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Natalia Wojtuściszyn i Ewa Kuls-Kusyk na Olimpiadzie w Korei!
   W składzie na 23. Zimo-
we Igrzyska Olimpijskie 
w  Pjongczangu (Korea Po-
łudniowa) znalazły się Ewa 
Kuls-Kusyk i Natalia Woj-
tuściszyn z UKS Nowiny 

Wielkie, ich trener klu-
bowy to Jacek Zagozda. 
Obie – tak samo jak cztery 
lata temu w  Soczi (Rosja) 
– wystąpią w jedynkach, 
a lepsza z nich wystartuje 

również w  rywalizacji szta-
fet. Igrzyska rozpoczną się 
9, a zakończą 25 lutego. 
     Nasze saneczkarki przy-
stąpią do walki w jedyn-
kach 12 i 13 lutego, a szta-

fety rozdzielą medale na 
koniec saneczkarskich zma-
gań – 15 lutego.
  Poniżej fotorelacja ze ślu-
bowania saneczkarzy, od-
bierających od PKOI nomi-

nacje olimpijskie. 
       Mocno trzymamy kciu-
ki za nasze wspaniałe Pa-
nie!

(foto: Szymon Sikora)
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22 lutego 2018 roku, o godz. 14:00 w sali wie-
lofunkcyjnej RCR odbędzie się sesja Rady Miej-
skiej Witnicy.  Serdecznie zapraszam wszystkich 
mieszkańców. 

  przewodnicząca Rady Miejskiej Witnicy  Agnieszka Hołubowska

Sprawozdanie z LX sesji Rady Miejskiej Witnicy

• 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?

  18 stycznia oraz 23 stycznia 
(jej druga część) miała miej-
sce LXI sesja RM. Obecnych 
było 13 (po chwili 14) radnych, 
przewodnicząca odczytała pro-
ponowany porządek obrad, do 
którego burmistrz zgłosił kilka 
nowych uchwał. Radny Stoja-
nowski złożył wniosek formal-
ny o zmianę numeracji podej-
mowanych zagadnień na sesji.  
Wszyscy radni obecni na sesji 
przegłosowali zmianę porząd-
ku obrad. V-ce burmistrz P. Ło-
patka odczytał sprawozdanie 
z działalności międzysesyjnej 
w której znalazły się nastę-
pujące informacje: o turnieju 
chłopców, o rozstrzygniętym 
przetargu na dowozy szkolne, 
o wykonaniu 145 metrów ulicy 
Kościelnej w Białczu, o przystą-
pieniu do prac modernizacyj-
nych ul. Ogrodowej w Witnicy, 

o odwiedzinach burmistrza 
u małej Gabrysi ze śliniaczkiem 
i pampersami, o Sylwestrze na 
deptaku, o ogłoszeniu konkur-
su dla stowarzyszeń, o rozpo-
częciu prac na ul. Kościuszki 
w Witnicy, o  otwarciu banku 
żywności, o rozpoczęciu budo-
wy boiska do baseballa, o 26 fi-
nale WOŚP i o siłowniach pod 
chmuką. Po tym sprawozdaniu 
rozpoczął się V punkt sesji, 
czyli interpelacje i zapytania. 
Radna Maria Butrym spyta-
ła o  budowę ulicy Kościuszki 
(przewężenie drogi spowo-
dowane przez niewycięte 
drzewo), o  ekipę remontową 
– gdzie są i  czym się zajmują, 
o wycinkę drzew i  gałęzi na 
ul. Sportowej w  Witnicy oraz 
poprosiła, aby w WzR były pu-
blikowane aktualne badania 
wody. Radny Piotr Zakryszko 

zadał pytanie dotyczące fo-
towoltaiki, pomocy dla miesz-
kańców przy wymianach pie-
ców, o mozaikę (gdzie jest i co 
się z nią dzieje, i kiedy, i gdzie 
będzie zamontowana). Prze-
wodnicząca Rady Agniesz-
ka Hołubowska poprosiła 
o  usunięcie drzewa przy ul. 
Pyrzańskiej w Nowinach Wiel-
kich oraz poprosiła o wyja-
śnienie panią mecenas UMiG 
dlaczego wydane są przez nią 
dwie opinie prawne w sprawie 
dopłat do cen wody i ścieków 
– wykluczające się nawzajem. 
Mieszkaniec Andrzej Kuderski 
skomentował sprawozdanie 
z działalności burmistrza, że 
jego zawartość merytoryczna 
jest znikoma i prosi o bardziej 
ambitne informacje. Zadał 
pytanie, że skoro wydanie 
WzR kosztuje gminę 3.700  zł 

miesięcznie czy nie warto 
tych  środków przekazać na 
budowę chodników lub in-
nych zadań. W VI punkcie sesji 
rada podjęła 7 uchwał. Przed 
przystąpieniem do VII punktu 
sesji, radny Stojanowski zgłosił 
wniosek formalny o  ogłosze-
nie przerwy w sesji do wtorku, 
23 stycznia do godz. 18:00, 
z powodu przedłożenia na se-
sji autopoprawki do budżetu 
na 2018 r. 13 radnych zagłoso-
wało za, jeden wstrzymał się 
od głosu. 23 stycznia, o godz. 
18:00 rozpoczęła się dalsza 
część sesji. Radni, po uwzględ-

nieniu ich propozycji do bu-
dżetu, jednogłośnie podjęli 
uchwałę budżetową na 2018 
rok. Za uchwałą w sprawie 
WPF-u na lata 2018-2028 było 
13 radnych, jedna radna była 
przeciw. Pozostałe uchwały 
w sprawie podwyżki diet dla 
strażaków, dotacji dla CIS oraz 
ustaleniu opłat za pobyt w wit-
nickim żłobku podjęto jedno-
głośnie. Wszystko to można 
odsłuchać na kanale YouTube: 
Grupa Radnych Rady Miej-
skiej Witnicy. Zachęcamy, bo 
warto.          

 red

  Po uchwaleniu budżetu 
niestety wszystko wróciło 
do „nienormalności”. Dnia 
6 lutego odbyło się wspólne 
posiedzenie Rady Miejskiej, 
którego „wg nowych stan-
dardów” swoją obecnością 
nie zaszczycili włodarze 
naszej gminy. Posiedzenie 
się jednak odbyło. 

Sami sobie

  Odwiedziliśmy żłobek, 
ulicę Fabryczną i Starzyń-
skiego oraz budowane bo-
isko do baseball’a. Spotka-
nie z panią dyrektor Tamarą 
Rupniak pozwoliło nam 
zapoznać się z  funkcjono-
waniem nowej jednost-
ki, jej atutów i bolączek. 
Wsłuchując się w głos pra-
cowników, zaproponowali-
śmy przeszklenie jednego 
z  pomieszczeń, aby uzy-
skać przestrzeń dla pani 
pielęgniarki i pani dyrek-
tor. Szkoda, że na etapie 
projektu, nikt z urzędników 
nie pomyślał o takim roz-
wiązaniu. Pomysł przed-
stawimy burmistrzowi na 
najbliższym spotkaniu, no 
chyba, że znowu nie przy-
będzie (ucieszymy się, gdy 
zapozna się z tym pomy-
słem z  niniejszej gazety). 
Pani dyrektor dziękujemy 
za bardzo miłe przyjęcie 
i za kompetentne odpo-
wiedzi na zadawane przez 
nas pytania. Zapoznaliśmy 

się również ze zgłaszanym 
przez mieszkańców pro-
blemem wyjazdu z ulic 
Fabrycznej i Starzyńskie-
go. Padły ciekawe pomysły 
rozwiązania tych utrudnień. 
Tematem zajmiemy się na 
najbliższym posiedzeniu. 
Dodatkowo będąc w tej 
części Witnicy, odwiedzi-

liśmy plac budowy boiska 
do baseball’a. Chyba wszy-
scy jesteśmy rozgoryczeni 
usytuowaniem tej inwe-
stycji. Pomijamy już fakt, iż 
plac budowy, w  ogóle nie 
jest w jakikolwiek sposób 
zabezpieczony. Wystają 
pręty, kołki i inne budow-
lane artykuły. Apelujemy, 
tamtędy chodzą dzieci. 
Brak wyobraźni może nas 
wiele kosztować, a tego by-
śmy nie chcieli. Wracając do 
tematu, w środku pięknego 
miejsca, gdzie odbywają się 
wszelkie imprezy kultural-
ne buduje się, ogrodzone 
na 6 metrów siatką, boisko. 
Czy jest to celowe działal-
nie, czy znowu brak wy-
obraźni?
   Najgorsze jest to, że na-
wet nie mamy komu za-
dać powyższych pytań, nie 
wspominając już o zgłasza-
niu pomysłów i propozycji 
rozwiązań problemów na-
szych mieszkańców.  

radni Rady Miejskiej 

  Dyżur radnej
     Radna Rady Miejskiej Witnicy - Agnieszka Chudziak,
dnia 27 lutego, będzie pełniła dyżur w godz. 1300 - 1530 
w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Witnica (I piętro).
     
     Serdecznie Państwa  zapraszamy.
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Chcesz zamieścić drobne ogłoszenie? Szukasz pracy bądź ją oferujesz? Masz lokal do wynajęcia albo coś kolekcjonujesz? 
Skontaktuj się z  nami - bezpłatnie zamieścimy Twoje ogłoszenie! przekroj.witnica@gmail.com, tel. 607 689 371 

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

Kostrzyn nad Odrą
ul. Jana Pawła II

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

www.alfabud.pl

B u d ż e t  u c hw a l o ny ! Mieszkanie na plus czy na minus?
   Podczas styczniowej sesji 
Rady Miejskiej, przewodni-
cząca Agnieszka Hołubow-
ska zapytała burmistrza 
o  stan realizacji Progra-
mu Mieszkanie Plus w na-
szej Gminie, gdyż od chwili 
podpisania wstępnej umo-
wy inwestycyjnej w czerw-
cu 2017 r., w temacie cisza. 
Burmistrz odpowiedział, że 
„aktualnie są sporządzane 
dokumentacje techniczne, 
kosztorysowe, przez firmę, 
której Bank Gospodarki 
Krajowej to zlecił, i czeka-
my obecnie na ruch BGK.” 
Dwa tygodnie później, 
podczas wywiadu w Radio 
Zachód, burmistrz powie-
dział: „Jesteśmy teraz na 
etapie, można powiedzieć, 
końcowym. Można powie-
dzieć, że liczymy na to, że 
w trzecim kwartale będzie-
my już wbijać szpadle pod 
inwestycje. Jeszcze czekają 
nas uchwały Rady Miejskiej 
o powołaniu spółki i o prze-
niesieniu aportem działki 

do nowopowołanej spółki, 
która będzie też budowa-
ła tą inwestycję.” Burmistrz 
dodał też, że mają to być 
przede wszystkim miesz-
kania dla młodych ludzi, 
by ich zatrzymać w gminie. 
7  miesięcy temu wskazy-
wał, że konieczne są miesz-
kania dla Ukraińców oraz 
żołnierzy Wojska Polskie-
go, których miał zamiar 
sprowadzić do Witnicy.
    Czyli dalej czekamy. Przy-
pomnijmy, że ostatnio gło-
śno było o wielu miastach, 
które po dokonaniu rzetel-
nych analiz finansowych, 
wycofały się z uczestnic-
twa w w tym rządowym 
programie – dla przykładu 
Gorzów Wlkp. Władze Go-
rzowa postanowiły czekać 
na ofertę bardziej dopaso-
waną do realiów lokalne-
go rynku, gdyż prognozo-
wane w tym programie 
czynsze, byłyby po prostu 
za wysokie. Głośno także 
było o wprowadzonej na 

potrzeby programu usta-
wą o Krajowym Zasobie 
Nieruchomości instytu-
cji najmu instytucjonal-
nego. Osoby chętne do 
skorzystania z  Mieszkania 
Plus, zawierając umowę 
najmu, muszą do niej załą-
czyć oświadczenie w formie 
aktu notarialnego, w  któ-
rym dobrowolne pod-
dają się egzekucji oraz 
zobowiązują do opróż-
nienia i wydania lokalu 
po otrzymaniu prawidłowo 
sformułowanego żądania 
jego opuszczenia. Najemca 
w  oświadczeniu musi rów-
nież jasno wskazać, że zda-
je sobie sprawę z tego, iż 
w razie konieczności odda-
nia lokalu nie przysługuje 
mu prawo do otrzymania 
pomieszczenia socjal-
nego ani tymczasowego. 
Oświadczenie to jest tzw. 
tytułem egzekucyjnym i po 
nadaniu przez sąd klauzuli 
wykonalności - umożliwia 
przeprowadzenie egze-

kucji bez sprawy sądowej. 
W konsekwencji, komornik 
może od razu skierować 
dłużnika do noclegowni/
schroniska, bez wstrzymy-
wania się do czasu wska-
zania przez gminę tymcza-
sowego pomieszczenia, do 
którego można eksmitować 
dłużnika. 
  Wysokość miesięcznego 
czynszu według cen w wo-
jewództwie lubuskim to 
7,19 zł za m2 lub jeżeli zde-
cydujemy się na opcję doj-
ścia do własności to cena 
wzrasta do 10,28 zł  za  m2 
(źródło www.mieszkanieplus.com). 
Czynsz będzie ustalany na 
podstawie rozporządzenia 
wydawanego co roku przez 

