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Zapraszamy na spotkania
   Radni Rady Miejskiej Wit-
nicy zapraszają mieszkań-
ców na majowe spotka-
nia w każdym sołectwie. 

Pozyskaj dotację i wymień stary piec

  Rada Miejska Witnicy 
Uchwałą Nr LXIV/393/2018 
przyjęła zasady dofinanso-
wania kosztów wymiany 
źródeł ciepła. Uchwała jest 
już prawomocna. Co wię-
cej - na sesji, która odbyła 

się 26.04 Rada Miejska w 
budżecie na ten rok za-
gwarantowała na ten cel 
- 100 tys. zł. Jest to pierw-
szy rok obowiązywania ww. 
uchwały. 
      Przypominamy, że do-
tacja będzie udzielona 
osobom fizycznym, na 
podstawie złożonego wnio-

sku – źródło: http://bip.
wrota.lubuskie.pl/ugwit-
nica/system/obj/6443_
LXIV.393.2018.pdf na: 
zakup i montaż nowego 
źródła ciepła (kocioł gazo-
wy, olejowy, elektryczny, na 
paliwo stałe i pompy ciepła) 
oraz na koszt i montaż 
armatury potrzebnej do 

wykonania nowego sys-
temu ogrzewania. Te wy-
datki muszą być związane 
z wymianą starego, nieeko-
logicznego pieca. Dotacja 
nie będzie przyznana na 
projekt, zakup urządzeń 
grzewczych nie stanowią-
cych trwałego wyposażenia 
mieszkań oraz na refunda-

cję już poniesionych wydat-
ków. 
     Wnioski można już wy-
pełniać i składać w Urzę-
dzie Miasta i Gminy Witnica 
w  Biurze Obsługi Klienta. 
Skorzystaj z dofinanso-
wania i wymień stary piec 
na nowy.

radni Rady Miejskiej Witnicy

Tematem przewodnim 
będą oczekiwania miesz-
kańców co do budżetu 
na 2019 r. Porozmawiamy 

również o bieżących pro-
blemach i postaramy się 
odpowiedzieć na każde 
Państwa pytanie.     radni RM
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24 maja 2018 r. o godz. 14:00 w sali wielofunkcyjnej RCR 
odbędzie się sesja Rady Miejskiej Witnicy. Serdecznie za-
praszam wszystkich mieszkańców. 

Agnieszka Hołubowska  
przewodnicząca Rady Miejskiej Witnicy  

Sprawozdanie z LXVIII sesji rady Miejskiej w 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?

Bo życie jest najważniejsze

Prosimy o wsParcie

    Po zatruciu się całej rodziny cza-
dem w naszej gminie na nadzwyczaj-
nej sesji Rady Miejskiej – 17 kwietnia, 
jako przewodnicząca Komisji Gospo-
darki Komunalnej i Budżetu złożyłam 
postulat do burmistrza, aby Gmina 
Witnica zakupiła czujniki czadu 
i  przekazała je naszym mieszkań-
com, życie ludzkie nie ma bowiem 
ceny i powinno być naszym prioryte-
tem. Zakup mogłby zostać sfinanso-
wany z wolnych środków.
     Poniżej przytaczam część postu-
latu:
„(…) Mieszkańcy Miasta i Gminy 
Witnica, którzy ogrzewają domy 
i  mieszkania piecami węglowymi 
lub gazowymi, powinni otrzymać 
jeszcze w tym roku – bezpłatnie – 
czujniki wykrywające ulatniający 
się tlenek węgla. Każda pora roku 
– nie tylko zimowa i związany z nią 
sezon grzewczy – jest właściwa, by 
taki czujnik zamontować, gdyż wiele 
rodzin posiada urządzenia gazowe 

podgrzewające wodę i stanowiące 
ryzyko ulatniania się tlenku węgla 
przez cały rok. 
     Zgłaszam projekt pn. „Stop dla 
czadu” dotyczący sfinansowania 
mieszkańcom czujników czadu. Pro-
ponuję, aby z wolnych środków bę-
dących na rachunku budżetu Gminy 
Witnica, w  wysokości 200.000 zł, za-
kupić ww. urządzenia i zamontować 
je w  domach naszych mieszkańców, 
którzy takiego czujnika jeszcze nie 
posiadają. (…)”

