 
widać jego działań w  na-

prawieniu tej stanu. Nie 
próbuje uzdrowić sytu-
acji, za którą odpowiada, 
a za którą my mieszkańcy 
płacimy. Ktoś powie, że tak 
wybraliśmy i  teraz musimy 
zacisnąć zęby, ale ja, zwykły 
mieszkaniec, z taką posta-
wą się po prostu nie zga-
dzam.

Daniel Górny

    Żeby się najeść, trzeba 
jeść małą łyżeczką, a nie 
chochlą… bo można się 
udławić, czyli dlaczego 
MZK w roku 2018 nie za-
robiły na Woodstocku?
   Od ponad dziesięciu lat, 
do 2016 roku włącznie 
Miejskie Zakłady Komu-
nalne sp. z o.o w Witnicy 
w ramach prac komercyj-
nych świadczyły usługę od-
bioru, wywozu i utylizacji 
ścieków z Festiwalu Wood-
stock. Ścieki były dowożo-
ne wozami asenizacyjnymi 
do miejskiej oczyszczalni 
w Białczyku i tam były uty-
lizowane. Na współpra-
cy z  Festiwalem zarabiała 
także inna witnicka firma 
z branży komunalnej, dzia-
łająca jako podwykonaw-
ca MZK. Zarabiali także 
pracownicy, albowiem za 
4-5 dni pracy otrzymywali 
extra wynagrodzenie, czyli 
prawie drugą pensję. MZK 
zaś, za świadczoną usługę 
wystawiały zleceniodaw-
cy fakturę na grubo ponad 
100 tysięcy złotych. Po od-
liczeniu wszystkich nie-

zbędnych kosztów, w kasie 
MZK zostawało „na czysto” 
kilkadziesiąt tysięcy złotych 
zysku. A więc sporo pienię-
dzy, za które można było 
wykonać inne, potrzebne 
witnickiemu społeczeń-
stwu prace.  I tak się działo 
aż ...
     Jakież było zaskoczenie, 
gdy okazało się, że w roku 
2017 Spółka miejska nie 
świadczyła usług na Wo-
odstocku, a nowy pan pre-
zes MZK zrezygnował z tak 
„łatwych” pieniędzy. Jakie 
były powody, by komer-
cyjnie nie zarobić dla miej-
skiej Spółki sporo grosza? 
Rezygnacja z zarobku jest 
tym dziwniejsza, że w takiej 
specyficznej firmie, jak wit-
nickie MZK,  panuje żelazna 
ekonomiczna zasada że: im 
więcej pieniędzy zarobio-
nych na usługach komer-
cyjnych, tym niższe ceny 
wody i ścieków. Przecież to 
jasne, nawet dla dyletanta 
z dziedziny ekonomii naj-

prostszej. Ale jak widzimy, 
niestety nie dla wszystkich. 
I jak tu nie mówić, że pie-
niądze leżą na ulicy, tylko 
trzeba chcieć je podnieść.  
W zasadzie, to w tym przy-
padku, to pieniądze nawet 
nie leżały na ulicy, tylko 
one same pchały się do 
kasy MZK!!! Tylko pan pre-
zes nie zechciał, a może 
nie umiał z nich skorzystać. 
Przy odrobinie złej woli ta-
kie zachowanie można by 
było zakwalifikować, jako 
działanie na szkodę Spółki. 
Ale nie będziemy się nad fa-
cetem znęcać.
      O powody takiego sta-
nu rzeczy zapytaliśmy wit-
nickie wróble, co to czasem 
ćwierkają na dachu biu-
rowca MZK czy na parape-
cie prezesowskiego okna. 
Odćwierkały zaraz ocho-
czo, iż powodem niezaro-
bienia komercyjnej kasy 
przez MZK na obsłudze 
Woodstocku była zbytnia 
pazerność nowego szefa. 