Radę Ministrów. 
   Według ekspertów tema-
tu, tak naprawdę to nic się 
nie dzieje, a program cały 
czas jest w blokach star-
towych. W styczniu pre-
mier Mateusz Morawiecki 
objął nadzorem realizację 
programu, obiecywał jego 
przyspieszenie, a następnie 
powołał Radę Mieszkalnic-
twa, która ma koordyno-
wać wszystkie działania 
rządu związane z realizacją 
programu Mieszkanie plus. 
Pozostaje monitorować te-
mat i czekać na konkrety, 
o których na naszym gmin-
nym podwórku będziemy 
Państwa regularnie infor-
mować.                              red 

Wejdź, posłuchaj, wyciągnij wnioski
  Serdecznie zapraszamy 
Państwa do odwiedzania 
naszego profilu społecz-
nościowego na Facebo-
oku pod adresem: https://
w w w. f a c e b o o k . c o m /
radni.witnica/, gdzie re-
gularnie zamieszczamy in-
formacje dotyczące prac 
radnych, całej rady oraz 
władz MiG Witnica oraz do 
śledzenia naszego kanału 
na YouTube, gdzie publiku-
jemy nagrania z komisji i se-
sji rady pod adresem: ht-

tps://www.youtube.com/
channel/UC1qo5XXcuJ-
DWp7wyTCDCtBg (bądź 
wchodząc na stronę www.
youtube.com wyszukują 
Państwo kanał o nazwie: 
Grupa Radnych Rady 
Miejskiej w Witnicy).
     Zapraszamy do poświę-
cenia co jakiś czas kilku 
chwil, by samemu wyrobić 
sobie zdanie, co w naszej 
lokalnej trawie piszczy.

grupa radnych

  APEL :
     23 stycznia spłonął dom w Kamieniu Wielkim przy ul. 
Stawnej 37. Zniszczeniu uległ strop i dach. Straty oszaco-
wano na około 100 tys. zł. Mieszkańcy tego domu nie są 
w stanie wyłożyć takich pieniędzy, a chcieliby szybko wró-
cić do swoich domostw. 
     Prosimy wszystkich ludzi o dobrym sercu aby po-
mogli pogorzelcom. Wpłaty można dokonywać na konto 
bankowe: GBS o/Witnica 

82 8355 0009 0071 9524 3000 0001                 
re d

  Ogłoszenie:
  Kupię budynek gospodarczy o powierzchni 
nie mniejszej niż 50m2. 
     Preferowana lokalizacja Witnica, ew. Białcz. 

Tel.:  504 279 664
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Czy ktoś się boi witnickich kobiet?

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

Dlaczego  odchodzą?
Po nieoczekiwanej zmianie 
na stanowisku prezesa MZK, 
w Spółce miejskiej zaczęły 
się nieoczekiwane odejścia 
pracowników. Pracownicy 
odchodzą na własną prośbę. 
Firmę opuszczają pracow-
nicy bardzo wartościowi, 
tzw. samodzielni specjali-
ści, którzy „zabrali z sobą” 
nieocenione doświadczenie 

   Jak dowodzi historia naj-
nowsza, kobiety na waż-
nych, kierowniczych stano-
wiskach w coraz większym 
stopniu wpływają na losy 
społeczeństw, w tym także 
lokalnych. Kobiety są pre-
zydentami i premierami, 
jest kobieta kanclerz, cał-
kiem sporo jest na stano-
wiskach szefów korporacji 
międzynarodowych, kon-
cernów oraz niezliczonej 
ilości firm, są dyrektorami 
szkół i zakładów, ministra-
mi, szefami różnych insty-
tucji, itp.
    A jak wygląda udział ko-
biet w samorządzie w Pol-
sce? Początki nie były lekkie 
i  przyjemne. W pierwszej 

kadencji nowoodrodzone-
go polskiego samorządu 
znalazło się niewiele kobiet, 
ale tylko 6,4% z nich zaj-
mowało kierownicze stano-
wiska. Aktualnie jest nieco 
lepiej, ale wciąż reprezen-
tacja kobiet w samorządzie 
jest niewielka. W minionych 
kilku latach (2010 – 2017) 
liczba kobiet na stanowi-
skach wójta, burmistrza, 
prezydenta była zmienna 
i wynosiła od 230 do 280, 
co stanowi mniej więcej 
9-11% ogółu włodarzy 
miast i gmin. Obserwuje-
my tu charakterystyczną 
i zarazem pozytywną, choć 
nieco powolną, tendencję 
wzrostową. Na tym tle Wo-

jewództwo Lubuskie wy-
gląda całkiem dobrze. Otóż, 
ma ono najwyższy wskaźnik 
feminizacji wśród wszyst-
kich regionów w Polsce. To 
tu rządzi jedyny marszałek 
w spódnicy, a w zarządzie 
województwa są dwie ko-
biety. W regionalnym sejmi-
ku zasiada aż 9 radnych, co 
stanowi 30% składu. Nato-
miast w Polsce, w sejmikach 
wojewódzkich – tylko 23% 
radnych to kobiety. Podob-
ne zjawisko możemy tak-
że obserwować w naszym 
powiecie, gdzie starostą 
gorzowskim jest kobieta, 
w Radzie Miejskiej w Wit-
nicy zasiada 6 kobiet (40% 
składu rady), a w najbliż-

szym sąsiedztwie Gminy 
Witnica kobiety jest wójta-
mi w Gminach: Bogdaniec 
i  Kłodawa. A sukcesy ko-
biet - wójtów - w Bogdań-
cu i  Kłodawie dają wiele 
do myślenia...
    A poza  tym..., kobie-
ty łagodzą obyczaje, są 
inteligentne i magne-
tyczne, mają potężną in-
tuicję, są sympatyczne 
i uśmiechnięte, tonują 
konflikty i nie eskalują 
napięć, a  ponadto mają 
genetycznie zakodowaną 
gospodarność. Wydaje się, 
że nadszedł czas, by wy-
borcy rozważyli w swoich 
preferencjach wyborczych, 
czy aby nie nadszedł CZAS 

KOBIET w witnickim samo-
rządzie? Szczególnie mija-
jąca kadencja pokazała, że 
mężczyźni na stanowisku 
burmistrza gminy, wypalili 
się całkowicie i doszczętnie, 
dając materialny dowód na 
to, iż POMYŁKA wyborcza 
nie ominęła naszej Gminy. 
   A przecież, gdyby spojrzeć 
z boku na „witnickie pole 
samorządowe”, to gołym 
okiem dostrzec można, iż 
„wyrosły” tam wyraziste 
kobiece postaci, o  bardzo 
dużym potencjale przy-
wódczym i talencie sa-
morządowego lokalnego 
polityka. A może więc jed-
nak… KOBIETA na fotel 
burmistrza?                      Julia Pawlak

K t o  p o d  k i m  d o ł k i  k o p i e

foto archiwum A. Chudziak

    Minęło już trochę czasu 
od kiedy jest Pani radną, jak 
ocenia Pani pierwsze mie-
siące pracy?
  Spełniam się, ponieważ 
mogę rozwiązywać problemy 
naszych mieszkańców, a  jest 
ich mnóstwo. Czasem są bła-
he i banalne, w  większości 
jednak poważne i  skompliko-
wane. Mieszkańcy zaufali mi 
powierzając mandat  i za to 
im dziękuję. Dzwonią, piszą, 
wielokrotnie proszą o in-
terwencje. Zauważam także 
ogromne rozgoryczenie spo-
sobem w  jaki są traktowani 
w urzędzie. Rozumiem, tłuma-
czę i pomagam w miarę mo-
ich możliwości.
     Wprowadziła Pani nowe 
standardy w obradach ko-
misji i sesji - pojawiły się 
nagrania, w jakim celu sto-
sowana jest taka dokumen-
tacja?
       To nie tylko moja zasługa, 
ale większości Rady. To dla-
tego, że spotykamy się rów-
nież z zupełnie odmiennymi 
reakcjami naszych mieszkań-
ców, aniżeli te przytoczone 
wcześniej. Zarzuca się nam, 
że „nie dajemy pracować bur-
mistrzowi”, że „rzucamy mu 
kłody pod nogi”, że „cały czas 
się czepiamy”. Niestety nie idą 
za tym żadne konkretne i sen-
sowne argumenty, tylko okle-
pane wygodne hasła. Dlatego 
postanowiliśmy nagrywać 
komisje i  sesje i  udostępniać 
je na kanale YouTube: Gru-
pa Radnych Rady Miejskiej 
Witnicy. Tym samym, poka-
zujemy mieszkańcom, jak 
wygląda rzeczywistość, bez 
jej komentowania. Oglądając 
nagrania każdy mieszkaniec 
może sam ocenić pracę jednej 
i drugiej strony. Na tym nam 
właśnie zależało.
      Co należy rozumieć pod 
wspomnianym przez Panią 
zwrotem „czepianie się”? Po-
dobno są sygnały od miesz-
kańców, którzy wychodząc 
z gabinetu burmistrza bez 
rozwiązania problemu, wy-
chodzą także z informacją 
- że burmistrz ma związane 
ręce, nie może czegoś zała-
twić, czy w czymś pomóc, 
bo radni na coś się nie zgo-

dzili, nie dali pieniędzy, nie 
podjęli uchwały. O co w tym 
wszystkim chodzi? 
     Radni wykonują swoje usta-
wowe zadania, czyli zadają 
pytania - bo te zgłaszają im 
mieszkańcy. Ponadto inter-
weniują w ważnych spra-
wach i podejmują uchwały, 
które przygotowuje bur-
mistrz. Gdzie w tym wszyst-
kim jest „czepianie”? Nie 
wiem. Taka negatywna ofen-
sywa wobec radnych może 
świadczyć o  chęci celowego 
podważania ich kompetencji 
i  wiarygodności. Natomiast 
z  nagrań łatwo można wy-
wnioskować, iż to radni są 
traktowani marginalnie. Na 
komisje w sprawie budżetu 
na 2018 r. burmistrz nie przy-
chodzi, odwołuje dyrektorów 
szkół z komisji oświaty, a pra-
cownicy Urzędu nie udzielają 
wystarczających odpowiedzi 
na zadawane pytania. Czasem 
w  ogóle unikają odpowiedzi. 
Jeżeli słyszy się, że urzędnik 
po raz kolejny nie zna odpo-
wiedzi na zadane pytanie, 
albo twierdzi, że „odpowie na 
piśmie”, to nie jest już śmiesz-
ne. To jest kompromita-
cja i  drwiny z  radnych, ale 
przede wszystkim z miesz-
kańców naszej Gminy.
   Czy częścią tych negatyw-
nych działań, o których Pani 
mówi są także krążące po 
mieście plotki na temat od-
powiedzialnych za wysokie 
ceny wody i ścieków w gmi-
nie? 
   To wszystko jest bardzo 
przykre, ale faktycznie spoty-
kam się z wieloma wyssanymi 
z  palca informacjami, które 
niewykluczone, że mają swo-
je źródło w samym Urzędzie. 
Choćby takimi, że cena wody 
i ścieków jest wysoka tylko 
i wyłącznie z  winy radnych, 
czy że „Chudziakowa” miesza 
w radzie. Takich insynuacji jest 
wiele. Są to informacje zmy-
ślone, celowo obciążające rad-
nych. Wysoka cena za wodę 
i  ścieki jest wynikiem tego, 
że nowy prezes spółki MZK 
dokładnie roku temu nie do-
pełnił obowiązku złożenia 
taryf w  obowiązującym ter-
minie, a burmistrz (wg stano-
wiska wojewody lubuskiego 
i  WSA w Gorzowie Wlkp.) ich 
prawidłowo nie zweryfikował. 
Radni podjęli uchwałę w spra-
wie dopłat z  budżetu gmi-