Agnieszka Chudziak
przewodnicząca Komisji Gospodarki 

Komunalnej i Budżetu

     Otrzymaliśmy informację od Po-
gorzelców z Kamienia Wielkiego, że 
4  maja br. firma „Dach-Tex” z  Go-
rzowa Wlkp. rozpoczęła prace. 
Mieszkańcy są pełni nadziei, że już 
w niedługim czasie będą mogli wró-
cić do swoich mieszkań, ale mają ko-
lejne zmartwienie. Naprawa dachu 
rozpoczęła się po majowej, całonoc-
nej ulewie. Spalony dach zabezpie-
czony był jedynie folią, przez którą 
feralnej nocy, woda lała się ciurkiem. 
Mieszkańcy będą zmuszeni ponieść 
dodatkowe koszty naprawy swoich 
mieszkań („spuchnięte” stropy, ściany 
i podłogi). 
     Prosimy ludzi dobrej woli oraz 
firmy budowlane o przekazywa-
nie materiałów budowlanych lub 
wsparcia finansowego na konto Po-

gorzelców (poniżej), jednocześnie 
dziękując wszystkim tym, którzy do 
tej pory wspomogli poszkodowane 
rodziny.
   Gwoli wyjaśnienia, opóźnienie 
w  naprawie dachu spowodowane 
było wykonywaniem, w tym samym 
czasie, przez tę samą firmę dachu 
w przychodni w Witnicy (zlecenie 
z  UMiG Witnica). Najpewniej moż-
na było poprosić wykonawcę, aby 
w  pierwszej kolejności wykonał na-
prawę dachu w Kamieniu Wielkim. 
Nie byłoby zalanych sufitów i podłóg, 
a przede wszystkim rodziny z dzieć-
mi już dawno wróciłyby do swoich 
domostw. Trzeba było jednak okazać 
trochę serca i ludzkiej wrażliwości, 
a  tego jak widać w tym przypadku 
zabrakło.                   red.

    26 kwietnia miała miejsce 
sesja, podczas której radni 
wysłuchali sprawozdanie 
z działalności Miejskich Za-
kładów Komunalnych Sp. 
z o.o w Witnicy za rok 2017. 
Po przedstawieniu spra-
wozdania, prezes spółki 
P.  Jocz usłyszał wiele pytań 
z sali, m.in. o stan finansowy 
spółki, przychody z działal-
ności i koszty, a także cenę 
wody i ścieków. Mieszkan-
ka Białczyka pytała o plano-
wane inwestycje wodocią-
gowe w tej miejscowości, 
ale niestety - prócz tego, 
że będą - nie dowiedziała 
się w których konkretnie 
miejscach i kiedy. Prezes 
za to pochwalił się plano-
wanym zakupem dwóch 
nowych samochodów. 

Rada Miejska podjęła pod-
czas tej sesji uchwały m.in. 
w sprawach: 
1. podziału Gminy Witni-
ca na stałe obwody głoso-
wania, 
2. przedłużenia terminu 
przeprowadzenia kontro-
li przez Komisję rewizyjną 
dotyczącą rozliczeń finan-
sowych pomiędzy Gminą 
Witnica a MZK Sp. z o.o w 
Witnicy,
3. zmiany uchwały budże-
towej na rok 2018 
   Projekt zmiany uchwa-
ły budżetowej wzbudził 
wśród radnych najwięcej 
wątpliwości. Po pierwsze 
radni zmiany w budżecie 
otrzymali dopiero na dwa 
dni przed planowaną se-
sją (zgodnie ze statutem 
MiG Witnica powinni otrzy-
mać je co najmniej 7 dni 

wcześniej), po drugie spo-
ro zmian dotyczyło zwięk-
szenia wydatków, m.in. na 
wynagrodzenia dla pracow-
ników Urzędu (47.000  zł), 
zwiększenia środków na 
zakup energii w  budynku 
UMiG (10.000  zł), zakupu 
monitorów, komputerów, 
krzeseł, mebli oraz licencji 
i  oprogramowania w  wy-
dziale organizacyjnym 
Urzędu (25.000  zł), usług 
remontowych w budynku 
UMiG (20.000 zł), zakupu 
usług pocztowych, bhp, 
dzierżaw nowych kseroko-
piarek, opraw ksiąg mel-
dunkowych (30.000  zł), 
zakupu motoroweru na 
potrzeby pracowników 
prac interwencyjnych wraz 
z jego ubezpieczeniem 
(25.000 zł), rozbudowę 
placów zabaw w gminie 
(100.000 zł), zwiększenie 

środków finansowych na 
remonty w świetlicach wiej-
skich (5.000 zł). Zwiększo-
no również środki na orga-
nizację imprez kulturalnych 
(pikniki, festyny) o kolejne 
15.000 zł.
   Radni prosili o wyjaśnie-
nie, jak w takim razie przy-
gotowano budżet na rok 
2018, skoro już w kwietniu 
wiadomo, iż braknie środ-
ków na zakup energii elek-
trycznej czy wynagrodze-
nia pracowników. Pytano 
również o koszty imprez 
kulturalnych, gdyż w pier-
wotnym budżecie zaplano-

wano kwotę ok. 30.000 zł na 
imprezy kulturalne, dlacze-
go więc wprowadza się ko-
lejne 15.000 zł. Ostatecznie 
zmiany zostały uchwalone 
siedmioma głosami za przy 
trzech głosach wstrzymują-
cych.
   Fragmenty sesji mogą Pań-
stwo obejrzeć na naszym 
kanale Youtube: Grupa 
Radnych Rady Miejskiej 
w Witnicy bądź na profilu 
Facebook: Radni Witnica. 
Serdecznie zapraszamy!