Zażyczył bowiem sobie 
od firmy (duży, o zasię-
gu działania europejskim 
koncern z branży usług 
komunalnych)  obsługują-
cej kompleksowo Festiwal, 
kwotę o prawie 100 tysięcy 
wyższą, od tej z ubiegłego 
roku. Nadto, firma ta zo-
stała postawiona pod pre-
sją czasu, mając udzielić 
odpowiedzi MZK w ciągu 
ledwie kilkunastu godzin, 
nie wspominając o żądaniu 
zapłaty za wypożyczenie 
specjalistycznego sprzętu, 
tj. maszyny do „mielenia” 
ścieków. Zatem, tani blef 
i  chytra licytacja MZK się 
nie udała. Efekt końcowy 
„zadania Woodstock” był 
taki, że witnickiej Spółce 
grzecznie podziękowano, 
a na tym interesie zarobili 
inni, tzn. okoliczne oczysz-
czalnie ścieków, a  także  
firmy zajmujące się trans-
portem fekaliów. Tak więc, 
Woodstock’owe ścieki po-
jechały do oczyszczalni 

w Rzepinie, Świebodzinie 
i Sulechowie, zamiast tra-
fić do Witnicy. Nie trzeba 
dodawać, że została zaprze-
paszczona i  zmarnowane 
długoletnia współpraca po-
między MZK a dużą firmą, 
o klimacie rozmów też nie 
wspominając. Brawo, gorz-
kie brawo.
    Nie bez znaczenia jest 
także fakt, iż niezarobienie, 
a raczej rezygnacja z  nie-
zarobienia pieniędzy na 
obsłudze Festiwalu odbije 
się i będzie miała wpływ na 
końcowy wynik finansowy 
MZK. Poczekamy, zobaczy-
my.  Z lektury  powyższego 
artykułu wychodzi jednak, 
że sentencja zawarta w ty-
tule niniejszego tekstu nie 
do końca jest prawdziwa. 
Jak widać bowiem, niektó-
rym pieniądze zaśmierdzia-
ły.
1) Pecunia non olet (pieniądze nie 
śmierdzą) – łacińska sentencja, któ-
rej autorstwo rzymscy historycy 
Swetoniusz i Kasjusz Dion przypisali 
Wespazjanowi. Wprowadził on ok. 70 
roku n.e. podatek od toalet publicz-
nych.

 Wojciech Grzecznowski

Pomnik wdzięczności 
witnickim strażakom

P e c u n i a  n o n  o l e t 1

   Ochotnicza Straż Pożar-
na w Witnicy to jednostka 
z  ogromnymi tradycjami 
w  niesieniu pomocy i ra-
towaniu życia, zdrowia 
i  mienia oraz zagrożonego 
środowiska naturalnego. 
W okresie od jej powstania 
w roku 1945 do dnia dzi-
siejszego, zawsze gotowa 
stawić czoło tam, gdzie jest 
ona potrzebna. Jednostka 
uczestniczyła w większo-
ści działań ratowniczo-ga-
śniczych na terenie miasta 
i gminy Witnica oraz powia-

tu gorzowskiego. Byłą obec-
na przy wszystkich dużych 
pożarach i  zdarzeniach na 
terenie woj. lubuskiego 
i  zachodniopomorskiego. 
W izbie tradycji znajduje 
się wiele wyróżnień i do-
wodów uznania, w tym od: 
Marszałka Sejmu i Sena-
tu, Premiera RP i Ministra 
Spraw Wewnętrznych, Ko-
mendanta Głównego PSP 
i Prezesa Zarządu Głów-
nego ZOSP RP.   
   Do zdarzeń wyjeżdżają 
strażacy ratownicy – bar-
dzo często dla większości 
mieszkańców anonimowi. 
Strażacy, którzy zgodnie 
z rotą ślubowania – gotowi 
są poświęcić swoje zdrowie 
czy nawet życie, żeby rato-
wać innych. Niestety, czas 
robi swoje i już 18 byłych 
strażaków ratowników nie 
ma wśród nas – odeszli na 
wieczną służbę. Ci ludzie, 

dla naszej lokalnej społecz-
ności, nie mogą pozostać 
anonimowi.
   Mając na uwadze powyż-
sze, w październiku 2017  r. 
ukonstytuował się hono-
rowy komitet budowy: 
„Pomnika wdzięczności 
witnickim strażakom” 
w  składzie:  ks. Ryszard 
Tomczak, Małgorzata Do-
magała – Starosta Gorzow-
ski, Agnieszka Hołubow-
ska – Przewodnicząca RM 
Witnica, Dariusz Jaworski 
– Burmistrz MiG Witnica, 
Fryderyk Popyk – honoro-
wy Prezes OSP Witnica, Ja-
rosław Błażków – przedsię-
biorca z Witnicy, Mirosław 
Laszko – przedsiębiorca 
z Witnicy.
   Pomnik będzie wykuty 
z kamienia i przedstawiał 
naturalnych rozmiarów syl-
wetkę strażaka z dzieckiem 
na ręku wychodzącego 