ny, aby zmniejszyć rachunki 
mieszkańców. Burmistrz jed-
nak tej uchwały nie wykonał 
i  nie przelał na konto MZK 
środków tytułem dopłat do 
wody i  ścieków, ale za to 
przelał pieniądze na pokry-
cie horrendalnej, bo ponad 
milionowej straty spółki 
MZK. Takie są fakty. Do zarzu-
tu „mieszania Chudziakowej” 
odnoszę się zawsze jednym 
zdaniem – interesuje mnie 
przyszłość Witniczan, jestem 
ich reprezentantką, mam wo-
bec nich zobowiązania i je po 
prostu realizuję, a wszystko co 
robię jest zgodne z  prawem 
i  w ramach przyznanych mi 
uprawnień.
      Czy widzi Pani jakieś plu-
sy obecnej kadencji?
  Widzę i chwalę. Powsta-
ły odcinki dróg w Nowinach 
Wielkich (Główna i Wiejska), 
w Białczu (Kościelna), w Wit-
nicy (Kościuszki). Powstał Se-
nior Wigor+, żłobek, a MDK 
ma zostać zmodernizowany 
(nie ma jeszcze podpisanej 
umowy o dofinansowanie). 
Niestety potężnym minusem 
tego wszystkiego jest to, że 
większość z tych inwestycji 

sfinansowano z kredytu. Nie 
pozyskano pieniędzy na dro-
gi, choć były na wyciągnięcie 
ręki. Należało złożyć jedynie 
dobrze przygotowane wnio-
ski. Gmina straciła te możliwo-
ści bezpowrotnie. Zadłużenie 
naszej gminy znowu sięgnie 
ponad 22 mln zł. Nie spo-
sób nie przypomnieć sobie 
w takim momencie drama-
tycznego wołania burmistrza, 
przez pierwszą połowę jego 
kadencji, o  potężnym zadłu-
żeniu gminy, które zastał po 
objęciu stanowiska i które tak 
bardzo piętnował. Przypo-
mnę, że zadłużenie to wyni-
kało z licznych inwestycji, ale 
dofinansowanych ze środków 
zewnętrznych w  co najmniej 
50%.  Tutaj dofinansowań pra-
wie nie ma, powstaje więc siłą 
rzeczy mniej za więcej.
     Coraz częściej pojawia się 
pytanie, czy będzie się Pani 
ubiegać o urząd burmistrza. 
Są nawet tacy, którzy twier-
dzą, że śmiesznie już było 
– teraz pora, żeby było po-
ważnie?
    Przyznam, że z zazdrością 
patrzę na Kłodawę, Kostrzyn, 
Nową Sól i wiele innych sa-

morządów, gdzie współpraca 
wójtów/burmistrzów z radny-
mi i  mieszkańcami przebiega 
wzorowo. Gdzie gminy roz-
wijają się w szybkim tem-
pie, gdzie rozwój i  dialog 
postawiony jest ponad pro-
pagandę sukcesu. Docierają 
do mnie sygnały od mieszkań-
ców naszej gminy, że oczekują 
ode mnie startu w wyborach 
na fotel burmistrza, niektórzy 
wręcz namawiają. Dotych-
czas przyglądałam się sytuacji 
w  Witnicy z  pewnej perspek-
tywy, pracując w  sąsiedniej 
gminie, a  dochodzące mnie 
informacje były często bardzo 
przygnębiające. Teraz, gdy 
mam wgląd do dokumentów, 
jest jeszcze gorzej. Przyznam, 
że będzie to trudna decyzja, 
ale mając potencjał i poparcie 
mieszkańców jest to postu-
lat do zrealizowania. Łącząc 
pasję i marzenia, wspólnie 
możemy osiągnąć sukces, 
jednak na jednoznaczne de-
klaracje przyjdzie jeszcze 
czas.
Rozmawiała: 
Karolina Machnicka

https://www.mpolska24.pl/post/kto-
-pod-kim-dołki-kopie

zawodowe. Do tej pory ode-
szło już trzech pracowników 
(staż pracy w MZK od kilku 
do kilkunastu lat). Ale to 
nie wszystko, gdyż aktual-
nie wypowiedzenie złożyła 
wartościowa, długoletnia 
pracownica administracji. 
A to jeszcze nie koniec tej 
smutnej rzeczywistości...
                                                                         

Wojciech Grzecznowski

„Siłownie pod chmurką”
   Na moim facebookowym 
profilu udostępniłam post o 
tym, iż gminy już mogą skła-
dać wnioski na „Lubuskie 
siłownie pod chmurką”. 
    Zarząd Województwa zde-
cydował o kontynuacji tego 
programu, gdyż corocznie 
cieszy się bardzo dużą po-
pularnością wśród samorzą-
dów. Każda jednostka może 

złożyć wniosek na dofinan-
sowanie tylko jednej siłow-
ni zewnętrznej. Warunkiem 
przystąpienia do programu 
jest współfinansowanie za-
dania. Wnioski o dofinan-
sowanie zadania wraz z za-
łącznikami należy składać 
w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Lubuskiego 
w terminie do 16 marca 

2018 roku.  
   Niezmiernie się cieszę, iż 
burmistrz na sesji zapowie-
dział, iż nasza Gmina złoży 
wniosek na ww. zadanie. 
Brawo!  To się nazywa 
współpraca.
  

przewodnicząca komisji gospodarki 
komunalnej i budżetu

Agnieszka Chudziak
radna Rady Miejskiej Witnicy
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Kilka rekordów zamierzamy jeszcze pobić
  Zbiera plony swego ak-
tywnego życia Zbigniew 
Czarnuch – obecnie już tylko 
nasz prezes honorowy.
   Jesienią odbierał w Küstrin 
Kietz Medal Jana z Kostrzy-
na, przyznany mu przez 
niemieckich regionalistów 
za owocną współpracę w 
odkrywaniu tajemnic umoc-
nień Twierdzy Kostrzyńskiej.
   W końcu listopada przewod-
niczył w Gorzowie spotkaniu 
autorów i wydawców publi-
kacji regionalnych, imprezy 
wiele lat temu zrodzonej z 
jego inicjatywy w  Witnicy i 
organizowanej przez nasze 
Towarzystwo w Żółtym Pała-
cyku, a teraz mającej miejsce 
w  Wojewódzkiej i Miejskiej 
Bibliotece Publicznej (WiM-
BP) w Gorzowie Wlkp. 
    W grudniu pan Zbigniew 
wygłaszał referat na se-
sji popularno-naukowej, 
organizowanej w Witnicy 
przez ks. dr Ryszarda Tom-
czaka, gdzie przedstawiał 
szczególnie bogate doko-
nania naszego Towarzystwa 
jak i  Polsko-Niemieckiego  
Stowarzyszenia „Educatio” 

w  dziedzinie współpracy 
z  Niemcami. Jednym z  tych 
dokonań były starania o zdo-
bycie dla pałacu w Dąbroszy-
nie kopii obrazu Wojciecha 
Kossaka „Bitwa pod Sarbino-
wem”, na który to temat w 
roku 1999 opublikował ar-
tykuł w wydawanym przez 
Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego czaso-
piśmie „Cenne – bezcenne 
- utracone”. W grudniu 2017 
roku jego redakcja obchodzi-
ła na Zamku Królewskim w 
Warszawie jubileusz 20-lecia, 
na który Minister Kultury 
zaprosił także Z. Czarnucha.
  Wśród licznych tekstów 
pana Czarnucha znajduje się 
i opublikowana w roku 2008 
książka p.t. „Ujarzmianie rze-
ki”, która w roku bieżącym 
ukazała się w języku niemiec-
kim. 29 grudnia 2017 r. uka-
zujący się we Frankfurcie nad 
Odrą dziennik „Märkische  
Oderzeitung” opublikował jej 
obszerne omówienie, zakoń-
czone słowami: „szkoda że 
książki nie można nabyć skle-
pach księgarskich, a  tylko w 
Polsko-Niemieckim STetowa-

Z  ż y c i a  To w a r z y s t w a  P r z y j a c i ó ł  W i t n i c y

    „Wszystkie ręce na po-
kład” to hasło, które w bieżą-
cym okresie może przynieść 
pozytywne efekty dla insty-
tucji zwanej kostrzyńskim 
szpitalem. Powołana przy 
Radzie Powiatu komisja do-
raźna ds. zapewnienia reali-
zacji zadań ochrony zdrowia 
na terenie Powiatu Gorzow-
skiego pilnie przygląda się 
poczynaniom zarządu ko-
strzyńskiej lecznicy. W skład 
tej komisji weszli wszyscy 
radni powiatowi z Kostrzyna 
i pan Paweł Pisarek z Witnicy. 
Ja jestem jej przewodniczą-
cym. 
    Osobiście uważam, że ła-
twiej zdobyć Mount Everest 
bez butli tlenowej, jak prze-
widzieć, w którą stronę po-
toczą się losy jedynego szpi-
tala w naszym powiecie. Do 
niedawna przypuszczałem, 
że tylko właścicielowi spółki 
Nowy Szpital nie do końca 

rzyszeniu w Witnicy.” (Jest w 
naszej witnickiej bibliotece)
    Echem dawnych, ale wciąż 
kontynuowanych, dokonań 
w postaci zbioru historycz-
nych witnickich pocztó-
wek, przekazanych przez na-
sze Towarzystwo witnickiej 
Bibliotece Publicznej, była 
zorganizowana w grudniu 
i druga w  tym roku prezen-
tacja z  komentarzem pana 
Czarnucha. Wystąpienie to, 
nagrane i wzbogacone  ilu-
stracjami pocztówek, jest 
do obejrzenia w Internecie 
na stronie Biblioteki. Całość 
zbiorów jest sukcesywnie 
zamieszczana na stronach 
cyfrowych WiMBP Gorzów 
Wlkp. Już niedługo kolejne 
spotkanie, tym razem z tema-
tem zauroczenia faszyzmem 
w przedwojennym Vietz.
    Członkowie Towarzystwa 
dyskutują obecnie kwestię 
przeniesienia zbiorów Izby 
Regionalnej do budynku 
Browaru. Zaproponowano 
nam, by wykorzystać do tego 
miejsce na 2 piętrze two-
rzonego Muzeum Browar-
nictwa, gdzie nasze zbiory 

byłyby osobną ekspozycją w 
odremontowanych byłych 
halach. Decyzja już wkrótce.
    Już od wielu lat członkowie 
naszego towarzystwa są za-
praszani na otwarcie roku 
Stowarzyszenia Ziemi Ojczy-
stej w Lebus. Tym razem J. 
Kaliszan, Z. Czarnuch i T. Ko-
morowska uczestniczyli 26 
stycznia w otwarciu wystawy 

malarstwa, związanego z tą 
miejscowością i okolicami, 
wysłuchali krótkiego kon-
certu gitarowego i krótkie-
go przedstawienia zamie-
rzeń Towarzystwa Przyjaciół 
Lebus na nowy rok. Spotka-
liśmy „starych” znajomych i w 
miłej atmosferze spędziliśmy 
ten wieczór.          