Agnieszka Hołubowska  
przewodnicząca Rady Miejskiej

foto red foto red
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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

Zabytkowe kościoły wymagają pilnych 
finansowych nakładów

Fatalny stan placów zabaw 

  18 kwietnia odbyło się 
wyjazdowe posiedzenie 
Komisji Gospodarki Komu-
nalnej i Budżetu. Zgodnie 
z planem pracy kolegium 
zajęło się tematyką potrzeb 
remontowych kościołów 
w  naszej Gminie. Doko-
naliśmy kontroli świątyń 
w  Okszy, Białczu i  Mosinie, 
podczas których okazało 
się, że kościoły w Okszy 
i  Mosinie szczególnie po-
trzebują dalszego wspar-
cia finansowego. Rozebra-
ne niegdyś balkony boczne 
spowodowały rozchodze-
nie się ścian. Mimo wyko-

nanych wzmocnień (które 
są już lekko nadszarpnięte 
warunkami pogodowymi 
i należałoby je wymienić) 
bez dalszych nakładów fi-
nansowych świątynie będą 
dalej niszczały i nie odzy-
skają dawnego blasku.
  Od 16 kwietnia do 
8  czerwca br. można skła-
dać wnioski o dofinan-
sowanie „Ochrony za-
bytków i budownictwa 
tradycyjnego” w ramach 
działania "Podstawowe 
usługi i odnowa wsi na ob-
szarach wiejskich" objęte-
go Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. Beneficjenta-
mi mogą być gminy oraz 
instytucje kultury. Pomoc 
jest przyznawana w wy-
sokości do 63,63% kosz-
tów kwalifikowalnych i 
do wysokości limitu, któ-

ry wynosi 500.000 zł na 
miejscowość. Jesteśmy 
pełni nadziei, że witnicki 
magistrat przygotuje dobry 
wniosek i pozyska środki.

Agnieszka Chudziak
przewodnicząca Komisji 

Gospodarki Komunalnej i Budżetu

   Ogromne brawa należą 
się mieszkańcom naszej 
gminy, którzy sygnalizują 
bieżące problemy naszej 
wspólnoty. Zaniepokojeni 
rodzice informują o fatal-
nym stanie placów zabaw. 
Przeprowadziliśmy inspek-
cję tych obiektów i jeste-
śmy zatrwożeni ich kondy-
cją (patrz - zdjęcia). 
   Place zabaw od kilku lat 
nie były monitorowane 
pod względem zużycia 
urządzeń, a to powinno 
być standardowe działanie, 
gdyż odpowiedzialność 

za utrzymanie w należy-
tym stanie technicznym 
obiektów budowlanych, 
zgodnie z art. 61 prawa 
budowlanego, spoczy-
wa na właścicielach lub 
zarządcach. Wiąże się to 
z  systematycznym wyko-
nywaniem napraw i remon-
tów oraz poddawaniem 
ich bieżącej kontroli pod 
względem bezpieczeństwa 
użytkowania.
   Mam dla Państwa jednak 
dobrą wiadomość. Radni 
Rady Miejskiej w budżecie 
na ten rok zagwaranto-
wali na powyższy cel - 
100  tys.  zł. Środki zostaną 
przeznaczone na moderni-
zację placów zabaw w Wit-

nicy w Parku Drogowska-
zów, na osiedlu przy ul. 
Traugutta oraz na osiedlu 
przy ul. Ogrodowej. 
   Zwracam również uwa-
gę, że w budżecie na ten 
rok radni wpisali już kwo-

tę 140.000 zł jako wkład 
własny do projektów 
„Twórzmy lepszą przestrzeń 
– budowa placów zabaw 
oraz wiat rekreacyjnych 
w m. Sosny, Pyrzany, Mości-
ce, Kamień Wielki, Nowiny 

Wielkie i Mosina”. Urzędnicy 
najpewniej piszą już wnio-
sek o dofinansowanie wy-
mienionych zadań i złożą 
go do odpowiedniej insty-
tucji. 