z  płomieni. Na przedniej 
stronie będzie umieszczo-
ny napis „Ochotnicza straż 
pożarna w Witnicy – rok 
założenia 1945” i herb 
Witnicy. Na tylnej stronie 
napis „Odeszli na wieczną 
służbę”, Znak Związku OSP 
RP i wypolerowane miejsce 
na umieszczenie indywidu-
alnych tabliczek z imieniem 
i nazwiskiem oraz rokiem 
urodzenia i śmierci straża-
ka.
    Umowa na wykonanie 
pomnika została podpisana 
z kamieniarzem artystycz-
nym z Międzychodu. Prze-
widywany koszt pomni-
ka to kwota ok. 60 tys.  zł.   
Liczymy, że inicjatywa 
nasza spotka się ze zro-
zumieniem i poparciem 
wszystkich mieszkańców 
miasta i gminy Witnica
    Wszystkich, którzy uwa-
żają, że zmarłym strażakom 

należy się – za to co robili 
za swojego życia w społecz-
nej służbie w OSP Witnica 
-  miejsce w naszej lokalnej 
witnickiej historii, prosimy 
o  wsparcie naszej inicja-
tywy i przekazanie swojej 
cegiełki na nasze konto: 

OSP Witnica 
ul. Żwirowa 2A, Witnica

nr: 89  8355  0009  0062 
5522  2000  0001, 

z dopiskiem „Pomnik”. 

Krzysztof Świstel

Prezes OSP Witnica
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PSZOK Witnica i noworoczne marzenia
Unia Europejska w swo-
im planie wydatkowania 
środków finansowych na 
lata 2014-2020 w sektorze 
ochrony środowiska prze-
widziała m.in. możliwość 
dofinansowania budowy 
i modernizacji PSZOK-
-ów. W zależności od ska-
li projektów (gminy duże 
i  małe także związki celo-
we), w  których zamierza 
się przeprowadzić przed-
miotowe działania, mogą 
uzyskać dofinansowanie 
do tego typu przedsięwzięć 
choćby w oparciu o Regio-
nalne Programy Operacyj-
ne dla poszczególnych wo-
jewództw – do projektów 
charakteryzujących się war-
tościami poniżej 20 tysięcy 
obsługiwanych mieszkań-
ców, gdzie wartość kosz-
tów kwalifikowanych jest 
mniejsza niż 2 mln zł. Taki 
zapis jest szansą dla naszej 
Gminy, warto więc pokusić 
się o dofinansowanie na 
poziomie 80-85% kosztów, 

przyniesie to bowiem wy-
mierny efekt w obsłudze 
mieszkańców (wydatkowa-
ne kwoty na wkład własny 
obciążać będą 100% miesz-
kańców gminy, bo wszy-
scy jesteśmy wytwórcami 
odpadów), zwiększy to po-
ziom odzysku odpadów - 
czego wymaga od nas UE, 
bezpośrednio wpłynie to 
także na nasze najbliższe 
otoczenie i ochronę środo-
wiska naturalnego. Pytanie 
w tym miejscu narzuca się 
oczywiste – obecny stan 
witnickiego PSZOKU jest 
wysoce odbiegający od 
norm zapisanych w róż-
nego rodzaju przepisach 
dot. utrzymania porządku  
w takich obiektach, zatem 
-czy burmistrz i jego służby 
zadbały o sporządzenie  od-
powiedniego wniosku do 
takiego programu? Z infor-
macji do których dotarłem, 
ostatni nabór zakończył 
się 29 grudnia 2017 r., na-
tomiast kolejny przewidy-

wany jest na czerwiec br. 
Radni wielokrotnie zwracali 
uwagę na zły stan PSZOK-u, 
także na problemy firmy, 
która w imieniu Gminy „zaj-
muje się” zagospodarowa-
niem wszystkich odpadów 
powstających w gospodar-
stwach domowych.
 Gminy mają obowiązek 
utworzenia punktów se-
lektywnego zbierania 
odpadów komunalnych 
w  sposób zapewniający 
łatwy dostęp dla wszyst-
kich mieszkańców gminy, 
który zapewni przyjmo-
wanie co najmniej takich 
odpadów komunalnych 
jak: przeterminowane leki 