tk
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   Wywiad z Krzysztofem 
Kielcem, prezesem Ko-
strzyńsko-Słubickiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej 
S.A.
Przekrój Lokalny: W ze-
szłym roku K-S SSE ob-
chodziła jubileusz 20-le-
cia działalności. Co uważa 
Pan za największy dotych-
czasowy sukces spółki?
Krzysztof Kielec: Na szcze-
gólne wyróżnienie zasługu-
je, moim zdaniem, fakt wy-
wiązania się przez Spółkę 
z zadań, jakie zostały przed 
nią postawione w momen-
cie utworzenia Kostrzyń-
sko-Słubickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. Do 
najważniejszych należało 
przeciwdziałanie struktural-
nemu bezrobociu, jakie do-
tykała nasz region w latach 
dziewięćdziesiątych. Dzisiaj 
w większości „miast strefo-
wych” poziom bezrobocia 
jest bliski zeru a rynek pra-
cy zmienił się z rynku pra-
codawcy na rynek pracow-
nika. Tego oczekiwaliśmy 
w momencie tworzenia 
Strefy. Dzisiaj podstawo-
wym założeniem naszej 
działalności jest tworzenie 
dobrze płatnych i wysoko 
technologicznych miejsc 
pracy. Taki cel postawio-
ny został prze rząd Polski 
i  jest to, wydaje się, jedyne 
słuszne założenia dalszego, 
stabilnego i szybkiego roz-
woju. Polska musi przestać 
być przysłowiową mon-
townią, a stać miejscem, 
w którym wysoko ceniona 
polska myśl techniczna bę-
dzie wdrażana w życie we 
współpracy z przedsiębior-
cami działającymi na tere-
nach strefowych. 
W minionym 2017 roku 
jako Spółka kolejny raz 
pobiliście wszelkie moż-
liwe rekordy.  To zdumie-
wające, że zainteresowa-
nie Inwestorów nie tylko 
nie słabnie, ale wręcz 
wzrasta! Jak by Pan krót-
ko podsumował poprzed-
ni rok - co jest kluczem do 
Waszego sukcesu? 
Rok 2017 był dla nas bardzo 
szczególny. Był on okresem 

wytężonej pracy, której gra-
nice określane były przez 
dynamicznie rozwijającą 
się polską gospodarkę i 
zapowiedzi zmiany przepi-
sów regulujących funkcjo-
nowanie specjalnych stref 
ekonomicznych. Osiągnięte 
wyniki potwierdzają fakt, 
że był to rok rekordowy 
pod każdym względem. 
Zainteresowanie inwesto-
rów Strefą również  ani 
przez chwilę nie osłabło. 
Wydaliśmy 25 nowych ze-
zwoleń na prowadzenia 
działalności gospodarczej 
na terenie Strefy. Wartość 
wszystkich zadeklarowa-
nych inwestycji w K-S SSE 
wynosi 3.416.463.000,00 
PLN. Nasi inwestorzy za-
deklarowali utworzenie 
2570 nowych miejsc pracy. 
W  strefie zainwestowały 
takie firmy, jak VW (kolej-
na inwestycja) BMW, PRESS 
GLAS, AMICA (kolejna inwe-
stycja) REUSS-SEIFERT PRO-
DUKTION Nowa Sól, TOMS 
Nowa Sól i wielu innych. 
Wszyscy są dla nas ważni. 
W rozwój infrastruktury 
technicznej Spółka zainwe-
stowała 5.163.000,00 PLN. 
Spółka ani przez moment 
nie zwolniła tempa. 
Zazwyczaj czynnikiem 
decydującym w zakresie 
lokowania inwestycji w 
Polsce była dostępność 
taniej siły roboczej. Czy 
zauważa Pan jakiekol-
wiek symptomy, które 
mogą świadczyć o zmia-
nie tej tendencji?
To nie są już symptomy, to 
jest realny świat, w którym 
inwestor chce podejmować 
wyzwanie inwestowania w 
naszym kraju nie ze wzglę-
du na tanią siłę roboczą 
ale ze względu na dostęp 
do wysoko wykwalifikowa-
nych pracowników, którym 
nie zamierza płacić „mini-
malnej krajowej”. Sukces, 
jaki odniosły firmy funkcjo-
nujące w naszej Strefie jest 
najlepszym narzędziem 
marketingowym, na jakie 
moglibyśmy liczyć. Wiele 
przedsiębiorstw realizuje 
kolejne projekty inwesty-

cyjne, co oznacza, że pie-
niądze zarobione w Polsce, 
zostają  w naszym kraju 
i  są reinwestowane. Bar-
dzo ważne jest to, że nowe 
inwestycje to wydatki na 
nowe technologie, które 
są nam bardzo potrzebne, 
ale które też nie wymagają 
dużego przyrostu zatrud-
nienia w  firmie. Na prze-
kór wszystkiemu jest to 
bardzo dobra informacja, 
gdyż zmusza ona nas, czyli 
administrację gospodarczą, 
samorządy i przede wszyst-
kim inwestorów do tego, 
żeby samemu wychowywać 
i kształcić pracowników. Ta-
kie działanie pobudza do 
życia edukację, czyli szkol-
nictwo zawodowe wszyst-
kich szczebli i podnosi kraj 
gospodarczo o kilka pozio-
mów wyżej. My jesteśmy 
i  pozostaniemy swoistego 
rodzaju łącznikiem i kreato-
rem tych działań. 
Mimo tak optymistycz-
nych prognoz trudno 
jednak nie wspomnieć 
o  problemie, jakim jest 
skomunikowanie Kostrzy-
na nad Odrą. Jak obecnie 
wygląda kwestia budo-
wy obwodnicy z nowymi 
mostami i czy rzeczywi-
ście inwestycja ta będzie 
miała aż tak duży wpływ 
na funkcjonowanie Strefy 
w przyszłości?
Miasto wydaje się być za-
korkowane w godzinach 
szczytu. Rozbicie natęże-
nia ruchu oraz skomuniko-
wanie Kostrzyna nad Odrą 
ze światem jest jednym 
z  najważniejszych zadań, 
które obecnie stoją zarów-
no przed administracją 
samorządową, jak i rządo-
wą. Kostrzyn sam sobie nie 
poradzi z tym wyzwaniem. 
Budowa mostu z obwodni-
cą miasta to teraz według 
mnie najważniejsza inwe-
stycja nie tylko w mieście 
ale i w regionie. Przejście 
graniczne w Kostrzynie nad 
Odrą zapewnia połączenie 
z Europą północnej części 
województwa lubuskiego 
i południowej części Za-
chodniego Pomorza. Je-

stem przekonany o tym, że 
również mieszkańcy Wiel-
kopolski chętnie wybiorą 
tę drogę do Berlina. Prace 
ruszyły powoli z miejsca 
i  inwestycja znajduje się w 
fazie przygotowawczej. Za-
rząd Dróg Krajowych dys-
ponuje odpowiednią sumą 
pieniędzy na jej realizację, 
przygotowana jest umowa 
międzynarodowa w zakre-
sie budowy mostu na Od-
rze, więc mam nadzieję, że 
już po kilku latach ciężki 
ruch zostanie wyprowadzo-
ny poza granice miasta. 
Rząd zapowiada zmia-
ny dotyczące funkcjono-
wania specjalnych stref 
ekonomicznych. Co to 
oznacza w praktyce dla 
spółki i na co powinni się 
przygotować potencjalni 
inwestorzy. Jak Pan oce-
nia szanse Strefy w roku 
2018? Czy można już 
zdradzić, czy w najbliż-
szym czasie planujecie 
wydanie jakichś nowych 
pozwoleń?
Przede wszystkim powin-
no być łatwiej i szybciej. 
Skomplikowane i długo-
trwałe procedury prawne 
związane z obejmowaniem 

statusem specjalnej stre-
fy ekonomicznej nowych 
terenów inwestycyjnych 
zostaną zniesione. Co do 
inwestycji, to decydują 
o tym sami inwestorzy. Nie 
zainwestują oni tam, gdzie 
nie będzie infrastruktury 
technicznej, dostępu do 
szkolnictwa zawodowego, 
gdzie samorząd nie będzie 
rozumiał ich potrzeb. Za-
kres obowiązków w tym 
względzie zostanie taki sam 
zarówno po stronie samo-
rządu, jak i naszej. Wysokie 
standardy obsługi inwesto-
ra zostaną jeszcze bardziej 
podniesione, co sprawi, że 
praca z inwestorem będzie 
jeszcze bardziej ciekawa. 
Wydaliśmy już 3 zezwolenia 
i planujemy wydać jeszcze 
kilkanaście w tym roku. Ani 
na chwilę nie przestajemy 
rozglądać się po świecie za 
nowymi projektami. Może 
ten rok nie będzie już tak 
rekordowy we wszystkich 
kategoriach, ale kilka re-
kordów zamierzamy jednak 
pobić. 

Dziękuję za rozmowę

K o s t r z y ń s k i  s z p i t a l ,  c o  d a l e j ?
zależy na sprawnym funk-
cjonowaniu szpitala. Swoje 
przypuszczenia brałem stąd, 
że nikt nigdy nie był w stanie 
jednoznacznie mi powie-
dzieć, dlaczego jest tak źle, 
skoro jest tak dobrze? Mia-
łem wielką przyjemność być 
pacjentem oddziału rehabi-
litacji w  zeszłym roku i  po-
dziwiałem mrówczą pracę 
i oddanie personelu tam za-
trudnionego. To im zawdzię-
czam dzisiejszą sprawność. 
Miałem jednakże również 
wątpliwą przyjemność przy-
glądać się z bliska warunkom 
pracy rehabilitantek i  pielę-
gniarek. Na własne oczy wi-
działem, jak pielęgniarka 
oddziałowa "myje gary", jak 
szefowa rehabilitantek tar-
guje się o naprawę sprzętu 
bardzo niezbędnego do pra-
cy. Widziałem, wiele innych 
rzeczy... O  wszystkim tym 
mówiono mi wcześniej, ale 

nie chciałem w to wierzyć. 
Tak niewiarygodne infor-
macje płynące od związków 
zawodowych działających 
w szpitalu nagle znalazły po-
twierdzenie. Chciałbym wie-
rzyć, że to już za nami. 
   Dzisiaj mamy inne pro-
blemy. Tak sobie myślę, że 
sytuując kostrzyński szpital 
na przysłowiowym "końcu 
świata", oddając go w  pry-
watne ręce ktoś kiedyś po-
pełnił wielki błąd. To zamie-
szanie doprowadziło do 
tego, że wg mojej oceny, 
pracownicy stracili nie tyl-
ko pieniądze, ale i zdrowie, 
a sam szpital szansę na 
prawidłowy rozwój. Szpital 
prywatny ma bardziej „pod 
górę” niż placówka samorzą-
dowa. Dzisiaj szpital prywat-
ny musi zabiegać o wsparcie 
samorządu, który, wydaje mi 
się, jest często kulą u jego 
nogi. Na spotkaniach z wła-

ścicielem Grupy NS otrzymu-
jemy szczątkowe lub prze-
koloryzowane informacje, 
bo jesteśmy małym 10-cio-
procentowym udziałowcem. 
W przypadku problemów 
musimy czuć się odpowie-
dzialni, gdyż mamy aż 10%  
udziałów. Widzę tu koniunk-
turalizm i brak konsekwencji. 
    Brak szansy na pediatrię, 
prawdopodobne ograni-
czenie finansowania przez 
NFZ kontraktu na okulisty-
kę, wiecznie niepewna przy-
szłość innych oddziałów, to 
warunki pracy, w  których 
można oszaleć. Gdzie dba-
łość o zdrowie i  życie pa-
cjentów, kiedy szpital ma 
wiecznie problemy? Czy 
to wszystko musi być aż tak 
trudne? Oczekuję większej 
otwartości ze strony właści-
cieli Nowego Szpitala, ocze-
kuję należytego traktowa-
nia pracowników. Oczekuję 

prawdy i uczciwości … 
    Ze swojej strony gwarantu-
ję, że razem z p. Małgorzatą 
Domagałą, obecną Staro-
stą Gorzowską zrobimy co 
w naszej mocy, żeby wbrew 
wszystkiemu udzielić szpita-
lowi 100% wsparcia na jakie 
nas stać. 
    Popieram również w peł-
ni powielanie przez innych 
moich wniosków o wsparcie 
działań szpitala. Czy to  był 
wniosek o spłatę zadłużenia 
wobec pracowników, zba-
danie zasadności podziału 
środków podwyżkowych czy 
też o przeznaczenie większej 
ilości pieniędzy na sprzęt, 
czy też nawet o nową karet-
kę. Oczekuję jednak odrobi-
ny własnej inwencji i inicja-
tywy. 
    Wszystkie ręce na pokład 
i … do roboty! 