Piotr Zakryszko
radny Rady Miejskiej Witnicy

Pierwsze spotkania za nami
  Serdecznie dziękuję za 
wszystkie uwagi, które 
zgłosili Państwo zarówno 
do obecnych, jak i przy-

szłych działań. To dla nas 
szczególnie ważne, by roz-
mawiać i u źródła pytać o 
Państwa potrzeby. Mandat 

sprawuje się głównie po 
to, by rozwiązywać pro-
blemy, a nie opowiadać 
swoją wersję rzeczywisto-

ści. Jeszcze raz dziękuję 
za świetne spotkania i do-
skonałe przemyślenia. 
Wszystkie one będą zreali-

zowane w tym lub w naj-
bliższych budżetach Gminy 
Witnica. Takie przyrzecze-
nie pragnę Państwu złożyć.

radna Agnieszka Chudziak

  APEL :  

    Trwają intensywne prace związane z wykonaniem „Pomnika wdzięczności witnickim strażakom”. Cały czas trwa zbiór-
ka 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 
 89   8355   0009   0062   5522   2000   0001

z dopiskiem „Pomnik”.
Prezes OSP Krzysztof Świstel

foto red
foto red

foto red foto red foto red
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Dzień Ziemi  w Witnic yKolejny rok ze stratą finansową (nie papierową)

Z  p r a c  r a d n e j  R a d y  M i e j s k i e j

   Na kwietniowej sesji, 
po czterech miesiącach 
nieobecności, pojawił się 
obecny był prezes Miej-
skich Zakładów Komunal-
nych w Witnicy, gdyż jed-
nym z punktów obrad było 
przedstawienie sprawozda-
nia z działalności spółki za 
2017r. 
    Według prezesa najwięk-
szym dokonaniem przed-
siębiorstwa w ubiegłym 
roku było zwiększenie przy-
chodów o ponad 1,5 mln zł. 
Łącznie przychody wynio-
sły 7,458 mln zł. Przy ponie-

sionych kosztach rzędu 
7,766 mln zł, przychody 
nie robią żadnego wra-
żenia, a powyższe wyniki 
wskazują na poniesioną 
w roku ubiegłym stratę 
finansową. To już kolejny 
rok, w którym spółka po-
nosi straty finansowe, po-
mimo milionowej dopłaty 
z budżetu i pomimo hor-
rendalnej ceny 17,03 zł za 
m3 wody i ścieków. W nor-
malnych warunkach prezes 
zostałby już dawno zwol-
niony, ale w naszej gminie 
chyba obowiązują inne za-

sady - znacznie odbiegają-
ce od obowiązujących stan-
dardów. 
    Co z tego, że prezes 
chwalił się wykonaniem no-
wych przyłączy wod-kan, 
usunięciem ponad 50-ciu 
awarii, remontem budyn-
ku MZK, zakupem ciągni-
ka i kilku jeszcze innych 
„małych” sprzętów, skoro 
nie potrafił sensownie 
wytłumaczyć uzyskanej 
straty, którą kolejny raz 
najpewniej pokryjemy 
my - mieszkańcy. 
    Co więcej, na zadane 

z  sali pytanie dotyczące 
złej jakości wody i prezes 
i burmistrz odpowiedzie-
li, że żadnych problemów 
z wodą nie ma. 

   Panowie obudźcie się 
i  zacznijcie pracować, bo 
na razie to bawicie się na-
szym kosztem. 

red.

   W imieniu mieszkańców 
ul. Gorzowskiej poprosi-
łam o wykonanie nowych 
przejść dla pieszych na 
odcinku od sklepu „Ewa” 
do wyjazdu w stronę Wit-
nicy oraz przełożenie/
naprawienie część wy-
stających płyt chodniko-
wych przy ul. Gorzow-
skiej i 1 Maja. Otrzymałam 
odpowiedź, że są to bar-
dzo dobre postulaty, które 
w  miarę możliwości finan-
sowych zostaną spełnione. 
Mam nadzieję, że tak nie-
wielkie prace (zakup farby 
i pomalowanie dwóch no-
wych przejść dla pieszych, 
jak również wyrównanie 
przez naszą brygadę płyt 
chodnikowych) zostaną 
wykonane już niebawem, 
aby jeszcze bardziej za-
dbać o bezpieczeństwo 

pieszych, w szczególności 
matek z wózkami. 
   Kwestia parkingu przy ul. 
Ogrodowej to temat wciąż 
aktualny. Od czterech mie-
sięcy na każdej komisji 
i sesji proszę o wyjaśnienie 
i załatwienie tej sprawy. 
18.04 otrzymałam odpo-
wiedź, że ustalono termin 
spotkania z zarządem SM 
Morena celem omówienia 
kwestii parkingu przy ul. 
Ogrodowej 79-83. Czekam 
na odpowiedź od prezesa 
SM Moreny, gdyż chciała-
bym uczestniczyć w tym 
spotkania.
 Poprosiłam również 
o  opublikowanie na stro-
nie Gminy harmono-
gramu prac równiarki. 
Otrzymałam odpowiedź, 
że takowy jest dostępny na 
stronie Witnicy. Załączam 

screen dla Państwa wiado-
mości.
   Zaproponowałam, aby 
gmina złożyła wniosek 
o  dofinansowanie budo-
wy ul. Końcowej w Witni-
cy, gdyż można tę drogę 

wykonać z niskobudże-
towym zaangażowaniem 
własnych środków (od 20 
do 40% - resztę pokrywa 
Państwo). Otrzymałam od-
powiedź, że Gmina Witnica 
złożyła wniosek na tę drogę 

w ustawowym terminie. O 
wynikach naboru poinfor-
muję Państwa w kolejnym 
numerze PL.