i  chemikalia, zużyte bate-
rie i akumulatory, zużyty 
sprzęt elektryczny i elek-
troniczny, meble i  inne od-
pady wielkogabarytowe, 
zużyte opony, odpady zie-
lone oraz odpady budow-
lane i rozbiórkowe stano-
wiące odpady komunalne. 
Ustawodawca wyraźnie 
wskazał, że to rada gminy 
w uchwale określa sposób 
świadczenia usług przez 
punkty selektywnego zbie-
rania odpadów komunal-
nych. Mając na uwadze to, 
że nasza Gmina jest człon-
kiem i udziałowcem mię-
dzy-gminnej spółki „CZG-
12”, która w 2015 r. uzyskała 

status Regionalnej Instalacji 
Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych, wszelkie na-
sze-patrz gminne działa-
nia powinny być tożsame 
ze standardami wynikają-
cymi z wdrożonej technolo-
gii w tej Instalacji i obowią-
zującymi przepisami dot. 
ochrony środowiska.
  Czy marzenia o takim 
PSZOKU /obrazek/ nie 
spowodują szoku w dzia-
łaniach Gminy? Moim zda-
niem powinny. Czego Pań-
stwu i sobie życzę. 

Piotr Zakryszko 
radny Rady Miejskiej Witnicy

foto archiwum P. Zakryszko foto red
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Mętne tłumaczenie wstrzymania sprzedaży mieszkań komunalnych 
   Mieszkańcy dopytują dla-
czego nie mogą wykupić 
swoich mieszkań komu-
nalnych. Informują nas, iż 
urząd tłumaczy taką sy-
tuację zmianą przepisów, 
odmową notariuszy do 
sporządzania aktów nota-
rialnych i problemami z za-
pisaniem zmian w księgach 
wieczystych w sądach re-
jonowych. Sprawdziliśmy. 
W ościennych samorządach 
sprzedaże mieszkań komu-
nalnych odbywają się zgod-
nie z planem sprzedaży na 
ten rok, jak również takie 

sprzedaże dokonywane 
były w roku ubiegłym. Żad-
nych zawirowań, żadnych 
„górek do pokonania”, 
żadnych odmów. Ow-
szem, w 2017 roku, w mie-
siącu wrześniu zmieniło się 
prawo wykupu mieszkań 
komunalnych, ale ku na-
szemu zdziwieniu, każdy 
z rozmówców podkreślał, iż 
nie były to zmiany systemo-
we, które uniemożliwiały, 
a  wręcz zakazywały sprze-
daży mieszkań lokatorom. 
   Z powyższym problemem 
zadzwoniliśmy również 

do notariuszy i sądu (wy-
dział ksiąg wieczystych). 
Oznajmiono nam, iż w po-
przednim roku (2017) nie 
odnotowano zmniejszenia 
zawieranych aktów nota-
rialnych na sprzedaż nie-
ruchomości komunalnych, 
ani nie odmówiono żadnej 
gminie dokonania zmiany 
zapisów w księgach wie-
czystych. Więc zastanawia-
my w czym tkwi problem? 
Może w niechęci urzędni-
ków, a może jest to celowe 
działanie, podyktowane 
wdrażanym programem 

Mieszkanie+. 
   Nie wiemy, ale uprzej-
mie Państwa informujemy, 
iż zgodnie z podjętą dnia 
29  czerwca 2017 r. przez 
Radę Miejską Witnicy 
uchwałą nr LI/295/2017, 
możecie Państwo wyku-
pić swoje mieszkanie z za-

stosowaniem 99% boni-
fikaty (zakup mieszkania 
za 1% wartości jest bardzo 
opłacalny). Wystarczy zło-
żyć wniosek dla każdego 
lokatora z osobna i bur-
mistrz ma obowiązek taki 
lokal sprzedać. 

 red

Ż ł o b e k  m i e j s k i  c z y  r e g i o n a l ny ?
   Na grudniowej sesji bur-
mistrz próbował przefor-
sować uchwałę w sprawie 
żłobka w Witnicy, w któ-
rej to chciał dokonać ele-
mentarnej zmiany. Miano-
wicie zapisy nowej uchwały 
miały pozwalać na przyj-
mowanie do żłobka dzieci 
spoza terenu naszej gmi-
ny. Przypominamy: wiosną 
2017 r., burmistrz prowadził 
swego rodzaju kampanię 
reklamową, iż otrzymał do-
finansowanie na utworze-
nie żłobka w Witnicy. Przy-
gotował ankiety i rozesłał 
do rodziców. Ponoć odzew 
był ogromny, z czego bur-
mistrz był bardzo zadowo-
lony. Padały nawet słowa, iż 
48 miejsc w żłobku to sta-
nowczo za mało. Radni po 
takich informacjach podjęli 
uchwałę w sprawie zacią-
gnięcia kredytu w kwocie 

