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Lanie wody i wpuszczanie w kanał
Mieszkańcy Gminy Witnica korzystający z usług
MZK Spółka z o. o. w Witnicy w zakresie dostaw wody
i odbioru ścieków, a więc
wszyscy podłączeni do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, od ponad roku
obciążani są bardzo wysokimi rachunkami za dostawę wody i odbiór ścieków. Łączny koszt dostawy
1m3 wody oraz odbioru 1m3
ścieków wynosi 17,03 zł!!!
Tak więc rachunek za wodę

i ścieki przykładowej czteroosobowej rodziny zużywającej 20 m3 wody
miesięcznie wynosi 340
zł. Bardzo wysoka cena to
nie jedyny powód oburzenia. Drugim z nich jest fakt,
że od marca 2017 r. w gminie Witnica nie obowiązują żadne taryfy na dostawy wody i odbiór ścieków.
Tymczasem, zgodnie z prawem, przedsiębiorstwo dostarczające wodę i odbierające ścieki musi sprzedawać

te usługi wg ceny zatwierdzonej w taryfie przez radę
gminy. Jeśli tego nie zrobi
– łamie prawo. Dodatkowe
oburzenie wywołuje fakt,
że Spółka jest wyłącznym
właścicielem i użytkownikiem gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
dlatego nikt inny nie może
świadczyć tej usługi. MZK
jest monopolistą.
Nic więc dziwnego, że ponad 160 osób niezadowolonych z tej sytuacji wnio-

sło petycję do Wojewody
Lubuskiego, w której piszą
między innymi:
„My, niżej podpisani mieszkańcy gminy Witnica, działając na podstawie art.
2 ustawy z dnia 11 lipca
2014 r. o petycjach, występując w interesie własnym oraz
publicznym, zwracamy się
do Wojewody Lubuskiego,
jako przedstawiciela Rządu
Rzeczpospolitej Polskiej w terenie, sprawującego nadzór
nad samorządem terytorial-

nym w zakresie stanowienia prawa, realizacji zadań
publicznych oraz zgodności
działania z prawem, o podjęcie natychmiastowych działań w celu zaprzestania
łamania prawa oraz stosowania praktyk monopolistycznych przez Burmistrza
Gminy Witnica oraz prezesa
Miejskich Zakładów Komunalnych Spółka z o.o. w Witnicy, w zakresie zbiorowego
>> cd. na str. 5
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Sprawozdanie z LXII sesji Rady MiejskiejWitnicy

Dnia 22 lutego 2018 r. odbyła sesja
RM, w trakcie której radni podjęli m.in.
uchwały w sprawie:
1. przyjęcia planów pracy komisji
merytorycznych Rady Miejskiej na
2018 r.
2. przekształcenia Szkoły Filialnej
w Kamieniu Wielkim Szkoły Podstawowej w Dąbroszynie z oddziałami
zerowymi w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Kamieniu Wielkim z oddziałami zerowymi
Uchwała została podjęta, co z pewnością bardzo cieszy nie tylko dzieci,
ale też ich rodziców z Kamienia Wielkiego. Przypomnijmy, iż w zeszłym roku
z przyczyn od RM niezależnych, szkoła
w Kamieniu Wielkim nie mogła zostać
przekształcona. W tym roku też nie

obyło się bez przygód, bo po pierwsze – Urząd przez wiele miesięcy wskazywał koszt przekształcenia szkoły na
kwotę ponad 600 tys. zł, a ostatecznie
wyliczono, że będzie to jednak dwa
razy tyle! A po drugie - dwa dni przed
samą sesją radni na komisji wspólnej
zwrócili pracownikom Urzędu uwagę, iż przygotowany przez nich statut
nowej szkoły zawiera kilka błędów.
W dniu sesji radni otrzymali jednak poprawioną wersję statutu i choć nie mieli
za wiele czasu, by się z tym dokumentem zapoznać po zmianach, podjęli
uchwałę o przekształceniu szkoły w Kamieniu Wielkim.
3. ustanowienia nagród dla Natalii
Wojtuściszyn i Ewy Kuls-Kusyk za
osiągnięte wyniki sportowe
4. uchwalenia „Programu usuwania
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Witnica”
Firma AM Trans Progres Sp. z o.o z Poznania opracowała w 2017 r. na zlecenie Gminy „Program usuwania wy-

robów zawierających azbest z terenu
Gminy Witnica”, który nakłada obowiązek oczyszczenia terenów z azbestu
oraz wyrobów zawierających azbest do
roku 2032. Beneficjentami tego programu są osoby fizyczne, prawne, jednostki samorządu terytorialnego oraz Skarbu Państwa zlokalizowane na terenie
Miasta i Gminy, będą oni mogli ubiegać
się o dofinansowanie kosztów usuwania azbestu, gmina zamierza także
pozyskać na ten cel środki finansowe.
Jeżeli ktoś nie złożył jeszcze informacji
o swoim obiekcie zawierającym azbest,
należy to niezwłocznie zrobić.
5. przyjęcia Regulaminu udzielenia
dotacji celowej na dofinansowanie
kosztów wymiany źródeł ciepła
W ramach podjętej uchwały przewiduje się, że dotacje do realizacji przedsięwzięć polegających na wymianie
systemów grzewczych na systemy proekologiczne, wpłyną na poprawę jakości powietrza.
6. udzielenia pomocy finansowej Po-

wiatowi Gorzowskiemu
Rada Miejska podjęła decyzję o udzieleniu Powiatowi Gorzowskiemu w 2018
r. pomocy finansowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika
w ciągu drogi powiatowej nr 1388F
w m.Mosina” - 180.000 zł oraz 200.000
zł na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1386F na odcinku Kamień
Mały-Kamień Wielki”. Dzięki takiemu
współfinansowaniu, odcinki dróg powiatowych znajdujących się na terenie
Gminy Witnica mogą liczyć na szybsze
wykonanie inwestycji.
Agnieszka Hołubowska
przewodnicząca Rady Miejskiej Witnicy

29 marca 2018 roku o godz. 14:00
w sali wielofunkcyjnej RCR odbędzie się sesja Rady Miejskiej Witnicy. Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców.
Agnieszka Hołubowska
przewodnicząca Rady Miejskiej Witnicy
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RIO zamiastWojewody, a ceny wody
i ścieków i tak wysokie
Na łamach grudniowego numeru
Przekroju pisaliśmy o rozstrzygnięciu
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 4.10.2017 r.
w sprawie o sygn. akt II SA/Go 834/17
dotyczącej skargi burmistrza na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego w przedmiocie stwierdzenia
nieważności uchwały Rady Miejskiej
ws. dopłat do taryf dla wody i ścieków.
Skarga została w całości oddalona,
co potwierdziło wcześniejsze twierdzenia radnych i wojewody, że:
- od marca 2017 r. mamy w gminie
okres beztaryfowy,
- jeśli nie ma taryfy, nie można
uchwalić dopłat.
Skargę kasacyjną od tego wyroku
wniósł burmistrz podnosząc zarzuty
naruszenia przez Sąd szeregu przepisów, w tym najważniejszy, mówiący,
że to nie Wojewoda, a Regionalna Izba
Obrachunkowa winna była zbadać legalność uchwały ws. dopłat do taryf.
Sąd po rozpatrzeniu skargi, w ramach
tzw. „autokontroli” uznał, że zarzut
odnoszący się do wykroczenia przez
Wojewodę poza swoje kompetencje
nadzorcze, jest zasadny, gdyż faktycznie organem właściwym do nadzoru
nad działalnością gminy w sprawach
uchwał dotyczących dopłat do grup
taryfowych pozostawała Regionalna
Izba Obrachunkowa (jako organem
nadzoru w zakresie spraw finansowych
oraz kontroli gospodarki finansowej
i zamówień publicznych). W konsekwencji, Sąd orzekł o uchyleniu swego
wyroku z 4.10.2017 r. oraz o uchyleniu
zaskarżonego rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody.
Co jednakże w sprawie najważniejsze
- Sąd uznał za uzasadniony najdalej idący zarzut skargi kasacyjnej, a dotyczący
niewłaściwego organu nadzoru (RIO
zamiast wojewody). Sąd jednocześnie
nie odnosił się do pozostałych zarzu-

tów skargi, ponieważ stwierdzenie,
iż zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze wydał organ niewłaściwy,
uniemożliwiało rzeczową ocenę samej treści zaskarżonego aktu.
Co powyższe oznacza? Oznacza tyle,
że sporna uchwała Rady Miejskiej
została teraz przekazana RIO, które
pochyli się nad jej zgodnością z prawem (wcześniej uczynił to wojewoda,
stwierdzając, że uchwała była nieważna). Czyli dopiero teraz sprawa zostanie rozpatrzona merytorycznie
(albo jak mówi nasz burmistrz: meteorytycznie) przez właściwy organ nadzoru, którego wnioski mogą być identyczne jak wnioski wojewody, czyli że
nie ma taryfy, nie ma więc dopłat do
cen wody i ścieków.
Smaczku sprawie dodaje okoliczność, że w styczniu 2017 r. wpłynął
do RIO wniosek mieszkańca naszej
gminy o wszczęcie postępowania
nadzorczego wobec Gminy Witnica po podjęciu przez Radę na koniec
2016 r. uchwał o dopłatach do cen
wody i ścieków. Co wówczas odpisało RIO? Że nie jest organem nadzoru właściwym do wypowiadania się
w sprawie uchwał o dopłatach, tylko
jest nim wojewoda... Chciałoby się
zapytać: czy jest na sali lekarz?
Na marginesie tylko: skoro burmistrz twierdzi, że jednak obowiązują taryfy za wodę i ścieki na podstawie wniosku o zatwierdzenie taryf z
dnia 27.01.2017 r., a WSA uchylił swój
wyrok i jednocześnie rozstrzygnięcie
wojewody, to przecież nic burmistrzowi nie stoi na przeszkodzie,
by obniżono ceny wody i ścieków o
dopłaty z budżetu gminy. Tyle tylko,
że burmistrz zamiast ponad milona
złotych, zaplanował na ten cel jedynie 200 000 zł w budżecie na rok 2018.
Taka sytuacja. 		
red