Agnieszka Chudziak 
przewodnicząca Komisji 

Gospodarki Komunalnej i Budżetu

   W sobotę, 21 kwietnia od-
był się festyn ekologiczny 
„Dzień Ziemi”. Przedsię-
wzięcie zostało zorganizo-
wane przez Agnieszkę Chu-
dziak, radną Rady Miejskiej 
Witnicy. Krótką prelekcję na 
temat ptaków wygłosił V-ce 
Dyrektor Parku Narodo-
wego Ujście Warty Roman 
Skudynowski, który rów-
nież przeprowadził konkurs 
dla najmłodszych. 
  Po tych zmaganiach 
rozpoczęło się malowa-
nie budek lęgowych dla 
ptaków. To zadanie okaza-
ło się ogromną frajdą nie 
tylko dla dzieci. Uśmiechy 
na twarzach i dzieci, i do-
rosłych - to bezcenne emo-
cje. W międzyczasie na wi-
downi pokazali się skazani 
z kpt. Piotrem Melinis na 
czele. Skazani przekazali 
trzy, własnoręcznie wyko-
nane budki dla ptaków, po-
mogli również przy sprzą-
taniu Parku Drogowskazów 

i  Słupów Milowych Cywili-
zacji. Całą przyczepka śmie-
ci została odwieziona na 
gminny PSZOK. Wyrzucenie 
pustej butelki po alkoholu 
lub papierków po lodach 
do kosza, to dla niektórych 
nadal zbyt duży problem. 
Skończyłeś jeść, pić, wyrzuć 
puste opakowanie do ko-
sza.
   W międzyczasie Dyrek-
tor gminnej biblioteki 
Władysław Wróblewski 
najmłodszym zadawał za-
gadki o zwierzętach, wspa-
niała nauka poprzez zaba-
wę. Dzieci posadziły cebulki 
mieczyków wokół pergoli 
przy amfiteatrze. Najpew-
niej niedługo wyrosną i za-
kwitną. Będą wspomnie-
niem tej jakże pozytywnej 
akcji. Po wymalowaniu bu-
dek, posadzeniu kwiatów 
oraz zakończeniu sprząta-
nia wszyscy przybyli miesz-
kańcy raczyli się ciepłymi 
kiełbaskami z grilla, jednak 

to pieczone jabłka zrobiły 
największą furorę. Na za-
kończenie imprezy dzie-
ciom puszczono bańki my-
dlane. Okrzykom radości 
nie było końca.
    Wielu uczestników zabra-
ło budki lęgowe ze sobą, 
aby powiesieć je w swoich 
ogrodach. W amfiteatrze 
zostało 10 pomalowanych 
i podpisanych przez dzie-
ci budek. Po namowach 
uczestników, organizator-
ka zwróciła się do władz 
miasta o wydanie zgody na 
powieszenie ich w PDiSMC. 
Życzeniem dzieci było, aby 
te budki wisiały właśnie 
tam, gdyż będąc w okoli-
cach placu zabaw, chcieliby 
obserwować swoje „dzieła 
sztuki”. Wspaniała akcja, 
której celem było uświado-
mienie najmłodszym (i nie 
tylko), że bardzo ważnym 
zadaniem nas wszystkich 
jest dbanie o nasze środo-
wisko oraz zwierzęta.  red. 

W i t n i c k i  R o c k e f e l l e r ?
  Zgodnie z informacją pu-
bliczną uzyskaną z Urzę-
du Miasta i Gminy Witni-
ca, w  2017 r. zastępca 
burmistrza Paweł Ło-
patka uzyskał przychód 
z  tytułu umowy o pracę 

w UMiG Witnica w kwocie 
159.912,86 zł (informacja 
PIT-11). Kwota jest powala-
jąca, zdecydowanie wyższa 
niż zarobki samego burmi-
strza!
    Spojrzeliśmy, jak sytuacja 

wyglądała u pana Łopatki 
w latach ubiegłych i cóż, 
wszystko wskazuje na to, 
że dokonania, wiedza, do-
świadczenie i umiejętności 
pana Łopatki musiały ko-
smicznie wręcz wzrosnąć 

w ciągu raptem 3 lat. Czy 
ktokolwiek to z Państwa 
zauważył bądź odczuła to 
sama Witnica?
Rok 2014 – 33.458,93 zł 
Rok 2015 – 86.228,81 zł 
Rok 2016 – 113.369,98 zł 

(przy czym do 24.08.2016 r. 
– 32.064,67 zł, czyli w  po-
zostałej części roku - 
81.365,31 zł!)
Rok 2017 – 159.912,86 zł.