1 mln zł na wkład własny do 
wybudowania żłobka. Cał-
kowity koszt inwestycji 
wynosi 1,5 mln zł, z  cze-
go 500  tys.  zł pochodzi 
ze środków budżetu pań-
stwa, a  milion z kredytu 
gminy. 
    Po zadaniu kilku pytań 
burmistrzowi okazuje się 
jednak, że do żłobka zgło-
szono tylko 24 dzieci na 48 
zapewnionych miejsc. Do-
datkowo, gdy do 2  stycz-
nia 2018 r. nie będzie 
przyjętych 36 dzieci, 
gmina będzie zmuszona 
zwracać do ministerstwa 
dofinansowanie (propor-
cjonalnie do ilości dzie-
ci)! Wynika to z zapisów 
umowy o dofinansowanie, 
o  których wcześniej nikt 
radnych nie informował. Co 
więcej, po analizie kosztów 
utrzymania żłobka wynika, 

iż miesięczny koszt utrzy-
mania jednego dziecka 
wynosić będzie ok. 2.000 zł 
(1.500 złotych pokrywać 
będzie gmina, 500 złotych 
rodzice). 860 tys. zł rocz-
nie będzie kosztowało 
nas wszystkich gminnych 
i witnickich podatników – 
utrzymanie 48 dzieci. Czy 
słyszeliście wcześniej o  ta-
kich kosztach? My też nie. 
No, ale 500 złotych rodzicu 
dostałeś od państwa, to te-
raz 500 złotych płać do gmi-
ny. Taki mechanizm. Czy 
nie warto było się pokusić 
o wcześniejsze, skrupulatne 
wyliczenia? W Radzyminie 
pod Warszawą na przy-
kład, po dokładnym prze-
analizowaniu ww. tema-
tu, burmistrz przestawił 
radzie uchwałę w sprawie 
tzw. bonu żłobkowego. 
Polega to na tym, iż każda 

rodzina mająca jedno małe 
dziecko otrzymuje 300 zł 
z  budżetu gminy (na dwo-
je dzieci – 400 zł, na troje 
i więcej – 500 zł) jako do-
finansowanie do opieki w 
żłobkach, klubach dziecię-
cych, przez dziennych opie-
kunów lubi nianie. Skutek 

– zaczęły się pojawiać 
prywatne żłobki, dziecię-
ce klubiki dziennej opie-
ki. Gospodarka nakręca 
się sama, a gmina nie musi 
utrzymywać budynku i per-
sonelu. Można? Można!
              

  red

LEŚNICZY Z KOSTRZYNA łapie za pióro!
   Od jakiegoś czasu ob-
serwuję to, co się dzieje 
w pobliskiej Witnicy z nie-
odległego Kostrzyna nad 
Odrą. Patrzę i nie wierzę, jak 
miasto o takim potencjale 
dusi się w swoim własnym 
sosie, czego najlepszym 
przykładem jest konflikt na 
linii burmistrz-radni. Refe-
rendum spowodowało, że 
przestałem patrzeć na tą 
sytuację z rozbawieniem. 
Co więcej, od jakiegoś cza-
su niektórzy starają się 
na plecach witnickich po-
datników zrobić karierę, 

załatwić swoje prywatne 
interesy czy po prostu 
komentować sytuację 
w  Kostrzynie nad Odrą 
dla swoich celów. Witni-
ca ma swojego Gajowego, 
ma swoje Jawory a więc 
pora, żeby z Kostrzyna nad 
Odrą przybył do witnickiej 
puszczy leśniczy. Będę pi-
sał o  tym, co mnie boli. Bo 
uważam, że oba miasta 
powinny współpracować, 
a nie prowadzić dziwną po-
litykę, w której witniccy po-
datnicy są ofiarami aspiracji 
pewnych nieodpowiednich 

ludzi na nieodpowiednich 
stanowiskach.
  Wolność słowa daje mi 
możliwość komentowa-
nia zastanej sytuacji i sko-
rzystam z tego prawa. Bez 
skrupułów. Nie będę jed-
nak zniżał się do poziomu 
rynsztoka, bo Leśniczemu 
z Kostrzyna to nie przy-
stoi. Mam za to nadzieję, 
że moje artykuły spotkają 
się z Państwa przychylno-
ścią a redakcji „Przekroju” 
dziękuję za udostępnienie 
miejsca w gazecie. Dzisiaj 
chciałbym się z Państwem 

podzielić moimi obawami 
co do zasadności składu 
„Wieści z Ratusza” przez 
kostrzyńską firmę, a także 
utraconą szansę na współ-

pracę Witnicy z Kostrzynem 
nad Odrą przy pozyskiwa-
niu funduszy na unijne pro-
jekty…