W uroczysty dzień Zmartwychwstania Pana, niech On obdarzy Was
spokojem i radością
na każdy dzień!
W imieniu Rady Miejskiej Witnicy
- jej przewodnicząca Agnieszka Hołubowska
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codziennie dostarczamy do Ciebie 5 zdrowych posiłków
nasz dietetyk na podstawie wywiadu żywieniowego przygotuje
dla Ciebie indywidualnie zbilansowaną dietę, dopasowaną do zapotrzebowania 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 odpowiednio skomponowana, zni poświęcać czasu ns przygotowywanie
posiłków
zdrowe odżywanie, odchudzanie, poprawa stanu zdrowia czy wyników sportowych?
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Weź dotację i wymień stary piec
Na ostatniej sesji w dniu
22 lutego 2018 r., Rada
Miasta podjęła uchwałę
dot. przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie
kosztów wymiany źródeł
ciepła”, mającą przyczynić
się do ograniczenia emisji
spalin i pyłów z indywidualnych - przestarzałych systemów grzewczych. Stworzenie systemu zachęt do
ich likwidacji lub wymiany
na niskoemisyjne to zapisy wynikające z „Programu
ochrony powietrza dla strefy lubuskiej‘’ z 2014 roku
oraz „Programu Gospodarki
Niskoemisyjnej” dla woj. lubuskiego. Ta główna idea
powstania w/w uchwały
ma spowodować wzrost
zainteresowania mieszkańców w dostępie do
środków
finansowych,
kierowanych na proekolo-

giczne inwestycje wymiany
indywidualnych systemów
grzewczych, co docelowo
ma poprawić jakość powietrza w naszym otoczeniu.
Wielokrotnie sygnalizowałem na forum Rady
zajęcie się sprawą udzielenia sensownej pomocy
finansowej tym wszystkim
mieszkańcom, którzy zdecydują się na wymianę starych uciążliwych pieców
na ekologiczne, zwłaszcza
na takie, które wskazuje
Ustawa o „Odnawialnych
Źródłach Energii” - ostatnio także radny Artur Stojanowski dostrzegł problem
nadmiernie kopcących kominów i oto udało się.
Co można uzyskać w ramach tego dofinansowania, przedstawia krótka
ściąga. Są to poniesione
koszty m.in. na zakup nowych kotłów: gazowych,
olejowych, elektrycznych,
pomp ciepła i kotłów na
paliwo stałe - jednak co
najmniej 5 klasy wg: PN EN

303-5:2012, także koszty
obejmujące zakup i montaż
armatury jak: rury, izolacje,
zawory, grzejniki i systemy kominowe mogą
zostać dofinansowane w
wysokości 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż
kwotą 5.000 złotych na
jeden lokal lub budynek
mieszkalny. Odpowiednie
wnioski należy składać do
burmistrza Miasta i Gminy
Witnica, warto więc skorzystać z takiej możliwości,
tym bardziej, że ceny węgla
i drewna opałowego raczej
nie będą miały zniżkowych
tendencji, a wygoda i bezpieczeństwo użytkowania
nowoczesnych źródeł ciepła jest przecież niepodważalne.
Skoro już teraz możemy
sięgnąć po te środki, to czyż
nie warto pomyśleć także
o przeprowadzeniu szerokorozumianej termomodernizacji naszych mieszkań i budynków - bowiem

dopiero takie całościowe
rozwiązania i racjonalne
podejście do spraw związanych z poprawą warunków
życia spowodują zadowolenie ludzi i docelowo zmniejszą koszty wydatkowane na
ogrzewanie naszych lokali
mieszkalnych. Są obecnie
dostępne różne programy
dofinansowywania
indywidualnych projektów
termo-modernizacyjnych, także dla licznych
w naszej Gminie wspólnot
mieszkaniowych jest to
ogromną szansą, szansą
z której grzechem byłoby
nie skorzystać – do czego
Państwa gorąco zachęcam,
bo nikt za nas tego nie zro-

bi.

Szczegółowe informacje
dot. „Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów wymiany
źródeł ciepła” wraz z wzorami odpowiednich wniosków, dostępne będą na
naszym urzędowym BIP
- po 14 dniach od ogłoszenia uchwały w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Lubuskiego.
Wszystkim
radnym, którzy poparli
ten projekt i wnieśli swoje
cenne uwagi, oraz urzędnikom, którzy go opracowali, składam podziękowania.
Piotr Zakryszko
radny Rady Miejskiej
foto red
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Lanie wody i wpuszczanie w kanał
>> cd. ze str. 1
zaopatrzenia w wodę oraz
zbiorowego odprowadzania
ścieków. Wnosimy o pilne
doprowadzenie panującego w gminie Witnica stanu bezprawia do zgodności
z prawem, zasadami ekonomii oraz normami życia społecznego. Oczekujemy też,
że w wyniku skutecznych
działań właściwych organów cena wody i ścieków,
którą aktualnie od 9-ciu miesięcy płacą dostawcy-Miejskim Zakładom Komunalnym w Witnicy mieszkańcy
gminy, zostanie określona
na poziomie zgodnym z prawem, zamiast na poziomie
ewidentnie łamiącym art. 2
Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej, mówiący o państwie
urzeczywistniającym zasady
sprawiedliwości społecznej”.

W dalszej części petycji
wykazano nieprawidłowości i ewidentne zaniedbania w tym zakresie,
zarówno ze strony Burmistrza Gminy Witnica, jak
i Prezesa Miejskich Zakładów Komunalnych. Cały
tekst petycji dostępny na
na profilu Radni Witnica na
Facebooku.
W dniu 31 stycznia 2018 r.
Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak udzielił
odpowiedzi wnoszącym
petycję i poinformował ich,
że sprawę przekazuje dalej
do Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie w Poznaniu. Jednocześnie Wojewoda przedstawił w piśmie przekazującym sprawę aktualny stan
prawny dotyczący zgłaszanego przez mieszkańców

problemu. Co najważniejsze Wojewoda podzielił
opinię mieszkańców i napisał między innymi:
„Od 17 marca 2017 r.
w Gminie Witnica nie obowiązują żadne taryfy za
zbiorowe
zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Zgodnie
z wyjaśnieniami Burmistrza
Dariusza Jaworskiego oraz
Prezesa Zarządu MZK sp. z o.
o. z sierpnia 2017 r. opłaty za
dostawy wody i odprowadzanie ścieków są obecnie
naliczane na podstawie art.
735 §2 w związku z art. 750
Kodeksu cywilnego, tj. jak
przy umowie o świadczenie
usług za wynagrodzeniem
odpowiadającym wykonanej pracy, czyli bez wliczania
marży z zysku i kosztów wynikających z inwestycji zakładu; odbiorcy z grupy gospodarstwa domowe za 1m3

dostarczonej wody obciążani są opłatą w wysokości
4,63 zł, a za 1 m3 odprowadzanych ścieków w wysokości 12,40 zł (łącznie 17,03 zł).
Stawki tych opłat są na
identycznym poziomie jak
we wniosku MZK sp. z o.o.
z dnia 27 stycznia 2017 r.,
który uwzględniał zysk
przedsiębiorstwa i koszty
ponoszonych inwestycji.”
Pełen tekst pisma Wojewody Lubuskiego dostępny
na na profilu Radni Witnica
na Facebooku.
Z treści zacytowanego fragmentu pisma wynika jednoznacznie, że Wojewoda
Lubuski potwierdza fakt
stosowania przez MZK
cen bez ich zatwierdzenia
przez Radę Miejską w Witnicy oraz wliczanie w cenę
marży z zysku i kosztów
inwestycji. Do tego Spółka nie ma prawa w świetle

przytoczonych przepisów
Kodeksu cywilnego. Mówiąc wprost, aktualne
ceny za wodę i ścieki są
zawyżone i wprowadzone
niezgodnie z prawem.
Trudno w tej sytuacji nie
zadać sobie pytania: kto
„leje nam wodę” na temat
lania wody i wpuszcza nas
w niezłą ……. kanalizę.
Sprawa jest rozwojowa,
dlatego będziemy systematycznie o niej informować
czytelników.
Ps. Sprawdźcie Państwo
ile płaciliście za wodę i ścieki łącznie przed 2015 r. i porównajcie z kwotami płaconymi obecnie. Wynik tej
wyliczanki na pewno Was
nie zachwyci.		
red

Gratulujemy!

foto Maciej Pisarek

Dnia 27 i 28 lutego w Warszawie odbyły się polskie
eliminacje międzynarodowego konkursu kulinarnego Bocuse d'or. Konkurs ten
uważany jest przez światową branżę gastronomiczną
za jedno z najważniejszych
wydarzeń w świecie gastronomi. Dzieli się on na trzy
etapy: krajowy, kontynentalny i światowy, którego
finał odbywa się co dwa
lata w Lyonie.
Podczas trwania konkursu
kucharze zobowiązani są do
stworzenia dwóch potraw,
tj. rybnego i mięsnego i podania ich na srebrnych paterach specjalnie zaprojektowanych do danego dania.
Tegoroczne polskie elimina-

cje odbyły się w hotelu Sobieski Radisson Blu w Warszawie.
W szranki stanęło 8 zespołów składających się
z szefów kuchni oraz ich comisów czyli pomocników.
Kucharze mieli 5 godzin i 35
min by przygotować dania
na bazie jesiotra/lubczyku/
ziemniaka oraz łopatki wieprzowej/móżdżku/k asz y
gryczanej. Zmagania trwały
dwa dni. Podczas konkursu

można było podziwiać pracę
szefów oraz otrzymać informację o wielu produktach
kulinarnych wchodzących
w skład konkursu.
Zwycięzcami tegorocznych polskich eliminacji
zostali Dawid Szkudlarek
i jego comis Maciej Pisarek. Już w czerwcu będą
reprezentować Polskę na eliminacjach kontynentalnych
w Turynie.
red

Ogłoszenie:
Sprzedam akcje uprzywilejowane
Gorzowskiego Rynku Hur towego
Cena za akcję 2000 zł - do negocjacji
tel. 690 994 622

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.)

www.alfabud.pl

Kostrzyn nad Odrą
ul. Jana Pawła II
tel.: 95 728 93 85, 601 777 948
695 755 770, 609 783 950
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Z dyżurów przewodniczącej
Rady Miejskiej

W lutym 2018 r., podczas
pełnionych przeze mnie
środowych dyżurów, miałam okazję porozmawiać
z wieloma mieszkańcami
zarówno Witnicy, jak i sołectw, którzy pofatygowali się do mnie specjalnie,

by podzielić się różnymi
problemami i uzyskać odpowiedzi na kilka pytań.
Proszono mnie m.in., bym
wytłumaczyła,
dlaczego
Rada Miejska nie podjęła
uchwały w sprawie taryf
za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz dlaczego płacimy tak wysokie
rachunki za wodę i ścieki. Proszono o interwencję w sprawie poprawy

bezpieczeństwa na drodze – ulica Kostrzyńska
w Witnicy - mieszkaniec
postulował o namalowanie
pasów w newralgicznych
miejscach na odcinku tej
ulicy. Podczas sesji Rady
Miejskiej w dniu 22 lutego
podniosłam ten problem
i poprosiłam burmistrza
o pilne zajęcie się tą sprawą. Zgłosiła się również do
mnie mieszkanka Białczyka
z prośbą o pomoc w posta-

ci interwencji do powiatu,
dotyczącej wycięcia odrostów zakrzaczeń na drodze powiatowej. W dniu
9 lutego zwróciłam się z pismem do Starosty Powiatu Gorzowskiego z prośbą
o wycięcie tych odrostów,
a już w dniu 16 lutego
otrzymałam pismo od Naczelnika Wydziału Dróg Powiatowych z odpowiedzią,
iż w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogo-

wego na danym odcinku
drogi powiatowej, prace
zostaną wykonane.
Agnieszka Hołubowska
przewodnicząca Rady Miejskiej

Dyżur przewodniczącej
odbywa się w każdą środę w godzinach od 13:30
do 15:30 w pokoju nr 3 na
pierwszym piętrze Urzędu
Miasta i Gminy w Witnicy,
na który wszystkich mieszkańców serdecznie zapraszam!