red.
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Miejsce pracy i rehabilitacji
   W powiecie gorzowskim 
powstały nowe miejsca 
pracy i rehabilitacji dla 
niepełnosprawnych. No-
woczesna pralnia, która ze 
względu na swoją funkcję 
nazywana jest Zakładem 
Aktywności Zawodowej 
powstała w Kamieniu 
Wielkim.
   Ma to być miejsce, gdzie 
ludzie odnajdą sens życia, 
będą dowartościowani, po-
dejmą pracę, za którą otrzy-
mają godziwe wynagrodze-
nie - powiedziała starosta 
gorzowski Małgorzata Do-
magała po otwarciu Zakład 
Aktywności Zawodowej 
w Kamieniu Wielkim.
  W Kamieniu Wielkim 
23  kwietnia uroczyście 
otwarto nowy Zakład 
Aktywności Zawodowej 
dla 21 podopiecznych. 
To druga - po Szprotawie 

- taka placówka w woje-
wództwie lubuskim. Pralki, 
suszarki, magiel, miejsca do 
prasowania i zgrzewarka 
do pakowanych rzeczy to 
wszystko wchodzi w skład 
profesjonalnej pralni prze-
mysłowej, która świadczy 
usługi dla domów pomocy 
społecznej, szpitali i hote-
li. Zatrudnione tam osoby 
niepełnosprawne za swoją 
pracę otrzymują wynagro-
dzenie. Jeżeli pojawią się 
finansowe nadwyżki, będą 
przeznaczane na dalszą 
rehabilitację i zakup sprzę-
tu medycznego. Pracujący 
mają do swojej dyspozycji 
sale do zabiegów i spotkań 
z psychiatrą.
     Utworzeniu ZAZ przy-
świecała idea otwarcia 
osób niepełnosprawnych 
na pełniejsze uczestnictwo 
w życiu.

- Inwestycja ma umożliwić 
osobom niepełnospraw-
nym uczestnictwo w życiu 
zawodowym i społecznym, 
zapewnić im pracę oraz 
rehabilitację – tłumaczy 
dyrektorka Domu Pomo-
cy Społecznej w Kamieniu 
Wielkim Julita Karasińska.
- Ma to być miejsce, gdzie 
ludzie odnajdą sens życia, 
będą dowartościowani, po-
dejmą pracę, za którą otrzy-
mają godziwe wynagrodze-
nie - podkreśliła starosta 
gorzowski Małgorzata Do-
magała.
   Zakład powstał dzięki pol-
sko-niemieckiej Fundacji 
Stephanus, dofinansowa-
niu PFRON, Powiatu Go-
rzowskiego i Samorządu 
Województwa Lubuskie-
go za kwotę ponad 4 mln zł.
     Dzięki tym funduszom, 
wyremontowano i przy-

stosowano budynek go-
spodarczy. Na podstawie 
umowy z Powiatem Go-
rzowskim, Fundacja Ste-
phanus będzie użytkowała 
obiekt przez 30 lat.
   W uroczystości udział wzię-
li m.in. starosta gorzowski 
Małgorzata Domagała, wi-
cemarszałek województwa 
lubuskiego Romuald Gaw-

lik, dyrektor Oddziału Lu-
buskiego PFRON Andrzej 
Gonia, prezes Zarządu Fun-
dacji Maciej Korczyński, dy-
rektor Domu Pomocy Spo-
łecznej w Kamieniu Wielkim 
Julita Karasińska, kierownik 
ZAZ Kinga Guranowska, 
burmistrz Miasta i Gminy 
Witnica Dariusz Jaworski.

Tekst: HK Foto: Kamil Lewera 

M a j ó w ko we  i m p r e s j e

Ś w i ę t o  S t r a ż a k ó w
   W sobotę 5.05.2018 r. 
o  godz.15:00 na zbiórkę 
przy RCR  stawiły się wszyst-
kie jednostki OSP  z terenu 
Miasta i Gminy Witnica. 
Zostało utworzone ugru-
powanie marszowe, na 
czele ze sztandarami OSP 
Witnica, Mościce i Pyrzany 
udaliśmy się do naszego 
kościoła parafialnego na 
mszę św. Po wprowadzeniu 
pocztów sztandarowych do 
kościoła ks. proboszcz Ry-
szard Tomczak odprawił 
mszę św. w intencji wszyst-
kich strażaków, ich rodzin 
oraz tych którzy odeszli na 
wieczną służbę. Na zakoń-
czenie mszy ks. proboszcz 

złożył wszystkim strażakom 
życzenia z okazji ich świę-
ta, w myśl maksymy BOGU 
NA CHWAŁĘ  LUDZIOM 
NA RATUNEK. Po mszy tak 
jak po przednio w ugrupo-
waniu marszowym uda-
liśmy się do RCR, zostały 
odprowadzone sztandary 
i odbył się krótki apel. W 
obecności wszystkich jed-
nostek burmistrz Miasta i 
Gminy przekazał  dla OSP 
Kamień Mały  nowo wyre-
montowaną motopompę 
PO-5. Była także okazja aby 