Leśniczy z Kostrzyna

B e z p ł a t n y  z n a c z y  o p ł a c a n y ?
...czyli o dziwnych praktykach w witnickim ratuszu

  Witnica, grudzień roku 
2016. 70 numerów „Wie-
ści z Ratusza” było przy-
gotowywanych przez Ar-
tura Rosiaka, głównego 
specjalistę ds. promocji 
Urzędu Miasta i Gminy 
w  Witnicy. Jak zapew-
ne Państwo pamiętają, 
w  czerwcu 2016 roku 
odbyło się referendum 
w  sprawie odwołania 
burmistrza Dariusza Ja-
worskiego. W tym samym 
czasie komercyjna gazeta 
„Witnicki Flesz” zaanga-
żowała się w „obronę” do-
brego imienia włodarza, 
a jaki był wynik referen-
dum, wszyscy pamiętamy. 
Co te dwie rzeczy mają do 
siebie? Być może nic, ale 
jakoś dziwnym trafem od 
roku 2017 składem „Wie-
ści z Ratusza” zajmuje się 

kostrzyńska firma związa-
na z wydawaniem „Witnic-
kiego Flesza”. Co więcej, 
na łamach WF ukazują się 
płatne ogłoszenia z wit-
nickiego MZK… przypa-
dek?
      „Lipiec 2015 to przeło-
mowa data w historii ko-
strzyńskiego rynku wy-
dawniczego. (…) Potrafimy 
wydawać bezpłatne mie-
sięczniki bez publicznych 
pieniędzy w Dębnie, Witnicy 
i  Słubicach, osiągając na-
kład 25  tysięcy gazet. (…) 
Serdecznie zapraszamy 
chętnych do współpracy.” 
Tak Bartosz Gajewski (wy-
dawca „Witnickiego Flesza”) 
oraz Grzegorz Zgierski 
(jego firma składała w roku 
2017 „Wieści z Ratusza”), 
pisali o swoich nowych ty-
tułach prasowych. Mniej 

więcej w tym samym czasie 
ukazuje się pierwszy numer 
„Witnickiego Flesza”. Gaze-
ty, która miała być wydawa-
na bez publicznych pienię-
dzy. Cóż, czas leci, a już we 
wrześniu 2017 roku MZK 
Sp.z o.o. w Witnicy informu-
je: „Maksymalny wydatek 
jaki ponieśliśmy w związku 
z publikacjami we Fleszu 
[zapytanie dotyczyło pu-
blikacji materiałów firmy w 
"Witnickim Fleszu" - przyp. 
LzK] to opłata za dwie stro-
ny w kwocie 250  zł brutto 
za stronę." Tyle tylko, że ma-
teriały z MZK nie ukazały się 
na łamach „bezpłatnej ga-
zety” jednorazowo. Ukazu-
ją się właściwie w każdym 
numerze. A witnicki ratusz? 
Artur Rosiak udzielił infor-
macji, iż artykuły „dotyczą-
ce działań Urzędu Miasta 
i Gminy Witnica są publi-
kowane w wielu mediach, 
w tym również w gazecie 
,,Witnicki Flesz’’ oraz na 
stronie www.witnickiflesz.
pl (...) Wszystkie te publika-
cje są publikacjami dzienni-
karskimi, niezależnymi od 
Urzędu Miasta i Gminy Wit-
nica i nie są w żaden spo-
sób dotowane ze środków 
budżetowych.”  Jak to się 
ma do wydatków poniesio-