Z dyżuru radnej Rady Miejskiej
27 lutego br. pełniłam
w Urzędzie Miasta i Gminy
Witnica dyżur radnej, na
który to przyszło kilkoro
mieszkańców naszej gminy. Największym, zgłaszanym mi zmartwieniem „miejscowych” jest
bezsprzecznie problem
sprzedaży mieszkań komunalnych. Zadano mi następujące pytania: „Czy to
prawda, że to radni wstrzymują sprzedaże mieszkań?
Czy to prawda, że radni
chcą zabrać ulgę w cenie

sprzedaży mieszkań? Dlaczego tak się dzieje, że
z Urzędu nie otrzymują odpowiedzi na swoje wnioski
już od ponad roku?”
Niestety w tym dniu pracownika od sprzedaży
gminnego mienia nie było,
jednak po wysłuchaniu opinii mieszkańców zaniepokoiłam się tą sytuacją i postanowiłam „zasięgnąć
języka” w Starostwie Powiatowym. Otrzymałam
taką oto odpowiedź: „po
zmianie przepisów w sprawie sprzedaży mienia faktycznie powstał problem,
gdyż starosta powinien wydać zaświadczenia o wyodrębnieniu lokalu w budyn-

ku mieszkalnym, jednakże
po przedstawieniu odpowiednich
dokumentów
z urzędu. Urząd tłumaczy,
że dokumentów nie posiada i kółko się zamyka.
Jednak jest wyjście (i to
dość szybkie, trzeba tylko
chcieć) z tej nieszczęsnej
sytuacji. Otóż burmistrz
jako organ i właściciel tych
mieszkań, może wydać decyzję o warunkach zabudowy, zgłosić to starostwu,
które w trybie ustawy wyda
odpowiednie zaświadczenie. Zazwyczaj załatwienie
takiej sprawy odbywa się
w ciągu miesiąca.”
Trudno mi się wypowiedzieć, dlaczego burmistrz

nie korzysta z takiej możliwości, mimo tego, że starostwo „podaje na tacy”
gotowe rozwiązanie. Na
pewno zadam mu o to pytanie. Jest jeszcze jedna
furtka, ministerstwo przygotowało już nowelizację
ustawy, w której to „słynne”
zaświadczenie będzie wymagane od nowo powstałych budynków, więc może
za kilka tygodni problem
sam się rozwiąże. Wtedy mieszkańcy będą mogli zakupić mieszkania od
gminy bez zbędnej zwłoki.
Przyznać należy, że radni
w ogóle nie biorą udziału
w tej „maskaradzie”, nie
wstrzymują
sprzedaży
mieszkań, wręcz przeciwnie pomagają Państwu wybrnąć z tej patowej sytuacji.
I dementuję również plotki,
jakobyśmy chcieli „zabrać”
Państwu ulgę w zakupie
śledzenia naszego kanału tych mieszkań. Bonifikata
na YouTube, gdzie publiku- została przyznana przez
jemy nagrania z komisji i sesji rady pod adresem: https://www.youtube.com/ Miejskiej w Witnicy).
Zapraszamy do poświęchannel/UC1qo5XXcuJcenia
co jakiś czas kilku
DWp7wyTCDCtBg (bądź
wchodząc na stronę www. chwil, by samemu wyrobić
youtube.com
wyszukują sobie zdanie, co w naszej
Państwo kanał o nazwie: lokalnej trawie piszczy.
Grupa Radnych Rady
grupa radnych

Wejdź, posłuchaj, wyciągnij wnioski
Serdecznie zapraszamy
Państwa do odwiedzania
naszego profilu społecznościowego na Facebooku pod adresem: https://
w w w. f a c e b o o k . c o m /
radni.witnica/, gdzie regularnie zamieszczamy informacje dotyczące prac
radnych, całej rady oraz
władz MiG Witnica oraz do

radnych właśnie i zapewniam, że nikt z nas nie ma
takich zapędów ani pomysłów, aby je Państwu
odebrać.
Poproszono mnie o przyspieszenie równania dróg
gminnych i miejskich. Prace te zostaną niebawem
rozpoczęte, gdy tylko aura
na to pozwoli. Zadano mi
pytanie dotyczące wymiany pieców na ekologiczne
i otrzymania na ten cel
dotacji. O dotacji z gminnego budżetu pisze radny
Piotr Zakryszko na łamach
tej gazety, natomiast ja piszę o możliwościach dofinansowania z WFOŚiGW w
Zielonej Górze. Zgłoszono
mi również problem zapisu na listę oczekujących
na przydział mieszkania
– w każdej chwili można
się wpisać na tę listę, wystarczy jedynie wypełnić
odpowiedni druk (można
go pobrać w BOK Witnica)
i złożyć w urzędzie. Zadano
mi również pytanie dotyczące parkingu przy ul.
Ogrodowej 79-83 – wyjaśniam, że sprawa ciągle jest
w toku, gdyż wciąż czekam
na odpowiedź kierownika
Wydziału Inwestycji – pana
Łukasza Dombka. Mieszkańców proszę o uzbrojenie się w cierpliwość, odpowiem na pewno.
Agnieszka Chudziak
radna Rady Miejskiej
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To jeszcze lans, czy już kampania?
W nieodległej przeszłości w mediach społecznościowych, głównie na FB,
przeczytałem kilka tekstów
dotyczących nadmiernej
obecności Burmistrza Jaworskiego w mediach publicznych, finansowanych
z pieniędzy podatników.
Lecz autorzy tych tekstów
nie wskazali źródeł oraz
nie przedstawili danych
analitycznych na poparcie postawionych wyżej
tezy. Czy pisali prawdę?
Jako że zawsze swoje opinie opieram o fakty i dokumenty, to postanowiłem
sprawdzić
empirycznie,
jak wygląda medialna rzeczywistość w wyżej wspomnianym zakresie. Ocenie
poddałem urzędowy, oficjalny portal Gminy Witnica (witnica.pl). Zgłębiając
zasygnalizowane zjawisko,
analizą objąłem styczeń
i luty tego roku. Sprawdziłem „aktywność” medialną
literalnego zwrotu „Burmistrz Dariusz Jaworski”
(dalej skrót „BDJ”). Pod
uwagę nie brałem samego
słowa „Burmistrz” chociaż
ten zwrot pojawia się nader często, bo na przykład,
w ledwie ośmiozdaniowej
notatce pt. „Wyprawki od
Burmistrza dla nowych
mieszkańców” z dnia 17
stycznia, fraza „BDJ” pojawia
się dwukrotnie, ale samo
słowo „Burmistrz” wystąpiło
tam jeszcze 5 razy. Gdy dodamy do tego zamieszczone zdjęcie burmistrza, to
wychodzi, że w tej krótkiej
notatce, wraz z tytułem, aż
8 razy w roli głównej występuje włodarz miasta. Ale to
przysłowiowa pestka, w porównaniu z tym, co mamy
dalej. Otóż w trzech króciuteńkich informacjach
(15, 21 i 28 luty) o spotkaniach z mieszkańcami wsi, Pan Jaworski
w trzech postaciach (fotka, „BDJ” i „burmistrz”),
występuje łącznie aż (24)
dwadzieścia cztery razy !!!
Gdybym nie znał realiów
gminnej propagandy, to

pomyślałbym, że KTOŚ
chce Panu Jaworskiemu
wyrządzić krzywdę.
Przedstawione wyżej
przykłady świadczą o tym,
że autorzy tekstów na FB
mieli dużo racji. Ale wróćmy li tylko do frazy „BDJ”.
Otóż w styczniu i lutym na
gminnym portalu ukazało
się 107 tekstów, w których
to zwrot „BDJ” występuje
aż 78 razy. Gdy odłożymy
na bok „suche i sztywne”
komunikaty oraz teksty zewnętrzne, to „nasycenie”
frazą „BDJ” tekstów „czysto
gminnych” wzrasta o jakieś
50 – 60%. Do tego mamy
jeszcze aż 27 zdjęć z „BDJ”
w roli przewodniej. Dla
przykładu, w artykule „Witnica w sportowej czołówce” z dnia 9 lutego, aż na
5 fotografiach widzimy
burmistrza. W zestawieniu z tytułem tego tekstu,
liczba pięciu fotografii ma
się nijak do rzeczywistości i jest raczej infantylna,
no bo ile zawodów sportowych wygrał burmistrz?
W artykule „Zapraszamy
młodych rodziców” z 20 lutego - aż 4 fotografie. W jakim celu? W dziesięciozdaniowej notatce „Budżet
pełen inwestycji” z 26 stycznia, fraza „BDJ” wystąpiła
4 razy, a w ledwie ośmiozdaniowej notatce z 6 lutego
„Burmistrz wspiera organizacje pozarządowe”, zwrot
„BDJ” wystąpił także 4 razy.
Dlaczego tak dużo??
Opisane fakty oznaczają,
iż w każdym tekście o sprawach gminy, fraza „BDJ” pojawia się średnio 2-3 razy na
jeden tekst, a w gratisie potencjalny wyborca ogląda
jeszcze 1-2 fotografie. Ale,
Szanowni Czytelnicy, przecież to jeszcze nie wszystko,
wszak Gmina zamieszcza te
same teksty zarówno na
swoim profilu na facebook΄u, ale także w biuletynie
„Wieści z Ratusza”! Gdy zliczymy całość, to nasycenie
zwrotu „BDJ” w przestrzeni
medialno-publicznej
wzrasta jeszcze, o co naj-