Andrzej Kail 

Radny Powiatu Gorzowskiego 
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V Przegląd Kolęd i Pastorałek – Witnica 2018 Witniczanka.pl...

foto archiwum A. Chudziak

21 stycznia radni mieli 
przyjemność wziąć udział 
w V  Przeglądzie Kolęd 
i  Pastorałek, zorganizowa-
nym przez ks. proboszcza 
Ryszarda Tomczaka. Licznie 
zaproszone chóry umilały 
ucho wszystkim zgroma-
dzonym w witnickim ko-
ściele mieszkańcom. Radni 
ufundowali drobne poda-
runki: anioły i podzięko-
wania dla wszystkich ze-

społów: Cantores z Witnicy, 
Canto z Kamienia Wielkie-
go, Chóru Cerkiewnego SO-
TIRIA z Gorzowa Wlkp., chó-
ru Postomia z Krzeszyc, Orły 
60+ z Drezdenka, Jagienki 
z Bogdańca, Tarnowianki 
z  Lubiszyna. Dziękujemy 
za piękne występy i do 
zobaczenia za rok!

przewodnicząca 
Rady Miejskiej Witnicy

Agnieszka Hołubowska

Z o s t a ń  s t r a ż a k i e m  O S P
  Młodzieżowa Drużyna 
Pożarnicza w Witnicy od 
6 grudnia ub. roku dyspo-
nuje technicznym torem 
przeszkód. Zbliżają się ferie 
zimowe, w maju odbędą 
się powiatowe, a w czerw-
cu wojewódzkie zawody 
sportowo - pożarnicze. 
Jest doskonała okazja, 
żeby zostać strażakiem. 
Ochotnicza Straż Pożarna 
w Witnicy zaprasza dzieci 
i młodzież, dziewczynki 

i chłopców w wieku 10-16 
lat do wstąpienia w szeregi 
naszej Młodzieżowej Dru-
żyny Pożarniczej.
   Podstawowe zadania 
MDP to m.in.: udział w zapo-
bieganiu pożarom poprzez 
oddziaływanie na środowi-
sko w celu przestrzegania 
przepisów przeciwpoża-
rowych; podnoszenie wie-
dzy i  umiejętności swoich 
członków w dziedzinie 
ochrony przeciwpożarowej; 

organizowanie działalno-
ści kulturalno-oświatowej 
w  środowisku z uwzględ-
nieniem problematyki 
ochrony przeciwpożarowej; 
rozwijanie sprawności fi-
zycznej członków poprzez 
uprawianie różnych dyscy-
plin sportowych i turystyki; 
podejmowanie i realizacja 
zadań pożytecznych dla 
ochrony przeciwpożarowej 
i drużyny oraz macierzystej 
OSP; działalność wolonta-

rystyczna. Oferujemy wiele 
atrakcji, jak np. naukę połą-
czoną z zabawą, atrakcyjne 
wyjazdy na zawody spor-
towo pożarnicze. A w przy-
szłości, po osiągnięciu wie-
ku 18 lat, spełnienie marzeń 
większości dzieci – zostanie 
strażakiem ratownikiem 
OSP.  Zbiórki odbywają się 
w  każdy wtorek o godz. 
17.00 w siedzibie OSP Wit-
nica ul. Żwirowa 2A. Zapra-
szamy!    Prezes OSP Krzysztof Świstel

  APEL :  
    Pamiętając o nowym narybku, nie zapominamy o seniorach i weteranach. Trwają intensywne pra-
ce związane z wykonaniem „Pomnika wdzięczności witnickim strażakom”. Cały czas trwa zbiórka 
środków finansowych na ten szczytny cel. Apelujemy do wszystkich sympatyków o wsparcie naszej 
inicjatywy. Jesteśmy wdzięczni za każdą przekazaną złotówkę! Przypominamy – wpłaty można dokony-
wać na konto:   OSP Witnica ul. Żwirowa 2A nr:  89  8355  0009  0062  5522  2000  0001, z dopiskiem 
„Pomnik”.            Prezes OSP Krzysztof Świstel

OSP Witnica
8.01.2018 r. godz. 5:15 - wy-
jazd do pożaru w Kamieniu 
Małym trzema zastępami 
GBA Mercedes, GCBA Merce-
des, SD30 Mercedes, w dzia-
łaniach brało udział również 
JRG Kostrzyn, OSP Mościce, 
OSP Kamień Wielki i Policja.

11.01.2018 r. godz. 16:47 
- zgłoszenie o awarii gazo-
ciągu na ul. Targowej w  Ko-
strzynie. Do zdarzenia zadys-
ponowano jeden zastęp OSP 
Witnica GCBA Mercedes, na 
miejscu również zastęp OSP 
Mościce, JRG Kostrzyn oraz 
Pogotowie Gazowe i Policja. 

14.01.2018 r. godz. 11:00  - 
wyjazd zastępami do zabez-
pieczenia Biegu "Policz się 
z cukrzycą" organizowanego 
podczas WOŚP 2018 w Wit-
nicy.

16.01.2018 r. godz. 12:46  - 
wyjazd do zdarzenia drogo-
wego na DW132 w Kamień-
niu Małym. Do zdarzenia 
zadysponowano jeden za-
stęp OSP Witnica, GBA Mer-
cedes, oraz dwa zastępy JRG 
Kostrzyn. Na miejscu także 
Zespół Ratownictwa Me-
dycznego oraz Policja. 

17.01.2018 r. godz. 18:20 - 
wyjazd do pożaru kontenera 
na odpadki przy ul. Rybackiej 
w Witnicy. Do zdarzenia za-
dysponowano jeden zastęp 
OSP Witnica GBA Mercedes. 

23.01.2018 r. godz. 11:25  - 
wyjazd do pożaru budynku 
mieszkalnego w Kamieńniu 
Wielkim. Do zdarzenia zadys-
ponowano dwa zastępy OSP 
Witnica, GCBA Mercedes, 
SD30 Mercedes, OSP Kamień 
Wielki, OSP Mościce, JRG Ko-
strzyn. 
26.01.2018 r. godz. 17:18 
- wyjazd trzema zastępami 
(GBA,GCBA,SD30) do poża-
ru przewodu kominowego 
w  Kamieniu  Wielkim. Na 
miejsce zadysponowano 
także OSP Kamień Wielki.
27.01.2018 r. godz. 21:50 
- wyjazd do pożaru prze-
wodu kominowego w bu-
dynku mieszkalnym przy ul. 
Kostrzyńskiej w Witnicy. Do 
zdarzenia zadysponowano 
dwa zastępy OSP Witnica, 
GBA Mercedes, GCBA Mer-
cedes, oraz zastęp JRG Ko-
strzyn.    
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   Napisała do mnie Monika, 
czy mogłabym polecić jakieś 
domowe receptury na zi-
mowe infekcje…  Odpisuję 
więc… jakie domowe prze-
twory i naturalne produkty 
najlepiej mieć w  domowej 
spiżarni…
    Przede wszystkim – po-
staw na zioła o udowodnio-
nym, pozytywnym działaniu 
na system immunologiczny 
i zwalczające infekcje… Do 
takich ziół należy m.in.: szał-
wia, rumianek i melisa… 
Obniżają ciśnienie… wyka-
zują właściwości antybakte-
ryjne, przeciwzapalne i ob-
kurczające... W przypadku 
gorączki, infekcji gardła i ka-
taru możesz wykonać z nich 
napary lub płukanki… Ulga 
gwarantowana…
  O leczniczych właściwo-
ściach miodu pisałam już 
wielokrotnie… Lipowy, wie-

lokwiatowy, spadziowy…  
Dodawaj go do herbaty czy 
deserów… Nie podgrzewaj, 
bo wtedy traci swoje cenne 
właściwości… Nie darmo się 
o nim mówi „złoty cud natu-
ry”…   
    Naturalnym sposobem na 
infekcje są również imbir 
i  pieprz cayenne... Te dwie 
przyprawy rozgrzewają or-
ganizm… Pomagają rów-
nież pozbyć się zalegają-
cej flegmy i kataru… Mają 
działanie antywirusowe 
i  przeciwzapalne… Działa-
ją jak antybiotyk z  apteki… 
Spróbuj… 
    No i oczywiście czosnek… 
Nie musisz robić syropu… 
Bo już widzę jaką masz minę 
na samą myśl… Przypiecz 
w piekarniku świeżą ba-
gietkę, posmaruj ją cienką 
warstwą oliwy z oliwek i we-

trzyj w  pieczywo świeży 
ząbek czosnku... Prawda, 
że smacznie wygląda? A jak 
smakuje… Ach… Pycha… 
I co najważniejsze zmotywu-
je organizm do walki z cho-
robą… 
   No i czarne cudo… Ulu-
bieniec mojej mamy… czyli 
czarny bez… w nim bowiem 
znajduje się rekordowa ilość 
witaminy C… Napar z kwia-
tów lub sok z  owoców czar-
nego bzu pomaga oczyścić 
oskrzela, działa przeciwza-
palnie, pobudza system 
immunologiczny, a  nawet 
obniża temperaturę w na-
turalny, bezpieczny sposób... 
U mojej mamy w spiżarni 
zawsze można go znaleźć… 
Czyni cuda…
   Mam nadzieję, że pomo-
głam… Zdrowiej Moniko…

foto archiwum Witniczanka.pl

Wspólne kolędowanie

Piotr Dziekan, radny z Ko-
strzyna n/O, zaprosił mnie na 
„Kolędowanie z Seniora-
mi”. W niedzielę 28 stycznia, 
punktualnie stawiłam się na 
Osiedlu Leśnym w  Kostrzy-
nie. Piękny osiedlowy klub 
wypełniony uśmiechnięty-
mi Seniorami. Takie rodzinne 
miejsce spotkań. Po krótkim 
wstępie nastąpiła część arty-
styczna. Wspólne śpiewanie 
kolęd, występy bardzo zdol-
nej młodzieży, wiersze recyto-
wane przez Panią Janinę (no-
tabene 80-latkę!). Przecudny 

wieczór, pełen wzruszeń, 
uśmiechów i wspólnych roz-
mów. Piotr jest bardzo ciepłą 
i wesołą osobą. Dba o ludzi, 
którzy jak On mieszkają na 
tym samym osiedlu. To widać 
i czuć. Piękna relacja. Bardzo 
miło było mi poznać tak fan-
tastycznych ludzi, móc z Nimi 
pobyć choć kilka godzin, po-
obserwować, zainspirować 
się Ich pomysłami. Dziękuję za 
tak cudowne chwile, bo życie 
to właśnie chwile… 
       Do zobaczenia! 

Agnieszka Chudziak 
radna Rady Miejskiej Witnicy

foto red

foto red
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W o l o n t a r i a t

Jako Dyrektor Domu Pomo-
cy Społecznej w Kamieniu 
Wielkim chciałabym ser-
decznie zaprosić wszyst-
kich chętnych do czynnej 
współpracy na rzecz dru-
giego człowieka. Bo prze-
cież czasem zastanawiamy 
się co jeszcze moglibyśmy 
zrobić w naszym życiu, 
oprócz tego co już robimy. 
Czasem mamy trochę wol-
nego czasu i chęć „poży-
tecznego” jego spędzenia. 
Innym razem po prostu 
chcielibyśmy zrobić coś do-
brego, pomóc, „przydać się 
na coś”. A bywa i tak, że po-
trzebne nam są praktyczne 
umiejętności i doświadcze-
nie, którego nie zdobyliby-
śmy w żaden inny sposób. 
I właśnie tutaj pojawia się 
odpowiedź na nasze wąt-
pliwości - magiczne słowo 
„wolontariat”.
Kim jest wolontariusz? 
Wolontariat to (łac. volun-
tarius - dobrowolny) dobro-
wolna, bezpłatna, świado-
ma praca na rzecz innych 
lub całego społeczeństwa, 
wykraczająca poza związki 
rodzinno-koleżeńsko-przy-
jacielskie. Być wolonta-
riuszem to angażować się 
w pracę i życie innych lu-
dzi,  instytucji i organizacji, 
pomagać. I robić to dobro-
wolnie i nieodpłatnie.
Co możesz robić w naszym 
DPS jako wolontariusz? 
Dom Pomocy Społecznej 
w Kamieniu Wielkim to pla-
cówka, w której przebywają 
kobiety z zaburzeniami psy-
chicznymi. W związku z tym 
podstawową formą wolon-
tariatu, którą Ci oferujemy 
jest praca z mieszkańcami 
naszego Domu na bardzo 
różnych płaszczyznach. Ge-
neralnie przychodząc do 
nas i decydując się na tę 
formę będziesz brać udział 
w tej części naszej pracy, 
która dotyczy bezpośred-
nio człowieka. Jest to więc 
spędzanie czasu z naszymi 
mieszkankami i wszystko 