złożyć życzenia urodzino-
we i zaśpiewać 100 lat dla 
honorowego Prezesa OSP 

   Oprowadzałam dziś gości z 
zagranicy po naszym witnic-
kim parku. Aura i wiosenna, 
dopiero co wybujała zielenią 
przyroda nie tylko nas wycią-
gnęła z domów - park tętnił 
życiem, spacerowiczów 
było co niemiara. Park jak 
park można by rzec, jednak 
jego lokalizacja, przemyśla-

na architektura krajobrazu, 
rozmaitość atrakcji i różno-
rodność roślinności przema-
wia i rzuca urok na każdego, 
kto spragniony wytchnienia 
lub doznań estetycznych. 
Jest w naszym parku coś 
jeszcze - historia, nie tylko 
wiekowych drzew, niemych 
świadków witnickich losów. 

Z nieskrywaną dumą przy-
szło mi opowiadać znajo-
mym o wszystkich "kapi-
talnych i zaskakujących" 
(jak to nazwali) instalacjach, 
rozproszonych wokół stawu 
i w Parku Drogowskazów. 
Tu nic nie jest z przypadku, 
a każda pamiątka- z  wysił-
kiem zdobyta, uchowana od 

zniszczenia, przemyślanie 
wkomponowana i  opisana 
- prowokowała do zagłę-
bienia się w historię naszej 
Małej Ojczyzny. Czyż ta-
kie lekcje "w  terenie" nie 
są bardziej wartościowe, 
a  przede wszystkim prze-
mawiające i  przyjemne, niż 
z rzadka dziś odwiedzane 

muzea?... Obserwując dzieci 
bawiące się na placu zabaw, 
wędkarzy, grupy młodzieży, 
spacerowiczów chłonących 
kojącą przyrodę, pomyśla-
łam o  jednym: dla mnie, 
witniczanki, park jest 
czymś oczywistym i "od 
zawsze". Tylko czy "na za-
wsze"...?   Ola

Witnica druha Fryderyka 
Popyk. Po apelu strażacy z 
Gminnych OSP udali się na 

poczęstunek, a  brać stra-
żacka z Witnicy na cmen-
tarz. Złożyliśmy kwiaty i za-
paliliśmy znicze na grobach 
siedemnastu strażaków, 
którzy pełnią wieczną służ-
bę, chyba w lepszym świe-
cie.

Rzeź drzew na horyzoncie
   Do redakcji dotarła nie-
wiarygodna wręcz infor-
macja, której w pierwszym 
odruchu nie chcieliśmy 
nawet sprawdzać, bo prze-
cież była tak absurdalna. 
Ale że ostatecznie staramy 
się badać każde zgłoszenie 
i pochylamy się nad każdą 
prośbą, to skierowaliśmy 
w  kwietniu zapytanie do 
Starostwa Powiatowego 
w Gorzowie Wlkp. prosząc 
o informację, czy burmistrz 
Witnicy składał w ostat-
nim czasie jakiekolwiek 
wnioski o wycinkę jakich-
kolwiek drzew w  Parku 
Drogowskazów. 
    Jakież było nasze zdumie-
nie, gdy 7 maja otrzymali-
śmy kopię wniosku burmi-
strza o wycinkę 11 drzew 
(9 świerków zwyczajnych 

i  2 klonów pospolitych) 
oraz kopię decyzji Starosty 
w tej sprawie. 
   Okazało się, że burmistrz 
już rok temu o to wniosko-
wał, otrzymał pozwolenie, 
ale decyzji nie wykonał, 
może z uwagi na naliczoną 
opłatę za wycinkę w kwo-
cie 544 500 zł. W tym roku 
kwota ta znacznie spadła – 
Starostwa obliczył ją tylko 
na 30 150 zł (pokłosie „lex 
Szyszko”)!!! Co ważne, uisz-
czenie opłaty odroczono 
na okres 3 lat w zamian za 
nasadzenia zastępcze (czy-
li jeśli burmistrz posadzi 
11 drzew w zamian za 11 
wyciętych i drzewa te się 
przyjmą w ciągu 3 lat, to te-
mat opłaty upada).
   Jak burmistrz uzasadnił 
w swoim wniosku koniecz-

ność wycięcia zdrowych, 
pięknych, kilkudziesięcio-
letnich drzew? Otóż: „[...] te-
ren, na którym rosną drzewa, 
wykorzystywany jest przez 
gminę Witnica do organiza-
cji imprez rekreacyjno-wypo-
czynkowych. Przedmiotowe 
drzewa rosną w centralnej 
części Parku Drogowskazów, 
ich umiejscowienie koli-
duje z ustawieniem oraz 
organizacją poszczegól-
nych elementów towarzy-
szących w trakcie imprez 
(ograniczona możliwość 
ustawienia namiotów, sto-
isk, dróg ewakuacyjnych 
itp.).” W zamian za wycinkę 
11 drzew, burmistrz zapro-
ponował posadzenie 11 sa-
dzonek klonów czerwo-
nych, ok. 15-20 metrów 
dalej (w stosunku do wy-