mniej 100 procent! Przekładając te twarde dane
na
„burmistrzo-dobę”,
uzyskujemy niebanalny
efekt propagandowy, że
statystyczny mieszkaniec
Gminy „lukrowany” jest
„Burmistrzem Dariuszem
Jaworskim”, jakieś 4-5
razy dziennie!!! Jakie argumenty merytoryczne przesądziły o takim eksponowaniu jednej osoby? Żadne. A
co zatem łączy wyżej przedstawione przypadki? Tylko
jedno - czysty, darmowy
Public Relations (PR) .
Gminne media sztucznie pompują przekaz, że
WSZYSTKO, co dzieje się w
Witnicy, jest „perfect” oraz
„made in BDJ”, co w zamyśle autorów tej totalnej
i nachalnej promocji ma
się przełożyć na korzystny wynik wyborczy. To, że
Pan Jaworski występuje
w mediach gminnych w
sposób nadmierny i nadreprezentatywny oraz niezwiązany z rzeczywistymi
swoimi dokonaniami (vide
np. sport), to nie jest tylko
przypadek. To jest świadoma socjotechnika, wyreżyserowana w innym,

niż burmistrza, gabinecie.
A główne zadanie tego
(PR) Public Relations, to
kreowanie pozytywnego
wizerunku Pana Jaworskiego w świadomości
odbiorców, jako idealnego i bez żadnych wad Burmistrza. Tajniki tej socjotechniki działają na nieco
podobnej zasadzie, co
percepcja podprogowa,
czyli oddziaływanie na
mózg informacji bez świadomości ich spostrzegania. Innymi słowy, im
więcej „BDJ” w mediach,
tym większa szansa, że
zaistnieje on podświadomie w naszych głowach.
A to już jest czystej wody
MANIPULACJA, czyli, jak
media gminne programują nasz umysł w kontekście nadchodzących
wyborów. Podobne temu
zjawiska występowały już
w historii. A to „propaganda
sukcesu” (dekada Gierka), a
to „kult jednostki” (obecnie
- Kim Dzong Un w Korei Północnej). Tożsame w założeniach i treści socjotechniki
występuję także w innych
nieco branżach, niż polityka
gminna, bo np. w reklamie.

Czym się różni bowiem reklamowanie polityka samorządowego od reklamy np.
pasty do zębów? Niczym,
gdyż i jedno i drugie ma
„trafić” podprogowo do
mózgu odbiorcy. I nieważne jest w tym wszystkim,
czy towar jest markowy,
czy też podrobiony. A z tym
różnie bywa. Osobiście nie
spotkałem się z podróbką
pasty do zębów, zaś co do
polityków... Wyżej opisana socjotechnika zadziałała
doskonale w wyborach samorządowych w 2014 roku.
To, czy Witniczanie „kupili”
markowy produkt wyborczy czy najzwyklejszą podróbkę, to już Szanowni Państwo ocenią sami. Następne
„zakupy” w październiku.
P.S Finansowanie kampanii wyborczej rozpoczyna
się wraz z chwilą ogłoszenia aktu prawnego właściwego organu o zarządzeniu
wyborów, a kończy się na
24 godziny przed dniem ich
odbycia. Istnieje całkowity
zakaz finansowania samorządowej kampanii wyborczej ze środków publicznych. Tak stanowi prawo
Daniel Górny
w Polsce.

Nagrody w urzędzie c.d.
Po publikacji w styczniowym numerze Przekroju zestawienia wysokości
nagród
przyznawanych
przez
burmistrza
w latach 2015-2017
w stosunku do
jego
najbliższych
współpracowników,
otrzymaliśmy od
naszych Czytelników liczne prośby
o kontynuowanie
tematu.
Nigdy nie pozostajemy głusi na takie
prośby, stąd zwróciliśmy się do Urzędu
Miasta i Gminy Witnica z zapytaniem
o ujawnienie wyso-

kości nagród wypłaconych
Poniższe dane stanowią
z funduszu nagród w ko- informację publiczną i są
lejnych okresach. Podane jawne.
red
kwoty są kwotami netto.
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Po z w ó l s o b ą b y ć !
23 lutego ponad sto kobiet
przybyło do hotelu Witnica
na mój trzeci, autorski event
pn. „Pozwól sobą być!”.
Przybyłyście i poświęciłyście
sobie czas. Dziękuję Wam za
to. Wiem, że choć na chwilę
poczułyście się docenione,
zauważone i zafascynowane przygotowanymi przeze mnie niespodziankami.
Tym razem salę (i nie tylko)
przystroiłam w biało-zielone barwy. Kolorami nadziei
i nadchodzącej wiosny. Tulipany, pływające świece,
piękne stoiska, a przy nich
wybitni goście wprawiły
nas wszystkie w pozytywny „trans”. Justyna Buksztynowicz badała skórę
twarzy i zadbała o Wasze
dłonie, Joanna Owczarek
pokazała jak zapobiegać
powstawaniu zmarszczek,
Przemysław Janus zabrał
nas w świat mody, dobrego
stylu oraz pokazał jak makijaż powinien współgrać
z całą stylizacją. Ola Tabaka
przemówiła nam do rozsądku - abyśmy zaprzestały diet
i zaczęły „jeść z rozsądkiem”,

ale również posmakowałyście od niej wspaniałych,
zbilansowanych
potraw.
Natalia Ślizowska opowiedziała nam o swoich pasjach, o początkach kariery
i przedstawiła całe spectrum
swoich dokonań. Salon Fryzjerski Czaja badał strukturę włosów i skórę głowy oraz
tłumaczył jak po zimie dbać
o piękno naszych włosów.
Fantastyczna
brafitterka
Regina Jankowska przyciągnęła Was jak magnez.
Wiem, że pod Jej okiem doskonale dobrałyście sobie
bieliznę. Fenomenalna Ola
Wajda, którą pokochałyście
na drugim evencie, tym razem nie dała za wygraną,
przygotowała „mega” prezentację i z pasja opowiadała
o aloesie. Ewa Pawlak uchyliła rąbka tajemnicy o wystąpieniach publicznych Pań.
Fantastyczne rady, które
każda z nas najpewniej już
stosuje. Podczas przerwy
na poncz, bezy i kawę, widziałam „promienie słońca” na Waszych twarzach.
Rozmowy pełne emocji...

pytania i Wasze uśmiechy,
za każdym razem, są dla
mnie taką „wisienką na torcie”. „Ciągle jeszcze istnieją
wśród nas anioły. Nie mają
wprawdzie skrzydeł, lecz
ich serce jest bezpiecznym
portem dla wszystkich,
którzy są w potrzebie. Wyciągają ręce i proponują
swoją przyjaźń. Dziękuję
Ci Agnieszko, że Ty dzisiaj
byłaś takim aniołem dla
wszystkich kobiet, które
przyszły do Ciebie na spotkanie.” „Dziękuję za energię która zarażasz.” „Dziekuję jeszcze raz Agnieszka
za zaproszenie, możliwość
uczestniczenia w Twoim
wydarzeniu, była to dla
mnie ogromna przyjemność i zaszczyt. Jesteś dla
mnie wielką inspiracją, patrzę na Ciebie z podziwem
i uznaniem. Jesteś Wielka”
– to Wasze opinie, za które
serdecznie dziękuję. Robię to dla Was i z myślą
o Was… Kolejne już za kilka
miesięcy.
Pozdrawiam i dziękuję
Witniczanka.pl
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Będzie się
działo!

EDWARD II ARTYSTA
W czwartym numerze PL
opisałem postać Edwarda
I Niewidocznego, dlatego
dziś dla odmiany całkiem
inny obraz. Dziś postać,
która ma wiele twarzy, ale
bardziej chyba pasuje określenie, że ma wiele masek.
Ciężko określić, która z nich
jest prawdziwa, bo w tak
wielu z nich już nam się pokazał. Ponad trzy lata temu
objawił się on nam jako
grzeczny chłopak.
W filmach często takich
chłopców określa się, że
taki jakiego niejedna teściowa chciałaby mieć na zięcia.
To nie przypadek. Takiego
nam wtedy wykreowano.
Zmyślna robota propagandowa, której wtedy
się poddał, potwierdza
tylko jego sztuczność. Teraz maskę tego grzecznego chłopaka „zakłada” przy
spotkaniach z ludźmi licząc,
że jeszcze nie poznali jego
prawdziwego oblicza. Bo
od tego czasu, kiedy został
nam przedstawiony jako

mąż opatrznościowy, który
uratuje gminę, zmienił się
w bezwzględnego i pozbawionego zahamowań faceta.
Edward potrafił pozbyć się
ze swojego otoczenia wielu
wartościowych pracowników, których jedynym minusem było to, że nie byli z
czasów, gdy zaczął rządzić.
To, że byli to fachowcy wysokiej klasy i zaczęli odnosić
sukcesy w innych miejscach
pracy (najlepsze potwierdzenie ich kompetencji),
nie jest już ważne, bo można ich było zastąpić swoimi.
Swoisty NASZYZM (czyli
zatrudniamy
„naszych”),
trwa bez przerwy. Zaciąg
kostrzyński trwa i ostatnio
objawił się np. zatrudnieniem człowieka na stanowisku, który nie ma żadnego
wymaganego wykształcenia, ale na miesiąc przed
objęciem „stołka” na swoim facebookowym profilu
pod niebiosa wychwalał
Edwarda. To są, jak widać,

wystarczające kompetencje.
Edward nie za często
spotyka się z radą, która
od niego powinna się dowiadywać, co się dzieje
w gminie i jakie ma plany. On nie uważa, że takie
konsultacje są mu potrzebne, sam ustala, co zamierza
robić. Tylko, że gdy rada
wytyka mu błędy i wprowadza swoje pomysły, on
natychmiast określa to porozumieniem, tak by wyglądało, że to jego sukces.
Maską sukcesu za każdym razem zasłania porażkę, jaką są horrendalne ceny wody i ścieków,
za które odpowiada.
Edward ma też maskę„dobrotliwego
gospodarza”,
który odwiedza z wyprawką rodziny nowo narodzonych mieszkańców (przez
poprzednie lata o nich nie
pamiętał, bo było jeszcze
daleko do wyborów, ale
akurat z tego ci „nieodwiedzeni” są jak najbardziej za-