co się z tym wiążę (praca 
indywidualna), ale z drugiej 
strony terapia zajęciowa, 
czyli różnorodne działania, 
które podejmujemy dla or-
ganizacji życia osób miesz-
kających w Domu (szerokie 
formy terapii, zajęcia, kąci-
ki, wycieczki, imprezy etc.).
Czy warto być wolonta-
riuszem w naszym Domu?
Odpowiedź jest oczywista 
- Zdecydowanie tak! Wo-
lontariat, to oprócz pracy 
także szereg wymiernych 
korzyści. Oprócz podsta-
wowej jaką jest satysfak-
cja wewnętrzna z pomocy 
drugiemu człowiekowi oraz 
robienie czegoś wartościo-
wego, również bardziej 
praktyczne. Zdobędziesz 
doświadczenie. W dzi-
siejszym świecie to jeden 
z  podstawowych wymo-
gów każdego pracodaw-
cy. Pomijając nawet ten 
aspekt, zaprocentuje ono 
w Twojej późniejszej pracy 
i życiu. Często to co wynie-
siesz z kontaktu z ludźmi 
jest bezcenne i w żaden 
inny sposób nieosiągalne. 
Nabędziesz nowych umie-
jętności, poszerzysz hory-
zonty, nauczysz się nowych 
sposobów organizacji co-
dzienności. Być może poje-
dziesz z nami na wycieczkę, 
czy weźmiesz udział w przy-
gotowaniach dużej imprezy 
jakim jest coroczny Święto-
jański Festyn Integracyjny  
– wszystko zależy od ciebie 
i od tego ile swojego czasu 
będziesz chciał poświęcić. 
Regularność w wolontaria-
cie wyrabia pozytywne ce-
chy charakteru i wzmacnia 
już istniejące – samodziel-
ność, wszechstronność, 
elastyczność, systematycz-
ność, tolerancja, wiara we 
własne siły i życzliwość – to 
tylko niektóre atuty, które 
możesz wypracować. Pra-
cujesz legalnie, w oparciu 
o porozumienie o wolon-
tariat, jesteś ubezpieczony 
od nieszczęśliwych wypad-
ków, a po jego zakończeniu 
dostajesz odpowiednie za-
świadczenia. 
Kto może być wolontariu-

szem? Generalnie każdy. 
Nie musisz być pełnoletni 
(w tej sytuacji wymagana 
jest tylko zgoda opiekuna, 
czyli najczęściej rodzica). 
Możesz być bardzo młody, 
albo zupełnie dojrzały. Nie 
musisz posiadać jakiś spe-
cjalnych umiejętności (choć 
jeśli jakieś masz – fajnie, na 
pewno je wykorzystamy), a 
tak naprawdę jedynym wy-
mogiem jest dużo dobrej 
woli, chęci i trochę wolnego 
czasu (wszystko ustalamy 
indywidualnie, tak aby było 
Ci wygodnie i z niczym nie 
kolidowało). Uwaga – istot-
na informacja – jeśli chcesz 
pomagać na stanowisku 
specjalistycznym, takim jak 
np.: fizjoterapeuta (rehabi-
litant), pracownik socjalny 
czy pielęgniarka, to musisz 
dysponować dokumentami 
poświadczającymi prawo 
do wykonywania tego ro-
dzaju zawodów.
Co zrobić, żeby zostać wo-
lontariuszem w DPS w Ka-
mieniu Wielkim? Przede 
wszystkim chcieć – to po-
łowa sukcesu. A poza tym 

zgłoś się do nas. Zadzwoń, 
napisz lub przyjdź osobiście 
–wszystko ci objaśnimy, 
oprowadzimy po Domu, 
pokażemy jak wygląda na-
sza praca. Jeśli masz jakiś 
pomysł na siebie – pomo-
żemy go zrealizować, jeśli 
nie – po rozmowie, zapro-
ponujemy ci co mógłbyś 
robić, co byłoby najlepiej 
dopasowane do Twoich za-
interesowań i możliwości.
Jeśli chcesz zaangażować 
się właśnie w taką część 
działalności naszego 
Domu –  jesteś mile wi-
dziany! Jesteśmy otwarci 
na Twoje pomysły, projekty. 
Jeśli coś innego przychodzi 
Ci do głowy - również za-
praszamy, na pewno stwo-
rzymy razem coś fajnego, 
co przysłuży się wszystkim!
Zapraszam do kontaktu:

Dom Pomocy Społecznej 
Ul. Stawna 40, Kamień W. 

tel. 95 751 58 28 
Odwiedź naszą stronę: 
www.dpskamienwielki.pl

Julita Karasińska
Dyrektor DPS w Kamieniu Wielkim

W sklepach Delikatesy Centrum oferujemy pracę na stanowisku:

  KASJER-SPRZEDAWCA
Miejsce pracy: Witnica 

          Zapewniamy:

                         Elastyczny czas pracy

                             Umowę o pracę 

                             Szansę rozwoju zawodowego

      

    

           Zapytaj o szczegóły w sklepie lub zadzwoń.
           Możesz także pisać na adres: praca@eko.pl
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Rabaty na zakupy

Paczki świąteczne

DOŁĄCZ DO
NASZEJ ZAŁOGI!
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DOŁĄCZ DO NASZEJ ZAŁOGI
Nie musisz posiadać doświadczenia!

Nauczymy Cię wszystkiego. 

tel. 669 982 037

Rzecznik dyscypliny finansów publicznych 
obwinia byłego zastępcę burmistrza

    8.08.2017 r. Rzecznik dys-
cypliny finansów publicz-
nych przy Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w Zielonej 
Górze skierował wniosek 
o ukaranie byłego zastęp-
cy burmistrza MiG Wit-
nica (a obecnego prezesa 
MZK), odpowiedzialnego 
za naruszenie dyscypli-
ny finansów publicznych. 
Naruszenie to polegało 
na dokonaniu wydatku 
ze środków publicznych 
w wysokości 605.637,09 zł 
z naruszeniem przepisów 
dot. dokonywania poszcze-
gólnych rodzajów wydat-
ków, do którego doszło 
13.05.2016 r. z tytułu do-
płaty do ceny taryf za zbio-
rowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadza-
nie ścieków w okresie od 
1.06.2015 r. do 31.12.2015 r. 
Rzecznik wnosił o wymie-

rzenie obwinionemu kary 
nagany.
   Przypomnijmy, że wyro-
kiem z dnia 20.04.2016 r. 
Wojewódzki Sąd Admini-
stracyjny w Gorzowie Wlkp. 
stwierdził nieważność 
przygotowanej przez 
burmistrza uchwały Rady 
Miejskiej ws. zatwierdze-
nia taryf oraz o dopłacie. 
W  związku z uprawomoc-
nieniem się wyroku, prze-
pis o dopłacie przestał 
obowiązywać ze skutkiem 
od chwili podjęcia uchwa-
ły. W związku z tym gmina 
utraciła podstawę prawną 
do przekazania na rzecz 
MZK Witnica dopłat do 
taryf za ww. okres. Mimo 
posiadanej wiedzy o treści 
wyroku WSA (były zastęp-
ca burmistrza był obecny 
podczas ogłaszania wyroku 
w sądzie), jak również po-

mimo szerokich wyjaśnień 
przedstawionych na ko-
misji wspólnej przez radcę 
prawnego (eksperta w tym 
zakresie), były zastępca 
burmistrza dokonał ww. 
przelewu bez podstawy 
prawnej.
    Komisja Orzekająca przy 
RIO w Zielonej Górze dnia 
24.11.2017 r. rozpatrzyła 
sprawę dotyczącą ww. na-
ruszenia i wydała niepra-
womocne rozstrzygnięcie 
w tym zakresie. Odwołanie 
od niekorzystnego roz-
strzygnięcia złożył peł-
nomocnika obwinionego, 
wobec czego sprawa dnia 
11.01.2018 r. została prze-
kazana do Głównej Komi-
sji Orzekającej w sprawach 
o Naruszenie Dyscypliny Fi-
nansów Publicznych w War-
szawie, celem rozpoznania.
       O warszawskim rozstrzy-

gnięciu będziemy Czytel-
ników informować na ła-
mach kolejnych numerów 
Przekroju. Co ciekawe, bur-
mistrz MiG Witnica, zapyta-
ny o toczące się postępowa-

foto archiwum J. Karasińska

***

W mieszkaniu dzwoni 
telefon. 

Słuchawkę podnosi ojciec 
trzech dorastających córek 

i słyszy, jak ktoś ciepłym 
barytonem pyta: 

- Czy to ty, żabko? 
- Nie, tu właściciel stawu...

***
Faceta przygotowują w 
szpitalu do operacji. Już 
leży na stole operacyj-

nym, podchodzi do niego 
anestezjolog który za chwi-

lę ma go uśpić i pyta: 
- A pan to u nas jest pry-

watnie, za swoje pieniążki 
czy z kasy chorych? 

- Z kasy chorych. 
- To w takim razie „Aaaaa, 

kotki dwa...”

***
W pociągu jest wielki tłok, 

pasażerowie stoją w przed-
sionkach. Nagle słychać 
głos z oddalonego prze-

działu: 
- Lekarza, czy jest tutaj jakiś 

lekarz? 
Z końca wagonu przez 
tłum ludzi przeciska się 

lekarz, po dotarciu na miej-
sce słyszy pytanie: 

- Choroba gardła na sześć 
liter?

***
-Żona: „Nasz nowy sąsiad 
zawsze całuje żonę na do 
widzenia. Czemu ty tego 

nie robisz?” 
Mąż: „No weź, nawet jej nie 

znam!”

***
Mąż zabiera żonę do klubu. 
A tam na parkiecie koleś co 
wywija tańce, break dance, 
moon walking, robi salta, 
kupuje drinki dla ludzi no 
prawdziwy lew parkietu. 

Nagle żona mówi do męża: 
- Widzisz tego kolesia, 25 

lat temu oświadczył mi się 
ale dałam mu kosza 

Na co mąż odpowiada: 
- Wygląda na to, że nie 

przestał jeszcze świętować.

***

Humor

Nie rzucaj słów 
na wiatr

    Mało kto wie, ale od 
kilku miesięcy toczyła się 
przed gorzowskim sądem 
sprawa o naruszenie dóbr 
osobistych przez wpisy 
zamieszczone na Facebo-
oku przez radnego Artura 
Stojanowskiego. 1 lutego 
na jego profilu Artur Sto-
janowski-działacz spo-
łeczny znaleźliśmy poniż-
szy post:
  Z informacji do których 
dotarła redakcja wynika, 
że strony procesu zawarły 
ugodę, która skutkowa-
ła zamieszczeniem przez 

pana Stojanowskiego 
przeprosin na swoim pro-
filu. Przypomnijmy, że 
w swoim wpisie i komen-
tarzu na Facebooku dnia 
26.04.2017 r. pan radny 
napisał m.in., że: „przez 
wiele lat płaciliśmy za 
ścieki wyprodukowane 
przez firmę papierniczą 
z Witnicy” oraz że „cała 
awantura zaczęła się od 
zabrania ulgi na ścieki, 
którą posiadała firma La-
mix, a za którą płaciliśmy 
my mieszkańcy”.
       red

Sprostowanie: 
W nr 1(4)/2018 Przekroju 
Lokalnego, w artykule "Bez-
płatny znaczy opłacany? 
... czyli o dziwnych prakty-
kach w witnickim ratuszu" 
wkradł się błąd polegający 

na stwierdzeniu, że firma 
MG Prasa należy do Grzego-
rza Zgierskiego. W rzeczywi-
stości, firma MG Prasa na-
leży do żony G. Zgierskiego, 
Magdaleny Zgierskiej.

red     

nie podczas zeszłorocznej 
sesji RM, odpowiedział, że 
nic mu o tym nie wiadomo. 
Nie był także świadomy ist-
nienia takich kar w ustawie. 
Żart jakiś?       red

  SENIORZY
     Informuję naszych Seniorów, iż na stronie Województwa 
Lubuskiego został ogłoszony konkurs w ramach działania 
na rzecz seniorów – Lubuskie Inicjatywy Senioralne. 
Wnioski należy złożyć do dnia 1 marca br.. w UM Zielonej 
Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w Gorzowie Wlkp. przy ul. 
Mościckiego 6 lub oczywiście wysłać pocztą pod te adre-
sy. Można pozyskać do 10 tys. zł na jedno zadanie. Za-
praszam na stronę Województwa Lubuskiego www.bip.
lubuskie.pl/683/2548. 

radna Agnieszka Chudziak
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Nowe obowiązki w samorządach