nych przez witnicką spółkę 
miejską? Z pewnością pre-
zes Przemysław Jocz (który 
na łamach „Witnickiego Fle-
sza” dzieli się z Czytelnikami 
swoimi pasjami) nie musi 
takich "drobnych" wydat-
ków konsultować ze swoim 
przełożonym. Ale czy rze-
czywiście Miasto nie ponosi 
żadnych kosztów? Jak się 
okazuje - niekoniecznie.
  Faktycznie, artykuły 
w    „Witnickim Fleszu” są 
drukowane bezpłatnie. 
Tymczasem od roku 2017 
składem „Wieści z Ratusza” 
zajmuje się G. Zgierski. Ten 
sam, który w lipcu 2015 za-
praszał chętnych do współ-
pracy wraz z B. Gajewskim, 
wydawcą „Witnickiego Fle-
sza”. Firma MG Prasa „wyda-
jąca bezpłatne miesięczniki 
bez publicznych pienię-
dzy” jakoś dziwnym trafem 
otrzymała zapytanie z wit-
nickiego magistratu doty-
czące składu. Dziwnym, bo 
zapytania nie otrzymali wy-
dawcy wielu innych lokal-
nych gazet. Kolejny przypa-
dek. Dziwne jest także to, że 
A. Rosiak skierował zapyta-
nie do firmy, z którą Witnica 
chyba nigdy nie współpra-
cowała. Dziwne jest także 
to, że zapytania nie wysłała 

do firmy MediaZachód - wy-
dawcy „Witnickiego Flesza”, 
która już od kilku lat publi-
kowała urzędowe informa-
cje. A  może przeoczenie. 
Widocznie A. Rosiak skorzy-
stał z zaproszenia do współ-
pracy. Z pewnością nic do 
rzeczy nie ma wspomniane 
referendum ani współpraca 
B. Gajewskiego z G. Zgier-
skim. Przypadek. Jakby nie 
było, od roku 2017 „skład, 
druk i kolportaż 3000 egz. 
biuletynu kosztuje 3700 zł 
(…) zlecenie składu i dru-
ku gazety nie wymaga za-
wierania umowy pisemnej, 
toteż każdorazowo usługa 
ta jest realizowana w  for-
mie zwykłego zamówienia 
telefonicznie lub poprzez 
e-mail." Osobiście dziwi 
mnie, że UMiG Witnica, któ-
ry przez 70 numerów sam 
sobie radził ze składem 
nagle musi uciekać się do 
pomocy firmy MG Prasa 
z  Kostrzyna nad Odrą. Ale 
kto bogatemu zabroni fi-
nansować wydawców „bez-
płatnych miesięczników 
bez publicznych pieniędzy” 
z pobliskiego Kostrzyna. 
Wszak publiczne pieniądze 
są wspólne, a więc właści-
wie niczyje.

Leśniczy z Kostrzyna

    W treści artykułu autor-
stwa „red” została zamiesz-
czona nieprawdziwa in-
formacja, wprowadzające 
czytelników w błąd na te-
mat wysokości nagród wy-
płaconych z funduszu na-
gród w roku 2017 na rzecz 

S p r o s t o w a n i e
b. Sekretarz Sylwii Ławni-
czak-Karbowiak.
    Odnosząc się do tej infor-
macji wskazuję, iż stanowi 
ona nieprawdę, iż miała-
bym otrzymać za okres 
do 30.06.2017 r. kwotę 
3.790,72 zł, gdyż w rzeczy-

wistości otrzymałam kwotę 
znacznie niższą. 
    Ponadto w tym kontek-
ście oświadczam, co nie wy-
nika bezpośrednio z  treści 
wskazywanego artykułu, że 
pozostając w zatrudnieniu 
w Urzędzie Miasta i Gmi-

ny Witnica do 30 czerwca 
2017  r., obowiązki Sekre-
tarza Miasta i Gminy wy-
konywałam jedynie do 
28.03.2017 r.

    Z poważaniem 
Sylwia Ławniczak-Karbowiak

______________________

Redakcja uprzejmie in-
formuje, że w lutowym 
wydaniu Przekroju po-
dejmiemy polemikę 
z  twierdzeniem pani Syl-
wii Ławniczak-Karbowiak 
co do wysokości wypłaco-
nych jej w 2017 r. nagród.

foto Pixabayfoto red
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N a  c z y m  z a l e ż y 
b u r m i s t r z o w i ?