Bobry coraz bliżej

foto red

Te sympatyczne zwierzaki coraz śmielej penetrują okolicę Witnicy i już od
kilku lat ciekami rzecznymi
docierają coraz bliżej naszych. Zdjęcie, które zamieszczam, pokazuje, jak
wyglądają ogrody przy
Witnie w okolicy ulicy Rybackiej. Co prawda ogródki
są zaniedbane i zwierzaki
nikomu szkody nie czynią,
ale drzewa i gałęzie, które
ściągają do rzeczki muszą
być co jakiś czas usuwane, ponieważ spiętrzając
nurt, grożą podtopieniami. Obecność bobrów to
nie tylko kłopoty i szkody
- budowane przez nie żeremia mają zbawienny wpływ
na bilans wodny naszego
narażonego na brak wody
i stepowienie kraju. Cóż –
coś za coś. 		
tk

dowoleni), a jednocześnie
mieszkance, która zapytała
go o jakąś inwestycję (nie
przepada Edward za tą Panią) potrafił odpowiedzieć,
czy pytała się o to „nieżyjącego” (cytuję z pamięci,
więc mogą być nieznaczące
nieścisłości). Szczyt chamstwa, na które Edward sobie
pozwala licząc, że niewiele
osób o tym się dowie (ja to
piszę właśnie, żeby jak najwięcej się dowiedziało), ale
pokazujący jedną z twarzy
Edwarda.
Dla wszystkich Edward
jest uśmiechnięty (prawdziwie czy sztucznie?) i
ma wyciągniętą dłoń do
uściskania. Dla większości
Edward taki jest, tylko czy
to jest prawdziwe? Patrząc
z jaką łatwością ten artysta
żongluje maskami, można
mieć wątpliwości. JA NIE
MAM ŻADNYCH. Edward
zrobi wszystko, żeby trwać.
Krzysztof Bryś

W każdym niemal miesiącu
szykuje się w naszej gminie
impreza kulturalna i masowa, na którą warto pójść całą
rodziną. Na Państwa prośbę
– poniżej informujemy o planowanych imprezach kulturalnych, które zostały wpisane
do tegorocznego budżetu i co
najważniejsze zabezpieczono
na nie środki finansowe.
Zaczynamy:
Marzec – Babski wieczór
10.03, Święty Patryk – 17.03
Kwiecień – Festiwal o Pluszowego Misia – 20.04, Koncert
SOBOTA – 21.04,
Maj – Piknik Militarny
Czerwiec – Dzień Dziecka,
170-lecie Browaru – 15.06,
Spotkania na Starym Trakcie
– 16.06
Lipiec – Spartakiada między-sołecka, Akcja lato
Sierpień – Dożynki Gminna
(Nowiny Wielkie)
Październik – Przegląd Pieśni
Seniorskiej
Listopad – 100 Rocznica Odzyskania Niepodległości, Przegląd Pieśni Żołnierskiej
Grudzień – Mikołajki, Sylwester pod chmurką

nr 3 (6)/2018

10

8 marca 2018

pulsowanie.
To nie masaż, choć kluczowy jest dotyk, regulujący,
delikatnie wskazujący ciału
drogę do zdrowia. Tkanka
łączna jest jak twardy dysk,
pamięta dramatyczne zdarzenia, które wpływają na
cały organizm. W miejscach,
w których na skutek urazów,
operacji czy silnego stresu
tkanki są uszkodzone, a powięzi i kości nieprawidłowo
ustawione, przepływ płynu
jest zaburzony.
Terapia Czaszkowo-Krzyżowa uruchamia proces
samoregulacji, rozluźnia napięcia mięśniowe, dociera do
źródła problemu i eliminuje
ból. Przynosi spokój nadpobudliwym i daje wypocząć
chronicznie przemęczonym.

Znakomicie sprawdza się
w pracy z dolegliwościami
fizycznymi: bólami kręgosłupa, migrenami, bólami
zatokowymi. Szczególnie
wskazana przy zaburzeniach
neurologicznych,
dysfunkcjach układu nerwowego, pokarmowego
i hormonalnego, ADHD,
autyzmie, porażeniu mózgowym. Polecana w stanach obniżonego nastroju, depresji, przewlekłym
stresie, zaburzeniach snu,
po traumatycznych wydarzeniach,
wypadkach
w tym także po trudnych
porodach.
Terapia Czaszkowo-Krzyżowa jest procesem rozciągniętym w czasie, przewiduje pewną sekwencję pracy

ale i tak każda sesja jest inna.
Są obszary, z którymi można
pracować dopiero po odpowiednim przygotowaniu.
Istotne jest zaufanie do ciała
i jego głębokiej mądrości w
procesie leczenia oraz świadome podejście do życia.
Niektórzy opowiadają o problemie z którym przychodzą,
a ciało ujawnia inną historię.
Pokazuje prawdę o zmęczeniu, stresie czy samotności.
Organizm pozbywa się mechanizmów obronnych, mięśnie delikatnie drgają, wraca
ciepło i oddech do poszczególnych organów. Twarz staje się świetlista, oczy bardziej
wyraziste, całe ciało jakby
lżejsze, cieplejsze, rozluźnione, miękkie. Wszystko jest na
swoim miejscu, nie trzeba
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Miasto na siedmiu wzgórzach?

Uwolnij ciało z terapią czaszkowo-krzyżową
W naszym ciele pulsuje
życiodajny płyn mózgowo-rdzeniowy. Gdy jego przepływ jest zaburzony, dopada
nas depresja, apatia, stres.
Praktyk Terapii Czaszkowo-Krzyżowej potrafi
przywrócić mu właściwe

nr 3 (6)/2018

się spinać, starać, walczyć,
kontrolować. Czasami coś
się przypomina, odzywają
się różne emocje. Dlatego
ważne jest, żeby po sesji nigdzie nie biec, nie zagłuszać
tego doświadczenia, pozwolić mu wybrzmieć.
Terapia Czaszkowo-Krzyżowa jest bezpieczną i skuteczną formą rehabilitacji,
polecana osobom dorosłym,
dzieciom i kobietom w ciąży. Pomaga rozwiązać wiele
problemów emocjonalnych
i fizjologicznych u noworodków i małych dzieci.
Pacjent leży w ubraniu,
a terapeuta za pomocą delikatnych ruchów pracuje
z konkretnymi partiami ciała.
Zabieg trwa od 45-90 minut.

23 lutego br. ponad 150
osób wzięło udział w konferencji naukowej „Gorzów, miasto na siedmiu
wzgórzach: prawda czy
mit?”, którą Stowarzyszenie „GEO Gorzów” i portal
„Gorzów Wczoraj” współorganizowały z Archiwum
Państwowym w Gorzowie
Wielkopolskim. Rekordowa

frekwencja
potwierdziła
żywe zainteresowanie tematem regionalnym z pogranicza historii i geografii.
Prelekcje wygłosili profesorowie Ryszard Krzysztof
Borówka (US), Radosław
Skrycki (US), Dariusz Rymar (AJP, Archiwum) oraz
Alicja Laszuk (prezes GEO
Gorzów). Konferencję ilu-

strowała wystawa „Gorzowskie widoki”, a wśród
siedmiorga fotografów kilkanaście zdjęć zostało wykonanych przez naszego
lokalnego,
witnickiego
fotografa - p. Aleksandrę
Zabłocką. Wystawę można
oglądać przez najbliższe tygodnie w Archiwum przy
ul. Mościckiego 7. Patro-

nami konferencji byli m.in.:
Prezydent Gorzowa Jacek
Wójcicki, Lubuska Kurator
Oświaty Ewa Rawa, TVP3
Gorzów, Radio Gorzów, Gazeta Lubuska oraz "Gorzów
Wczoraj". Mecenasem konferencji był Jacek Wiernicki
- Metalplast. Konferencję
poprowadził Ireneusz Gasza.			
red

Anna Gugała
foto A. Zabłocka

foto A. Zabłocka

Fenomen drzewa na drodze
Do końca roku 2014
w Gminie Witnica inwestycje prowadziła pani kierownik Wydziału Rozwoju
Gospodarczego Bogumiła
Popkowska, wybitny specjalista w swojej dziedzinie, pracująca obecnie na
kierowniczym stanowisku
w Gorzowie Wlkp. Po zmianie na stołku burmistrza
nastąpiły zmiany i na tym
stanowisku - najpierw inwestycjami miejskimi kierował
Paweł Łopatka a następnie,
od 1 grudnia 2016 roku Łukasz Dombek.
Łukasz Dombek w swoim
rodzinnym mieście jest synonimem niespełnionego
społecznika. Jego Fundacja
Nowoczesne Lubuskie w zasadzie od roku 2013 nie osiągnęła większych sukcesów.
Również działalność gospodarcza (Medius Łukasz Dombek) została zawieszona, ale
to tylko drobne „porażki”.
Ba! Ł. Dombek dwukrotnie
startował w wyborach na
Radnego Miasta Kostrzyn
nad Odrą i dwukrotnie przegrywał. Cóż, być może Kostrzynianie nie chcieli „wykopywać nudy” jak głosiło
jedno z jego haseł, kojarzące
się raczej z działalnością na

pograniczu prawa niż poważnym reprezentowaniem
Mieszkańców.
Wykopali
więc kandydata z rady. Można powiedzieć: w Kostrzynie
nad Odrą nie osiągnął sukcesu a zatem… wystartował
w konkursie na Kierownika
Wydziału Inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy Witnica.
A co! I jak się dowiadujemy
„wykazał się satysfakcjonującą wiedzą i przygotowaniem
do zatrudnienia (…) Podczas
rozmowy
kwalifikacyjnej
kandydat z precyzją odpowiadał na zadawane przez
komisję pytania (…) Komisja
Rekrutacyjna stwierdziła, że
Pan Łukasz Dombek posiada
odpowiednie
predyspozycje, dużą odporność na stres
oraz wiedzę i umiejętność
gwarantujące
prawidłowe
wykonywanie powierzonych
obowiązków na w/w stanowisku”. Tyle urzędniczego
bełkotu.
Rzeczywistość okazała się
bowiem zupełnie inna, co
pokazały najbliższe miesiące. Podczas, gdy Bogumiła
Popkowska świetnie radziła sobie z przygotowaniem
dokumentacji, za rządów
nowego kierownika miasto
musiało wydać na ten cel