Pomysłów na uzyskanie dofinansowań ciąg dalszy

  16.01.2018 r. Prezydent 
podpisał ustawę o zmianie 
niektórych ustaw w  celu 
zwiększenia udziału oby-
wateli w procesie wybie-
rania, funkcjonowania 
i  kontrolowania niektó-
rych organów publicznych. 
Część ze znowelizowanych 
przepisów wchodzi w życie 
31.01.2018 r., a niektóre do-
piero 1.01.2019 r. 
   Przedstawiamy Państwu 
najważniejsze zmiany 
w  ustawach samorządo-
wych:
1. Dłuższa kadencja. No-
welizacja wydłużyła kaden-
cję organów samorządu te-
rytorialnego z czterech do 
pięciu lat.
2. Budżet obywatelski 
formą konsultacji z miesz-
kańcami. Wysokość budże-
tu obywatelskiego wynosić 
ma co najmniej 0,5 proc. 
wydatków jednostki samo-
rządowej, a o przeznacze-
niu środków decydować 
będą corocznie mieszkań-
cy. 
3. Obowiązek transmisji 
sesji rad. Obrady mają być 

transmitowane i utrwalane 
za pomocą urządzeń reje-
strujących obraz i dźwięk, 
a nagrania udostępniane 
na stronach internetowych 
gminy/miasta. 
4. Obowiązek rejestrowa-
nia i upubliczniania wy-
kazów głosowań. Głoso-
wania na sesjach rad mają 
odbywać się za pomocą 
urządzeń umożliwiających 
sporządzenie i utrwalenie 
imiennego wykazu głoso-
wań radnych. Jeśli będzie 
to niemożliwe z przyczyn 
technicznych, należy prze-
prowadzić głosowanie 
imiennie. Wykazy głosowań 
należy niezwłocznie upu-
blicznić.
5. Powołanie nowej komi-
sji organu stanowiącego. 
Chodzi o komisję skarg, 
wniosków i petycji, która 
rozpatrywać ma skargi na 
działania organów wyko-
nawczych i samorządo-
wych jednostek organiza-
cyjnych.
6. Obowiązek wprowa-
dzenia do porządku ob-
rad projektu uchwały 

zgłoszonej przez prze-
wodniczącego klubu rad-
nych. Warunkiem jest, że 
projekt będzie musiał być 
złożony co najmniej 7 dni 
przed rozpoczęciem sesji. 
W tym trybie będzie można 
zgłosić nie więcej niż jeden 
projekt uchwały na każdą 
sesję.
7. Przewodniczący rady 
zwierzchnikiem. Prze-
wodniczący organu sta-
nowiącego będzie miał 
prawo wydawania poleceń 
służbowych pracownikom 
urzędu jednostki samorzą-
dowej, wykonującym zada-
nia związane z funkcjono-
waniem rady gminy; tym 
samym będzie miał możli-
wość wykonywania wobec 
nich uprawnień zwierzchni-
ka służbowego.
8. Uprawnienia kontrolne 
radnych. Nowelizacja przy-
znała radnym uprawnienia 
kontrolne analogiczne do 
uprawnień parlamenta-
rzystów. Będą mieli prawo 
do uzyskiwania informacji 
i materiałów oraz prawo 
wstępu do pomieszczeń 

instytucji samorządowych, 
w  tym spółek handlowych 
z udziałem samorządowych 
osób prawnych.
9. Ustawowe umocowanie 
interpelacji i zapytań rad-
nych. W sprawach dotyczą-
cych danego samorządu 
właściwi radni będą mogli 
kierować interpelacje i za-
pytania odpowiednio do 
wójta, starosty, marszałka 
województwa. Na odpo-
wiedź na piśmie będzie 
14 dni.
10. Ustawowe określe-
nie minimalnej liczeb-
ności klubów radnych 
we wszystkich organach 
stanowiących (w małych 
jednostkach – co najmniej 
3 radnych, w dużych – 1/10 
ogółu radnych).
11. Bez wójta w zarzą-
dzie. Ustawa rozszerzyła 
o  wójta krąg podmiotów, 
które nie mogą być człon-
kami władz zarządzających 
lub kontrolnych i rewizyj-
nych ani pełnomocnikami 
spółek handlowych z udzia-
łem gminnych osób praw-
nych lub przedsiębiorców, 

w których uczestniczą takie 
osoby.
12. Coroczna debata 
o  stanie samorządu. Or-
gany wykonawcze zobo-
wiązane zostały do przed-
stawiania radzie/sejmikowi 
do 31  maja każdego roku 
corocznego raportu o sta-
nie danej jednostki samo-
rządowej. Raport ten roz-
patrywany będzie podczas 
sesji, na której podejmowa-
na jest uchwała w sprawie 
udzielenia lub nieudziele-
nia absolutorium organowi 
wykonawczemu. 
13. Inicjatywa uchwało-
dawcza. Przyznanie miesz-
kańcom gminy, powiatu 
i  samorządu województwa 
prawa inicjatywy uchwało-
dawczej (obecnie takie pra-
wo fakultatywnie może być 
przewidziane w statucie da-
nej jednostki samorządo-
wej); grupa mieszkańców 
występująca z inicjatywą 
musi liczyć w gminie do 
20  000 mieszkańców – co 
najmniej 200 osób.

red

Zgodnie z wygłoszonym 
na sesji apelem burmistrza 
o pomoc w szukaniu moż-
liwości na dofinansowanie 
zadań, poniżej podpowia-
dam, na jakie inwestycje 
(i nie tylko) można uzyskać 
dofinansowania z zewnątrz. 

Gminy mogą ubiegać 
o środki na „Ograniczenie 
niskiej emisji w miastach 
czyli budowę lub przebu-
dowę infrastruktury dla 
rozwoju ekologicznego 
transportu publicznego, 
w tym ścieżki rowerowe”. 
Można uzyskać dofinan-
sowanie w wysokości do 
1,5 mln zł. Nabór wniosków 
odbywać się będzie od 
15 do 22 lutego 2018 r.
źródło: Instytucja Zarządzająca RPO-Lu-
buskie 2020 www.rpo.lubuskie.pl

Kolejną inwestycją, na którą 
Gmina może otrzymać do-
finansowanie jest zadanie 
„Kompleksowe wsparcie 
gospodarki wodno - ście-
kowej (aglomeracje od 
2 tys. RLM do 10 tys. RLM”. 
Można uzyskać kwotę do-
finansowania do 4mln zł. 
Przewidywany termin na-
boru 24 - 31 października 
2018 r. Można już przygoto-
wywać projekty techniczne, 
aby później móc złożyć już 
gotowe wnioski o dofinan-

sowanie.
źródło: Instytucja Zarządzająca RPO-Lu-
buskie 2020 www.rpo.lubuskie.pl

Prócz dofinansowania z Mi-
nisterstwa Rodziny, można 
również uzyskać środki na 
„Wspieranie usług opie-
ki nad dziećmi do 3 roku 
życia poprzez m.in. two-
rzenie oraz rozwój żłob-
ków i klubów dziecięcych, 
wsparcie usług świadczo-
nych przez dziennego 
opiekuna, wsparcie ist-
niejących form opieki nad 
dziećmi do lat 3 przyczy-
niających się do zwięk-
szenia liczby miejsc w ww. 
placówkach”. Łącznie do 
podziału jest 13 mln zł. 
Przewidywany termin na-
boru 22 - 28 czerwca 2018 r. 
źródło: Instytucja Zarządzająca RPO-Lu-
buskie 2020 www.rpo.lubuskie.pl

Gmina może składać 
wnioski na „Finansowa-
nie budowy lokalnych 
systemów zaopatrzenia 
w  wodę i zagospodaro-
wania ścieków socjal-
no-bytowych”. Program 
obejmuje budowę systemu 
zaopatrzenia w wodę oraz 
systemów odbioru ścieków 
z obszarów dla których bu-
dowa kanalizacji zbiorczej 
(kanalizacji zakończonej 
oczyszczalnią ścieków) jest 
nieefektywna. Maksymalna 

wartość kosztów kwalifi-
kowanych może wynosić 
2 mln zł. Nabór wniosków 
odbywa się do dnia 31 paź-
dziernika 2018 r. 
źródło: WFOŚiGW w Zielonej Górze www.
wfosigw.zgora.pl 

Ciekawym programem, na 
który warto pozyskać środ-
ki jest „Kampania eduka-
cyjno-informacyjna dla 
mieszkańców wojewódz-
twa lubuskiego SPOTKA-
NIA WOKÓŁ ŚMIETNIKA”. 
Głównym celem progra-
mu jest wzrost świadomo-
ści ekologicznej, wiedzy 
i poziomu akceptacji Lu-
buszan dla nowych zasad 
frakcjonowania odpadów 
komunalnych u źródła, 
obowiązujących zasad go-
spodarowania odpadami 
i  przyjmowanie tych zasad 
jako elementu stylu ży-
cia. Dotacja przyznawana 
w  trybie konkursowym na 
najciekawsze lokalne kam-
panie edukacyjno-informa-
cyjne (festyny tematycz-
ne, warsztaty, szkolenia, 
spotkania z mieszkańcami, 
edukacyjne wycieczki te-
matyczne), przeprowadzo-
ne w gminach i powiatach 
województwa lubuskiego 
w 2018 roku w wysokości 
do 80% kosztów kwalifiko-
wanych projektu. Maksy-

malna wartość udzielonej 
dotacji dla jednego bene-
ficjenta (gminę lub powiat) 
może wynosić 20 tys. zł. Na-
bór wniosków odbywa się 
od 01 stycznia do 31 marca 
2018 r. 
źródło: WFOŚiGW w Zielonej Górze www.
wfosigw.zgora.pl 

Muzeum Historii Polski 
ogłosiło nabór wniosków 
do X edycji ogólnopolskie-
go programu grantowego 
„Patriotyzm Jutra”. Skie-
rowany jest on do organi-
zacji pozarządowych i  sa-
morządowych instytucji 
kultury. Mogą one ubiegać 
się o dotacje w wysoko-
ści od 5 do 70 tys. zł. Jest 
to ogólnopolski program 
grantowy, który służy od-
krywaniu, dokumentowa-
niu i upowszechnianiu wie-
dzy z zakresu historii Polski 
oraz wspiera inicjatywy 
angażujące społeczności 
w działania poświęcone 
pielęgnowaniu i promowa-
niu lokalnego dziedzictwa 
i kultury. Nabór wniosków 
odbywa sie do 21 lutego 
2018 r.
źródło: http://www.mkidn.gov.pl

Dla Gminy i bezpośrednio 
mieszkańców – godnym 
polecenia jest program 
„Eko Gmina - Poprawa 

efektywności energetycz-
nej oraz likwidacja niskiej 
emisji.” Celem programu 
jest poprawa efektywności 
energetycznej oraz jako-
ści powietrza na obszarze 
województwa lubuskiego 
poprzez zmniejszenie lub 
uniknięcie emisji zanie-
czyszczeń wprowadzanych 
do atmosfery tj. lokalnych 
kotłowni węglowych i do-
mowych pieców grzew-
czych opalanych paliwami 
stałymi oraz na zastosowa-
niu nowoczesnych źródeł 
ciepła. Odbiorcami koń-
cowymi mogą być oso-
by fizyczne, w tym osoby 
prowadzące działalność 
gospodarczą w lokalu 
mieszkalnym oraz wspól-
noty mieszkaniowe, któ-
rych członkowie korzystają 
z ciepła wytworzonego we 
wspólnej kotłowni. Dofi-
nansowanie jest przyzna-
wane w formie pożyczki. 
Maksymalna wartość udzie-
lonej pożyczki dla jednego 
beneficjenta (gminę) może 
wynosić  do 1 mln zł. Na-
bór wniosków odbywa się 
w  trybie ciągłym, nie póź-
niej niż do 31.10.2018 roku. 
źródło: WFOŚiGW w Zielonej Górze www.
wfosigw.zgora.pl 

Agnieszka  Chudziak
radna Rady Miejskiej Witnicy

C zesk i  cz y celow y błąd?
   W grudniowym wyda-
niu Przekroju Lokalnego 
w artykule „Były zarobki, 
teraz czas na nagrody” 
podaliśmy, że była sekre-
tarz MiG Witnica, otrzyma-

ła w  2017 r. od burmistrza 
nagrody w łącznej wysoko-
ści 3.790,72 zł. Informację 
taką uzyskaliśmy od aktu-
alnej sekretarz, pani Ur-
szuli Sawickiej we wrze-