   W 2014 r. na stanowisko 
prezydenta Gorzowa Wlkp. 
został wybrany przedsię-
biorczy, sprawny samo-
rządowiec, wcześniej wójt 
Deszczna - Pan Jacek Wój-
cicki. Jest on podobnie 
młody, jak wybrany w Wit-
nicy niedoświadczony, nie-
samodzielny burmistrz Ja-
worski (młodość to jedyne 
podobieństwo łączące tych 
Panów) i zdobyli oni swoje 
stanowiska po włodarzach, 
którzy rządzili wiele lat. Róż-
ne były także zastane sytu-
acje w miastach, w których 
przyszło im piastować swo-
je urzędy i w o niebo lepszej 
sytuacji był nasz burmistrz. 
Niestety roztrwonił on kapi-
tał ludzki urzędu zwalniając 
lub zmuszając do odejścia 
wielu wybitnych fachow-
ców i niewiele robiąc przez 
pierwsze lata urzędowania. 
W tym czasie w Gorzowie 
Pan Prezydent z wielkim 
rozmachem od pierwszego 

roku urzędowania rozpo-
czął szereg tak potrzebnych 
dla mieszkańców remon-
tów dróg. Oczywiście, że 
wiązało się to z uciążliwo-
ściami, ale efekt jest już 
widoczny i odczuwalny dla 
wszystkich zarówno miesz-
kańców Gorzowa jak i przy-
jeżdżających do stolicy wo-
jewództwa ludzi. 
   Dlaczego o tym piszę? 
Otóż wszystkie remonty 
w Gorzowie przeprowadza-
ne były i są z dofinansowa-
niem często 50 % inwesty-
cji. I dzieje się to w znacznie 
bogatszym mieście, bo tam 
myśli się logicznie, racjo-
nalnie i przede wszystkim 
ekonomicznie. A jak jest 
w  Witnicy? Pan burmistrz 
w inwestycjach drogo-
wych przez trzy lata nie 
robił prawie nic! Bo co 
w  pierwszych latach urzę-
dowania burmistrza zo-
stało zdobione? Fragment 
drogi do Sosen – załatwio-

ny przez poprzedników, 
fragment ul. Świerczew-
skiego – załatwiony przez 
poprzedników – obie z do-
finansowaniem 85 i 50 % 
i  jedyny „sukces”, czyli ron-
do przy ul. Rutkowskiego, 
które nota bene burmistrz 
w swoim wystąpieniu na 
sesji RM obśmiał jako bez-
sensowny pomysł poprzed-
ników. Teraz rozpoczął się 
wyścig o reelekcję, ale nie-
stety naszym kosztem. Pan 
burmistrz zadłuża gminę 
na kolejne lata i zaczyna 
budować drogi. Nie będę 
oceniać jakości tych dróg, 
bo razem z mieszkańcami 
cieszę się, że powstają, ale 
jak inaczej na to spojrzeć jak 
nie przez pryzmat „zagryw-
ki pod publikę”. Przez trzy 

lata praktycznie nic, a teraz 
taki wysyp? Jak w  kabare-
cie: Przypadek? Nie sądzę. 
      Do tego dochodzi ter-
min zakończenia realiza-
cji tych inwestycji, czyli 
niewiele przed wyborami. 
Na teraz to kwiecień – czer-
wiec, ale możemy się spo-
dziewać, że terminy zostaną 
przesunięte bliżej listopa-
da. Przy tym wszystkim 
nurtujące jest pytanie, 
jak to się dzieje że remon-
ty przeprowadzane są tyl-
ko przez dwie firmy (czy 
tak jest najtaniej?), a  już 
kuriozalne jest podejście 
urzędu do przetargów, 
które przygotowuje firma 
zewnętrzna, pobierając 
za to niemałe wynagro-
dzenie. Zadłużamy się nie-

miłosiernie, a nie szukamy 
oszczędności najprost-
szych, u siebie, w urzędzie. 
   Na koniec wrócę do py-
tania: na czy zależy bur-
mistrzowi? Nie będę od-
osobniony w opinii, że 
burmistrzowi zależy tylko 
na ponownym wyborze 
na stanowisko. „Buduje, re-
montuje, urządza” dla sie-
bie. Robi wszystko, żeby 
przetrwać - nawet kosztem 
zastoju inwestycyjnego na 
kolejne lata. Byle trwać przy 
………. władzy (jeżeli ktoś 
w miejscu kropek dopowie-
dział sobie coś innego, to 
też ma rację bo chyba tak 
obecnie wygląda to w na-
szej gminie).   

Krzysztof Bryś

foto Aleksandra Zabłocka

Budujemy obiekty
przemysłowe, handlowe oraz mieszkalne.

Realizujemy inwestycje
od pomysłu do przekazania kluczy.

Z nami niemożliwe staje się możliwe!
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