dodatkowe pieniądze. Redakcja „Przekroju Lokalnego” zwróciła się z wnioskiem
o udzielenie informacji publicznej do burmistrza MiG
Witnica, pytając, czy Gmina
Witnica przy rozpisywaniu
przetargów na realizację
zamówień publicznych od
dnia 1.12.2016 r. korzystała
z usług firm zewnętrznych.
W odpowiedzi uzyskaliśmy
listę 12 przetargów z wyszczególnionymi kwotami
netto za usługę przygotowania dokumentacji i obsługi
postępowania przetargowego. Łączna kwota jest niebagatelna, bo 35.050 zł netto!
To jeszcze nic, bo gdyby
chociaż nowy kierownik znał
się na wykonywanej robocie. Zamiast tego rozpoczął
kampanię wyborczą w Kostrzynie nad Odrą, gdzie kreował się na budowniczego
basenu, żłobka czy człowieka, który sprawi, że będzie
bezpieczniej. Tymczasem…
z przerażeniem odwiedzamy
jedną z inwestycji w Witnicy,
a dokładnie ulicę Kościuszki. Przypomnijmy, że miasto buduje drogę ze swoich
środków, pomimo tego, że
jak stwierdził Ł. Dombek na
swoim własnym profilu FB

„Wiem jak to zrealizować
i gdzie pozyskać zewnętrzne dofinansowanie do tych
projektów”. Cóż, chciałoby
się zapytać: CZYŻBY? Przypomnijmy, że w rodzinnym
mieście Ł. Dombka tylko
w roku 2017 Miasto wspólnie z Powiatem Gorzowskim
remontowało ul. Narutowicza a z tzw. „Schetynówki”
remontowało ul. Kościuszki.
Zatem można uzyskać dofinansowanie na remonty
dróg… a może po prostu
trzeba wiedzieć, skąd pieniądze pozyskać? Ale nie
czepiajmy się młodego kierownika, który zarabia tylko kilkadziesiąt tysięcy
złotych rocznie.
No, ale w zasadzie nie o tym
chciałem pisać. Rok czasu to
dosyć czasu, żeby zdobyć
doświadczenie na tym stanowisku, nawet, gdy dokumentację przygotowuje
ktoś inny. Trudno mi jednak zrozumieć, jak na Boga
foto Leśny Troll

można zostawić drzewo na
pasie drogowym? A może
to jakiś znajomy dąbek lub
inny jaworek? Trudno mi
znaleźć logikę na pozostawienie drzewa na drodze,
którą robi się praktycznie od
nowa. Ba! Obok znajdują się
kolejne drzewa, których korzenie z pewnością nie będą
z czasem uszkadzać nowych
chodników i dróg. A może po
prostu kierownik inwestycji
tak bardzo kocha przyrodę,
że nie chce wycinać żadnych
drzew? Faktem jest, że jakoś
obawiam się, czy będzie to
najbezpieczniejsze miejsce
na kosztującej 2 mln zł drodze. A może to nowatorskie
rozwiązanie
ograniczania
prędkości?
A tymczasem malutki konkursik: czekamy na propozycje na nazwę tego miejsca,
które prezentujemy na zdjęciu. Na zwycięzcę czeka nagroda-niespodzianka!
Leśny Troll z Kostrzyna

foto A. Zabłocka

foto Geo Gorzów

Humor
***
Przybiega Jasiu na stację
benzynową z kanistrem:
- Dziesięć litrów benzyny,
szybko!
- Co jest? Pali się?
- Tak, moja szkoła. Ale trochę jakby przygasa.
***
Proboszcz pyta parafiankę:
- Dlaczego pani nie zamówiła za zmarłego męża
mszy świętej? Już nie
mówię o gregoriance, ale
chociaż jednej mszy?
- Po co? Niech ksiądz pomyśli logicznie. Jak jest w
niebie, to mu nie trzeba, jak
w piekle, to mu nie pomoże, a jak w czyśćcu... ja go
dobrze znam... wytrzyma.
***
Wiezie taksówkarz kobietę.
Na zakończenie kursu okazuje się, że ta nie ma kasy.
Więc taksówkarz zawraca,
jedzie za miasto na piękną,
zieloną łączkę. Zatrzymuje się, otwiera bagażnik,
wyciąga koc i kładzie na
trawę.
- Ale proszę pana, ja na
pewno oddam panu pieniądze, proszę nic mi nie
robić, mam dzieci i męża...
- mówi prawie płacząc
kobieta.
- A ja 40 królików, rwij
trawę! - odpowiada taksówkarz.
***
Idzie baca na dwór za potrzebą. Wraca calutki mokry. Gaździna się go pyta:
- Józwa, desc podo?
- Ni... halny wieje.
***
Późnym wieczorem rodzice
przyłapują Jasia, jak wymyka się z domu z wielką
latarką w dłoni.
- Dokąd to? – pyta ojciec
- Na randkę.
- Ja w Twoim wieku chodziłem na randki bez latarki.
- No i popatrz na co trafiłeś!
***
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Wyjeżdżając na turnus
rehabilitacyjny musisz to wiedzieć

foto archiwum J. Karasińska

Turnusy rehabilitacyjne
odbywają się w grupach
uczestników o podobnych
potrzebach w zakresie rehabilitacji ze względu na
rodzaj niepełnosprawności.
Są zorganizowaną formą
aktywnej
rehabilitacji
połączonej z elementami
wypoczynku, której celem
jest ogólna poprawa psychofizycznej
sprawności
oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez
nawiązywanie i rozwijanie
kontaktów
społecznych,

realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez
udział w innych zajęciach
przewidzianych
programem turnusu.
Organizator turnusu musi
posiadać uprawnienia nadane przez wojewodę
i umieszczony jest w centralnej bazie organizatorów, dostępnej na stronie
www.empatia.mpips.gov.pl
w zakładce turnusy rehabilitacyjne.
Kto może ubiegać się o
dofinansowanie ze środków PFRON? Osoba posiadająca orzeczenie o:
• zakwalifikowaniu przez
organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, tj. lekki,
umiarkowany lub znaczny
• całkowitej lub częściowej
niezdolności do pracy na

podstawie odrębnych przepisów ZUS lub KRUS
• niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem
16 roku życia.
Wysokość dofinansowania waha się od 20%
do 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej
w poprzednim kwartale, tj.
od 903,33 zł do 1.355 zł.
Wysokość dofinansowania
zależy od stopnia niepełnosprawności, wieku oraz
sytuacji życiowej wnioskodawcy.
Ważne:
Osobie niepełnosprawnej
w trudnej sytuacji materialnej lub losowej może zostać
przyznane dofinansowanie
lub dofinansowanie opiekuna bez pomniejszania
dofinansowania pomimo

Nagrody uchwalone
Rada Miejska podjęła decyzję o ustanowieniu jednorazowych nagród pieniężnych
dla Natalii Wojtuściszyn
i Ewy Kuls-Kusyk za osiągnięte wyniki sportowe.
To niecodzienna uchwała,
jak i niecodzienna okazja do
dumy z mieszkanek naszej
Gminy! Panie Ewa i Natalia
to saneczkarki z UKS Nowiny
Wielkie. Były jedynymi reprezentantkami województwa
lubuskiego w Zimowych
Igrzyskach
Olimpijskich
w Pjongczang. Pani Ewa Kuls-Kusyk to aktualna mistrzyni
Polski w konkurencji jedynek,
a Pani Natalia Wojtuściszyn
zdobyła ten tytuł w 2014 r. Ich
osiągnięcia sportowe są niezwykle imponujące i motywują młodzież nie tylko z Nowin
Wielkich do zaangażowania w
tę dycyplinę sportu. Uroczyste wręczenie nagród będzie miało miejsce 16 marca
2018 r. Relacja już w kwietniowym wydaniu Przekroju.
foto N. Wojtuściszyn

przekroczenia ww. kwot
dochodu.
Zadania opiekuna na
turnusie - osobie ze znacznym lub umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności albo posiadającej
orzeczenie
równoważne
oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16
lat, która wymaga pomocy
w codziennym funkcjonowaniu, może być przyznane dofinansowanie pobytu
opiekuna na turnusie, pod
warunkiem, że lekarz we
wniosku skierowania wyraźnie uzasadni konieczność pomocy opiekuna.
Jakie warunki musi spełnić opiekun - nie może pełnić funkcji członka kadry na
turnusie, nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą
opieki innej osoby, ukończył 18 lat lub ukończył 16
lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny
osoby niepełnosprawnej.
Gdzie złożyć wniosek?
Wypełniony
wniosek
należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie
Wlkp. mieszczącym się
przy ul. J. Pankiewicza 5-7
II piętro – budynek Starostwa Powiatowego
Jakie dokumenty należy
złożyć? Następujące:

• wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
• skierowanie na turnus
wypełnione przez lekarza
prowadzącego lub lekarza
pierwszego kontaktu,
• kopia orzeczenia o niepełnosprawności,
• oświadczenie o wysokości
dochodu w rodzinie oraz
liczbie osób we wspólnym
gospodarstwie domowym.
Czy należy się urlop na
czas turnusu? Osoba ze
znacznym i umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności może skorzystać z dodatkowego urlopu na turnus w wymiarze do 21 dni,
zagwarantowanego ustawowo.
Ważne:
Ze środków PFRON nie
może być dofinansowane
uczestnictwo w turnusach
rehabilitacyjnych organizowanych przez ZUS, KRUS,
NFZ, ponieważ mają one
odmienną formułę i są finansowane na podstawie
przepisów o świadczeniach
opieki zdrowotnej lub przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo
o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Julita Karasińska
Dyrektor DPS w Kamieniu Wielkim
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M entalno ść Kalego
Jeden z bohaterów powieści Henryka Sienkiewicza – Kali – miał swoistego
rodzaju poczucie relatywizmu moralnego czy też
odrębnego poczucia sprawiedliwości. Zwykł on bowiem mawiać: „jeśli Kalemu ktoś zabrać krowy, to
bardzo źle, ale jeśli Kali
komuś zabrać krowy, to
bardzo dobrze”. Skąd my
to znamy….
Nie tak dawno byłem
uczestnikiem dyskusji na
FB, w której dyskutowaliśmy o obecnej sytuacji
w Gminie, oraz tym, jakie
treści zawarte są w Przekroju Lokalnym. Jak to
w dyskusji bywa, zdania
były podzielone, a jednym
z koronnych argumentów
w rzeczonej dyskusji był
tekst Pana Przemysława J.,
nomen omen osoby publicznej i człowieka władzy,
a odnoszący się do Przekroju Lokalnego, który brzmiał
tak: „Tyle czasu plują, aż
dziwne, że śliny nie zabraknie”. Odpowiedziałem
grzecznie Panu Przemysławowi J., iż „nikt nie pluje”,
a li tylko opisuje gołe FAKTY. Poprosiłem nadto, by
był uprzejmy zaprzeczyć

choćby jednemu FAKTOWI,
opisanemu w Przekroju.
Odpowiedzi nie było ŻADNEJ. Nie zaprzeczył, bo
nie mógł, gdyż w PL ukazują się tylko wiadomości
i artykuły rzetelnie udokumentowane i oparte na
FAKTACH. Wyżej opisane
okoliczności, z pozoru błahe
można powiedzieć, niosą
w sobie poważny socjologiczny ładunek, albowiem
ukazują jak na dłoni sposób myślenia i postrzegania lokalnej rzeczywistości przez rządzących. Na
tym prostackim przykładzie
obserwujemy wysoce niekorzystne zjawisko, gdy na
przytaczane w dyskusji FAKTY, odpowiedzią jest: „brak
odpowiedzi”, „odpowiem
w późniejszym terminie
na piśmie” (to sztandarowe
hasło na sesji RM), „milczenie”, „zagadkowy wzrok
wbity w ścianę” lub „załatwianie” dyskusji w opisanym wyżej, tandetnym
stylu, czyli, że „plują”. Odpowiadający w taki sposób
powinni już chyba wiedzieć, że w cywilizowanym
świecie gminnej dyplomacji, dyskusja polega na
używaniu merytorycznych

argumentów, a nie na niegrzecznym unikaniu odpowiedzi. Ja wiem, że FAKTY
mogą zaboleć i być dotkliwe w swojej wymowie, ale
moim skromnym zdaniem,
cywilna odwaga polega na
tym, iż nie należy unikać
dyskusji w sytuacji, gdy się
samemu ją wywołuje, poprzez czynienie tychże FAKTÓW. Takie zachowanie,
niczym u politycznego kamikadze, świadczy o braku wiedzy merytorycznej
na dany temat, świadczy
o lekceważeniu swojego adwersarza czy też
wreszcie, świadczy o rażącym lekceważeniu wyborców, albowiem Radni
czy wolna prasa (Przekrój
Lokalny) zadaje pytania
w imieniu WITNICKIEGO
SPOŁECZEŃSTWA.
Jeśli
zaś urzędowe media i propaganda nie informują
społeczeństwa o FAKTACH,
które zaistniały, a są one
niekorzystne dla władzy, to
oznacza, iż władza ta koloryzuje rzeczywistość w taki
sposób, by jak najlepiej
wypaść na jej tle. A takie
działanie, to wypisz wymaluj propaganda sukcesu
ukierunkowana na pod-

noszenie do potęgi entej,
rzekomych, mało istotnych
dokonań. Dlatego też w
demokratycznym państwie
i samorządzie jest opozycja,
jak również wolna prasa
oraz media społecznościowe, które czuwają i „patrzą
na ręce” lokalnej władzy
- właśnie w imieniu tegoż
społeczeństwa. Władza bez
kontroli staje się powoli
karykaturą władzy, władzy
wybranej w demokratycznych wyborach. Przykre, że
po ponad trzech latach rządów, rządzący Witnicą nie
mogą jeszcze tego zjawiska
pojąć. Aby w powyższym
wywodzie nie być gołosłownym, to konia z rzędem temu, kto wskaże,
że na urzędowych stronach internetowych czy
w „Wieściach z Ratusza”

ukazała się informacje,
że na przykład: Spółka
miejska osiągnęła ponad
1,1 miliona straty, albo, że
prowadzone jest obecnie
przez Prokuraturę śledztwo dotyczące niedopełnienia obowiązków przez
Burmistrza Witnicy, tj.
o czyn z art. 321 § 1 kk.
Gdyby nie wolne media
społecznościowe,
gdyby
nie Przekrój Lokalny, to do
dzisiaj społeczeństwo nie
miałoby zielonego pojęcia o finansowej katastrofie
MZK czy o sprawach prokuratorskich. Jeśli informowanie o takich FAKTACH, to
„plucie”, to oznacza, że
wypowiadający takie słowa
nie dorasta do pełnienia
urzędów publicznych. Tyle
w temacie „plucia”.
Wojciech Grzecznowski

Jest baseball, ale jest też bajzel
Tak, wiemy, że jest to teren PKP. Tak, wiemy, że
ewentualne uwagi należy
kierować do właściciela
terenu. Tak, wiemy, że nie
„płaci się za dziecko sąsiada i nie robi się drogi na
podwórku sąsiada”, jak to
zwykł na spotkaniach z

mieszkańcami podkreślać
burmistrz Jaworski. Ale
widzieć to przez pół roku
i nie grzmieć? Albo chociaż
zareagować? Taką wizytówkę Witnicy codziennie
widzą nie tylko mieszkańcy, ale i turyści, inwestorzy.
Kosmetyczne wysprzątanie

terenu wymaga godziny
pracy dwóch pracowników
CISu – panie burmistrzu to
się wszystko rozbija o zebranie śmieci i gruzu i po
sprawie! Jaki gospodarz taki bajzel?
Zdjęcia z 1.12.2017 r.
i 26.02.2018 r.

foto red

Agnieszka Hołubowska
przewodnicząca RM Witnicy

foto red

foto red

foto red
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Coroczne spotkanie zarządu OSP

foto OSP Witnica

W dniu 24 lutego 2018 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP Witnica, na którym
podsumowano działalność
za rok 2017 oraz przyjęto
plan pracy na rok 2018. Podsumowując rok 2017 - „Dziękuję, druhom i druhnom że
swoim doświadczeniem i zaangażowaniem wspieraliście
nasze działania. Dziękuję za
codzienną pracę, którą umac-

niacie pozytywny wizerunek
naszego stowarzyszenia w naszej lokalnej społeczności MiG
Witnica. Dziękuję wszystkim
za wpłatę 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
Słowa podziękowania kieruję
również do władz Samorządowych, władz PSP, władz
Związku OSP RP, że doceniali
niejednokrotnie naszą żmudną i odpowiedzialną pracę.

OSP Witnica

foto OSP Witnica

Dziękuję.”
Podczas zebrania przyjęto
sprawozdanie Zarządu za rok
ubiegły oraz udzielono absolutorium aktualnemu Zarządowi. W planie pracy na rok
2018 przyjęto m.in. zrealizowanie odsłonięcia "Pomnika wdzięczności witnickim
strażakom", pozyskanie nowych członków młodzieżowej drużyny pożarniczej oraz

przygotowanie
jej do startu
w wojewódzkich zawodach
sportowo-pożarniczych.
Krzysztof Świstel
Prezes OSP

APEL:

Trwają intensywne prace 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 dokonywać na konto: OSP Witnica ul.
Żwirowa 2A
nr: 89 8355 0009 0062 5522 2000 0001, z dopiskiem „Pomnik”.
Prezes OSP Krzysztof Świstel

Wielki Brat patrzy
Jakiś czas temu do Redakcji Przekroju wpłynęły
anonimowe maile z prośbą o uzyskanie z Urzędu
Miasta i Gminy Witnica informacji na temat zainstalowanego w zeszłym roku
monitoringu. Faktem jest,
że zdziwienie budził duży
ekran zainstalowany na
ścianie wewnątrz gabinetu burmistrza, przy którym
często i chętnie się fotografuje. Okazało się, że zarówno na tym a la telebimie, jak
i na komputerze i komórce,
burmistrz ma ciągły podgląd do monitoringu zainstalowanego wewnątrz
i na zewnątrz urzędu. Ba!
Niewykluczone, że także
w niektórych gabinetach
urzędników, od których
nota bene zakładamy, że

mailowa prośba zainteresowania się tematem, wpłynęła.
Zgodnie z odpowiedzią
pani sekretarz, koszt zainstalowanego w 2017 r.
monitoringu
wyniósł
20.708,96 zł brutto. Zainstalowano 9 kamer, a celem
instalacji systemu monitoringu było „zapewnienie
szeroko rozumianego bezpieczeństwa klientom i pracownikom urzędu.” Dalej
pani sekretarz odpowiedziała, że kamery rejestrują
tylko obraz, że zawieszono
stosowne tabliczki informujące o monitoringu, że
pracownicy zostali poinformowani o tym, że są monitorowani, ale ich zgoda nie
była do tego potrzebna.
Od urzędników wiemy,

że automatycznie powstały
tzw. czarne plamy w Urzędzie, czyli miejsca, gdzie
kamery nie sięgają, a gdzie
spotykają się urzędnicy
bądź petenci z urzędnikami, którzy niekoniecznie
chcą być widziani na ciągłym podglądzie.
Zwróciliśmy się do Urzędu
Miasta Kostrzyna z zapytaniem, czy też posiadają
taki monitoring, a w odpowiedzi dowiedzieliśmy
się, że: „nie mamy zamontowanego monitoringu wizyjnego ani na wejściach/
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wyjściach do
Urzędu Miasta, ani tym
bardziej w gabinetach pracowników”.
Sprawa jest
ciekawa. Tajemnicza
wręcz, a takie
lubimy
n a j b a rd z i e j.
Temat pociągniemy dalej.
red