śniu 2017 r. 
   Przypomnijmy, że 
była sekretarz swoje 
obowiązki wykony-
wała jedynie przez 
pierwsze 3 miesiące 
2017 r., a  stosunek 
pracy zakończy-
ła z  Urzędem dnia 
30.06.2017  r. Pierw-
szą nagrodę wypła-
cono jej w  styczniu 
2017 r., a drugą w lip-
cu 2017 r. (mimo, 
że od 3 misęcy nie 
świadczyła już pra-
cy, co wzbudziło 
niejakie zdziwienie 
Redakcji). W styczniu 

2018 r. wpłynęło pismo od 
byłej sekretarz, żądające za-
mieszczenia sprostowania, 
bo według jej twierdzenia 
– otrzymała znacznie niż-
szą nagrodę, niż wskazano 
w artykule. Sprostowanie 
o  treści przesłanej przez 
byłą sekretarz oczywiście 
zamieściliśmy, ale równo-
legle wystosowaliśmy do 
Urzędu kolejny wniosek 
z takim samym zapytaniem, 
jak kilka miesięcy temu. 
Ku naszemu ogromnemu 
zdziwieniu, odpowiedź 
na to samo pytanie była 
już zupełnie inna. 
   By nie być gołosłownym, 
zamieszczamy kopie oby-
dwu oryginalnych odpo-
wiedzi, a  wnioski pozo-
stawiamy Państwu do 
wyciągnięcia. 

red

Władze nie reagują na ceny wody i ścieków
    Radni nie ustają w wy-
siłkach, by obniżyć cenę 
wody i ścieków, ale spek-
trum ich możliwości ogra-
niczone jest wyłącznie do 
drogi administracyjno-
-prawnej. Radni starają się 
z niej korzystać w maksy-
malnym zakresie, by dociec 
sedna problemu i obniżyć 
stawki.
    Jak Państwo pamiętają, 
radni 8.01.2018 r. złożyli 
pismo burmistrzowi z  licz-
nymi pytaniami o wyklu-
czające się opinie prawne 
urzędowego prawnika 
w  zakresie obowiązywania 
taryf i uchwał o dopłatach. 
Burmistrz nie odpowie-

dział w terminie, więc 
przewodnicząca A.  Ho-
łubowska zaapelowała 
podczas sesji 23.01.2018 r. 
o zajęcie przez niego stano-
wiska i udzielenie odpowie-
dzi na palące pytania (aktu-
alnie nie ma chyba bardziej 
istotnego problemu w na-
szej gminie). Dzień później 
przewodnicząca otrzymała 
od pani mecenas opinię 
prawną na swoją skrzynkę 
mailową. Niestety, opinia 
ta nic nie wniosła do spra-
wy, lecz wprowadziła jesz-
cze więcej wątpliwości, tym 
bardziej, że dotychczasowe 
opinie prawne i wypowie-
dzi pani mecenas podczas 

komisji wspólnych oraz 
sesji w zakresie skutków 
prawnych rozstrzygnięć 
nadzorczych Wojewody 
Lubuskiego, stoją obecnie 
w sprzeczności z  twier-
dzeniami zawartymi w jej 
e-mailu z  dnia 24.01.2018 
r.  Nie zanudzając Czytelni-
ków wywodami i niuansa-
mi prawnymi, dość stwier-
dzić, w aktualnej opinii pani 
mecenas, potwierdza ona 
słuszność wniosków inne-
go prawnika, który sporzą-
dził na prośbę Rady Miej-
skiej w maju 2017 r. opinię 
prawną dot. możliwości 
podjęcia uchwały o dopła-
tach. Opinię tę, zarówno 

burmistrz, jak i jego radca 
prawny, w  całości kwestio-
nowali, forsując słuszność 
swojej. 
      Wobec tego stanu rze-
czy, radni kolejnym pi-
smem z  początku lutego 
ponownie upomnieli się o 
odpowiedzi na swoje py-
tania z  dnia 8.01.2018 r. 
Zapytali także, na jakiej 
podstawie prawnej MZK 
stosuje ceny za swoje usłu-
gi z wniosku taryfowego ze 
stycznia 2017 r., skoro pani 
mecenas w swojej opinii 
właśnie potwierdziła, że 
rozstrzygnięcie nadzorcze 
Wojewody stwierdzające 
nieważność zarządzenia 

weryfikującego tenże wnio-
sek, zostało wstrzymane. 
Radni poprosili także o uza-
sadnienie, dlaczego bur-
mistrz nie wykonał swoich 
ustawowych uprawnień, 
pozwalających mu nałożyć 
karę pieniężną na MZK i/lub 
na prezesa MZK, skoro stan 
„bałaganu” z taryfami i  do-
płatami trwa już tak długo.
  Odpowiedź powinna 
wpłynąć w ciągu 14 dni, 
stąd możecie być Państwo 
pewni, że temat opisze-
my w marcowym wydaniu 
Przekroju. 

grupa radnych  
Rady Miejskiej Witnicy
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Przysłowia są mądrością Narodu

Budujemy obiekty
przemysłowe, handlowe oraz mieszkalne.

Realizujemy inwestycje
od pomysłu do przekazania kluczy.

Z nami niemożliwe staje się możliwe!

Kostrzyn nad Odrą, ul. Jana Pawła II 1A www.ikaa.pl, e-mail: biuro@ikaa.pl, tel./fax: 95 752 03 29Kostrzyn nad Odrą, ul. Jana Pawła II 1A www.ikaa.pl, e-mail: biuro@ikaa.pl, tel./fax: 95 752 03 29

  Powiadają ludzie mądrzy, że 
przysłowia i porzekadła są mą-
drością Narodu, wynikającą 
z  wielowiekowych ludowych 
obserwacji życia i procesów 
społecznych. Jedno z tych przy-
słów mówi, że „jak Cię widzą, 
tak Cię piszą”, co w  prostej 
konsekwencji oznacza, iż inni 
ludzie z zewnątrz oceniają nasz 
wizerunek publiczny. Idąc tym 
tropem postanowiłam popa-
trzeć, jak w przestrzeni medial-
no-publicznej pisze się o Wit-
nicy. W wyszukiwarkę Googla 
wpisałem kilka luźnych haseł 
dotyczących Witnicy i  ekipy 
rządzącej. Poniżej, aby w ża-
den sposób nie być posądzo-
ną o  stronniczość, przytoczę 
tylko kilka oryginalnych cyta-
tów z  publicznych artykułów. 
Wnioski pozostawiam Czy-
telnikom.
O gospodarności i oszczędno-
ści: „Zakup wozu gaśniczego, 
który miał służyć bezpieczeń-
stwu wywołał lawinę absur-
dów. W  2015 roku zakupiony 
pojazd zarejestrowano, a półto-
ra roku później decyzja została 
uchylona. W trakcie postępo-
wania prokuratorskiego o prze-
kroczenie uprawnień podczas 
zakupu wozów strażackich 

biegły bowiem orzekł, że po-
jazd ratowniczy nie może być 
używany przez witnickich stra-
żaków ochotników ze względu 
na fakt, że posiada zbyt dużą 
masę.” I drugi: „Burmistrz Ja-
worski próbował pokazać się 
też z tej oszczędnej strony. Oka-
zją dla tej tezy okazał się być za-
kup z  pozostałości po przetar-
gowych z programu EWT (RCR) 
dwóch samochodów strażac-
kich. Problem w tym, że nikt 
z nich nie korzysta i jak twierdzi 
wielu w gminie - nie służą ni-
komu i niczemu. W ich sprawie 
postawiono zarzuty i  obecne-
mu v-ce, i poprzedniemu v-ce 
burmistrzowi oraz pracowniko-
wi ds. inwestycji…”
O wodzie i ściekach:  „Wsku-
tek opóźnień w przedłożeniu 
taryfy i braku jej weryfikacji 
przez burmistrza w gminie 
obowiązuje horrendalna cena 
za wodę i ścieki. Nawet mimo 
podjęcia przez radnych uchwa-
ły w sprawie dopłat obniżającej 
wysokie stawki, mieszkańcy 
zmuszeni są płacić wysokie ra-
chunki, bowiem burmistrz nie 
wykonuje zapisów uchwały, 
argumentując, że jeśli nie ma 
taryf, to również nie może być 
dopłat.” I drugi: „26.07.2017  r. 

Wojewódzki Sąd Administra-
cyjny w Gorzowie Wlkp. roz-
patrzył skargę burmistrza na 
rozstrzygnięcie nadzorcze 
Wojewody Lubuskiego w spra-
wie stwierdzenia nieważności 
zarządzenia burmistrza doty-
czącego weryfikacji wniosku 
prezesa MZK o zatwierdzenie 
taryf dla zbiorowego zaopa-
trzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków na 
terenie Gminy Witnica. Skarga 
została w całości oddalona.” „Co 
to oznacza? Tyle, że od marca 
2017 r. mieszkańcy z powodu 
niewłaściwego wprowadzenia 
taryf przez burmistrza i  preze-
sa MZK płacą dużo za dużo za 
wodę i ścieki, a w gminie nie 
obowiązują od kilku miesięcy 
żadne taryfy!” I  trzeci: „Jest to 
kolejny przejaw prawidłowego 
działania grupy radnych, którzy 
wskazywali na nieprawidło-
wości, łamanie prawa i naru-
szanie ustawy wodno-ścieko-
wej przez burmistrza i prezesa 
MZK. Kolejny raz upada więc 
zarzut burmistrza, że to radni 
uprawiają politykę.” I  czwarty: 
„Informuję, że w  przedmioto-
wej sprawie prowadzone jest 
obecnie przez Prokuraturę (…) 
śledztwo dotyczące niedo-

pełnienia obowiązków przez 
Burmistrza MiG Witnica (…) 
poprzez nie zweryfikowanie 
przedłożonych taryf przez MZK 
(…) co uniemożliwiło wydanie 
stosownej uchwały w tym za-
kresie i stanowiło działanie na 
szkodę interesu publicznego – 
tj. o czyn z art. 321 § 1 kodeksu 
karnego…”
O oświacie: „Kontrowersje bu-
dzi też reforma oświaty. Chodzą 
głosy, że gmina zupełnie nie 
jest przygotowana do zmian. 
Nie przemyślano, nie przeliczo-
no skutków, nie podano rze-
telnych danych ani mieszkań-
com, ani radnym. Choć o tym 
z pewnością przekonamy się 
po pierwszym wrześniowym 
dzwonku.” I drugi: „Duże emo-
cje wywołuje także wdrażana 
reforma edukacji. Pomysł na 
organizację systemu oświaty 
w gminie to skrywana skrzęt-
nie tajemnica. Radni od roku 
domagają się od burmistrza 
przedstawienia kosztów reor-
ganizacji tak kluczowego dla 
przyszłości dzieci i młodzieży 
sektora, a przede wszystkim 
przedstawienia jego ostatecz-
nego kształtu.” 
O burmistrzu: „Pierwszymi 
oznakami, że z  burmistrzem 

Witnicy jest coś nie tak, i choć 
jest zwyczajny i niby taki sam, 
to jednak niezwyczajny i  inny, 
było to, że pozbył się z gminy 
dwóch absolutnie wybitnych 
na skalę regionu fachowców: 
menadżera kultury Władysława 
Ryla oraz skarbniczki Agnieszki 
Chudziak. Ta ostatnia, obec-
nie skarbnik w  gminie Kłoda-
wa, wymieniana jest dzisiaj 
w  gronie jego przyszłych kon-
kurentów…”. „Niesmak i  prze-
świadczenie o  nieudolności 
burmistrza Jaworskiego, są 
jednak powszechne. To co on 
uważa za sukces: inwestycje ze 
środków własnych, ludzie roz-
sądni słusznie interpretują jako 
dowód jego nieskuteczności 
w pozyskiwaniu środków unij-
nych. Nie warto jego nazwiska 
zapamiętywać, bo za kilkana-
ście miesięcy, będzie symbo-
lem witnickiego obciachu.”
   Zadałem sobie trud i  spraw-
dziłem losowo wybranych 
10 gmin w naszym woje-
wództwie, przyjmując taką 
samą metodologię oceny, 
jak w  stosunku do Witnicy. 
W  żadnej z  tych gmin nie 
wystąpiło tyle negatywnych 
ocen, co w Witnicy. Dziękuje-
my rządzącym.       Daniel Górny