03.02.2018 godz. 12:16 wyjazd do pożaru
przewodu kominowego przy ulicy Starzyńskiego w Witnicy. Do zdarzenia zadysponowano trzy zastępy OSP Witnica, GBA Mercedes, GCBA Mercedes, SD30 Mercedes, oraz
zastęp JRG Kostrzyn.
6.02.2018 godz. 20:02 Wyjazd do pomocy
pogotowiu w zniesieniu pacjenta. Do zdarzenia zadysponowano jeden zastęp OSP
Witnica, GBA Mercedes.
07.02.2018 godz. 12:42 Wyjazd trzema zastępami do zadymienia w budynku mieszkalnym w Świerkocinie. Do zdarzenia zadysponowano z OSP Witnica, GBA GCBA, SD30,
oraz zastęp JRG Kostrzyn.
07.02.2018 godz. 16:20 Drugi tego dnia
wyjazd. Tym razem z OSP Witnica zadysponowana została drabina SD30 Mercedes, do
pożaru domu jednorodzinnego w miejscowości Brzeźno. Na miejscu działały zastępy
gminy Lubiszyn oraz JRG Gorzów.
09.02.2018 Odwiedziliśmy dzieci z grupy
Biedroneczki i Pszczółeczki z Witnickiego
żłobka. Kolejna wizyta. Tym razem w grupie
przedszkolnej Smerfy, nasi druhowie opowiedzieli o zagrożeniach i czego nie należy
robić podczas ferii zimowych, oczywiście
opowiedzieli o pracy strażaka i pokazali
sprzęt oraz umundurowanie. W podziękowaniu za wizytę "Smerfy" przygotowały dla nas
występ artystyczny i otrzymaliśmy list z podziękowaniami i odciskami palców wszystkich przedszkolaków.
10.02.2018 Powiatowy Turniej Halowej Piłki
Nożnej Drużyn OSP - było świetnie - dzięki
wspaniałemu wsparciu naszej Młodzieży zajęliśmy bardzo wysokie 3 miejsce.
23.02.2018 godz. 21:41 Wyjazd jednego
zastępu OSP Witnica GCBA Mercedes, do pożaru kurnika w miejscowości Lipienica.
24.02.2018 godz. 12:19 Wyjazd do pożaru
trawy w miejscowości Kamień Mały, później
przemieszczenie się do kolejnego pożaru
trawy w miejscowości Kostrzyn nad Odrą. Na
miejsce zadysponowano jeden zastęp OSP
Witnica GBA Mercedes, oraz zastępy OSP
Mościce i JRG Kostrzyn. Godz. 13:10 Kolejny
wyjazd, zgłoszenie o pożarze przewodu kominowego w budynku wielorodzinnym na
ulicy Plac Andrzeja Zabłockiego w Witnicy.
Do zdarzenia zadysponowano dwa zastępy
OSP Witnica GCBA Mercedes, SD30 Mercedes. Godz. 17:00 Odbyło się zebranie Sprawozdawcze za rok 2017.
28.02.2018 godz. 10:59 Zgłoszenie o zadymieniu w budynku jednorodzinnym w Mościczkach. Na miejsce zadysponowano jeden
zastęp OSP Witnica GBA Mercedes. Godz.
13:50 Zgłoszenie o pożarze kontenera na
śmieci w pobliżu zabudowań mieszkalnych
przy ulicy Wojska Polskiego w Witnicy. Na
miejsce zadysponowano jeden zastęp OSP
Witnica, GBA Mercedes. Godz. 18:19 Wyjazd
do pożaru przewodu kominowego w budynku mieszkalnym na ulicy Sportowej w Witnicy. Do zdarzenia zadysponowano trzy
zastępy OSP Witnica GBA Mercedes, GCBA
Mercedes, SD30 Mercedes oraz JRG Kostrzyn.
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Pomysłów na uzyskanie dofinansowań ciąg dalszy
Zgodnie z wygłoszonym
na sesji apelem burmistrza
o pomoc w szukaniu możliwości na dofinansowanie
zadań, poniżej kontynuuję
artykuł z poprzedniego wydania PL i podpowiadam,
na jakie inwestycje (i nie
tylko) można uzyskać dofinansowania z zewnątrz.
Ruszył nabór wniosków
w ramach Programu „Eko
Mieszkaniec - Dotacja na
ograniczenie niskiej emisji”
Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłosił nabór
wniosków dla podmiotów
indywidualnych w ramach
Programu Priorytetowego
- „Eko Mieszkaniec - Dotacja na ograniczenie niskiej
emisji”.
Program ma na celu:
poprawę jakości powietrza na obszarze województwa lubuskiego, jak
również zmniejszenie lub
uniknięcie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych
do atmosfery w wyniku
procesów spalania paliw
stałych poprzez modernizację systemów grzewczych
w budynkach i lokalach
mieszkalnych. Beneficjentami Programu mogą być
osoby fizyczne, w tym
prowadzące działalność
gospodarczą w lokalu
mieszkalnym, kościelne
osoby prawne oraz związki wyznaniowe. Przedmiotem wsparcia będą przedsięwzięcia realizowane na
terenie województwa lubuskiego polegające na likwidacji źródeł tzw. „niskiej
emisji”, tj. lokalnych kotłowni węglowych i domowych
pieców grzewczych opalanych paliwami stałymi oraz
ich wymianie na nowoczesne źródła ciepła. Dotacja
udzielana jest wyłącznie
dla budynków i lokali
mieszkalnych.
Budżet Programu na 2018
rok wynosi 1.000.000 zł.
W ramach Programu
wnioskodawca
może

uzyskać dotację: do 40%
kosztów
kwalifikowanych, nie więcej niż do
5.000 zł dla domu jednorodzinnego lub do 3.000
zł dla mieszkania w bloku
wielorodzinnym.
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od 27.02.2018 r.
do 31.05.2018 r. Wnioski
będą rozpatrywane i kwalifikowane w kolejności
zgłoszeń. Decyduje data
wpływu wniosku do Funduszu. Wnioski złożone po
31.05.2018 r. nie będą rozpatrywane. Wypełniony
wniosek w wersji papierowej (w jednym egzemplarzu) wraz z wymaganą
dokumentacją,
należy
dostarczyć osobiście w
godzinach:
poniedziałek
od 10.00 do 16.00, wtorek piątek: od 9.00 do 14.00 lub
wysłać do siedziby Funduszu, na adres WFOŚiGW
w Zielonej Górze, 65-602
Zielona Góra, ul. Miodowa
11, z dopiskiem „Eko Mieszkaniec”. Szczegółowe informacje udzielane są pod numerami telefonów: 68 419
69 14, 68 419 69 30.
Na koniec dnia 28.02.2018 r.
złożono 58 wniosków na
łączną kwotę 265 tys. zł. Pozostała w Programie kwota środków to 735 tys. zł!
Zachęcam.
Źródło:
http://www.wfosigw.zgora.
pl/artykul/strona-glowna-aktualnosci-programy/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-eko-mieszkaniec-dotacja

***
O kwotę od 3 do 50 tys. zł
dotacji samorządy będą
mogły uzyskać w ramach
programu „Niepodległa”
2 mln zł chce rozdysponować między samorządy
MEN w ramach programu
„Niepodległa”.
Dotacja
będzie wynosić od 3 do
50 tys. zł. Takie założenia
znalazły się w projekcie
rozporządzenia opracowanym przez resort edukacji.
Celem ministerstwa jest
wsparcie szkół i placówek
w podejmowaniu przedsięwzięć związanych z eduka-

cją patriotyczną i obywatelską dzieci i młodzieży w
roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Resort będzie udzielać
wsparcia finansowego organom prowadzącym szkoły i placówki. Pieniądze będzie można uzyskać m.in.
na organizację wystawy
pamiątek
związanych
z odzyskaniem i budową
przez Polskę niepodległości lub na wycieczki związane tematycznie z wydarzeniami historycznymi,
postaciami oraz polskimi
osiągnięciami z okresu
II Rzeczypospolitej Polskiej. Wsparcie finansowe
z budżetu państwa będzie
udzielane w formie dotacji
dla organów prowadzących. Warunkiem udzielenia dotacji będzie zapewnienie przez samorząd
finansowego wkładu własnego w wysokości co najmniej 20 proc. całkowitej
kwoty niezbędnej do realizacji zadania.
W projekcie rozporządzenia resort proponuje, by samorządy składały wnioski
do 15 czerwca (dyrektorzy
szkół na zgłoszenia będą
mieli czas do końca maja).
Dokument trafił teraz do
konsultacji
społecznych.
O zmianach będę informować Państwa na łamach PL.
Źródło:

http://samorzad.pap.

pl/depesze/wiadomosci_centralne/181320/Od-3-do-50-tys--Samorzady-beda-mogly-ubiegac-sie-o-dotacje-w-ramach-programu-Niepodlegla

***
Miliard z BGK
945 mln zł na preferencyjne kredyty na „społeczne
budownictwo czynszowe”
i 105 mln zł na dotacje na
budownictwo socjalne i komunalne. 1 marca Bank
Gospodarstwa Krajowego
rozpoczyna nabory wniosków w dwóch programach
służących poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym. Do rozdysponowania
jest 945 mln zł w programie
Społecznego Budownictwa
Czynszowego (SBC) oraz
105 mln zł w programie
wsparcia budownictwa
socjalnego i komunalnego. Wnioski w obu naborach można składać do 31
marca.
O preferencyjne kredyty
w programie Społecznego
Budownictwa
Czynszowego mogą ubiegać się
towarzystwa budownictwa społecznego, spółki
gminne oraz spółdzielnie
mieszkaniowe, które po
raz pierwszy będą mogły
wnioskować o finansowanie mieszkań lokatorskich. Program ma na celu
zapewnienie tańszego finansowania zwrotnego na
realizowanie celów mieszkaniowych. Finansowanie

udzielane jest na preferencyjnych warunkach, oprocentowanie kredytu stanowi jedynie stawka WIBOR,
bez marży BGK. Kredytem
można sfinansować budowę nowych, a także remonty i adaptacje istniejących
budynków, również w ramach projektów rewitalizacyjnych.
Z kolei o dotacje na dofinansowanie inwestycji
z programu finansowego
wsparcia
budownictwa
socjalnego i komunalnego (105 mln zł w puli do
podziału) mogą ubiegać
się gminy, związki międzygminne, spółki gminne, powiaty i organizacje
pożytku
publicznego.
Program przewiduje bezzwrotne dotacje, sięgające, w zależności od rodzaju przedsięwzięcia, do 55
proc. wartości inwestycji.
Dopłaty mogą być przeznaczone na budowę lub
remont mieszkań, tworzenie mieszkań chronionych,
noclegowni i schronisk dla
osób bezdomnych.

Źródło: BGK

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

Budujemy obiekty
przemysłowe, handlowe oraz mieszkalne.
Realizujemy inwestycje
od pomysłu do przekazania kluczy.
Z nami niemożliwe staje się możliwe!