cinanych drzew) w stronę 
górki Koziołka Matołka... 
  Jeśli tego wszystkiego 
jeszcze nie dość, to infor-
mujemy, że burmistrz na 
wycinkę decyzją z  dnia 
24.04.2018 r. otrzymał 
zgodę! Termin wycinki – 
najpóźniej do 31.12.2018 r.  
Naprawdę nie mieści nam 
się w głowie, jak 15-20 me-
trów w skali całego Parku, 
zrobi różnicę w organizacji 

imprez rekreacyjno-wy-
poczynkowych. Jak te kil-
kanaście metrów „uratuje” 
kwestię dróg ewakuacyj-
nych, a przede wszystkim 
jak przez dziesięciolecia 
można było pomieścić się 
z wszystkimi namiotami, 
stoiskami podczas doży-
nek, festynów, dni na Sta-
rym Trakcie, Piwowariów 
itd., a nagle w 2018 r. jest to 
problem.
   Wszystko tu jest dziwne, 
zastanawiające, a przede 
wszystkim – potwornie 
smutne.  (wk)

Woda i ścieki pod lupą prokuratora
  Aktualizując styczniowe 
informacje o śledztwie pro-
wadzonym przez Prokura-
turę Rejonową w Gorzowie 
Wlkp. w zakresie niedopeł-
nienia obowiązków przez 

Burmistrza M i G Witni-
ca w okresie od 27.01. do 
07.04.2017 r. poprzez nie 
zweryfikowanie przedło-
żonych przez MZK taryf dla 
zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę i  nie przedłoże-
nie Radzie Gminy Witnica 
projektu uchwały o zatwier-
dzeniu tych taryf, co stano-
wiło działanie na szkodę 
interesu publicznego – tj. 

o czyn z art.231§1 kodeksu 
karnego, wskazujemy, że 
postępowanie nadal jest 
w toku. Rzecznik prasowy 
Prokuratury przekazał nam, 
że w sprawie został zebrany 

materiał dowodowy, który 
aktualnie podlega analizie 
i ocenie prokuratora pod 
kątem podstaw do ewen-
tualnego przedstawienia 
zarzutów.    red.
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KS DRAGON w WitnicyByły konsultacje czy informacje?

O S P  W I T N I C A
04.04.2018 godz. 20:17 Wy-
jazd do zdarzenia drogowego 
w miejscowości Kamień Mały. 
Na miejsce zadysponowa-
no dwa zastępy OSP Witnica 
(GBA, SLRt), dwa zastępy JRG 
Kostrzyn, Zespół Ratownictwa 
Medycznego oraz Policja.
06.04.2018 godz. 16:58 Wy-
jazd do zabezpieczenia lądo-
wiska dla Ratownik24 na tere-
nie Witnicy.
07.04.2018 godz. 14:24 Wy-
jazd dwoma zastępami (GBA, 
GCBA) OSP Witnica, do pożaru 
trawy w miejscowości Nowi-
ny Wielkie. Na miejsce zadys-
ponowano także zastęp OSP 
Bogdaniec oraz PZL M18 Dro-

mader.  Godz. 20:54 Wyjazd 
dwoma zastępami (GBA Mer-
cedes, SLRt Ford Transit) Do 
zdarzenia drogowego na ulicy 
Gorzowskiej w Witnicy. 
10.04.2018 godz. 16:02 Wy-
jazd do pożaru ściółki leśnej 
między Mosiną a Sosnami, 
na miejscu zastana została 
zerwana linia średniego na-
piecia. Do zdarzenia zadyspo-
nowano dwa zastepy OSP Wit-
nica, GBA, GBCA, jeden zastep 
OSP Moscice. Na miejscu tak-
że pracownicy Nadlesnictwa 
Bogdaniec. 
16.04.2018 godz. 00:33 
Zgłoszenie o podejrzeniu za-
truciem tlenkiem węgla w 

budynku mieszkalnym przy 
ulicy Ogrodowej w Witnicy. Na 
miejsce zadysponowano je-
den zastęp OSP Witnica, GBA, 
zastęp JRG Kostrzyn, Zespół 
Ratownictwa Medycznego 
oraz Policja.
19.04.2018 Wyjazd do zdarze-
nia drogowego w miejscowo-
ści Świerkocin. Do zdarzenia 
zadysponowano dwa zastępy 
OSP Witnica, GBA, SLRt, jeden 
zastęp JRG Kostrzyn, Zespół 
Ratownictwa Medycznego 
oraz Policja.
20.04.2018 godz. 13:53 Wy-
jazd do zabezpieczenia lądo-
wiska dla Ratownik24 przy 
ulicy Wiosny Ludów w Witnicy. 

Do zdarzenia zadysponowa-
no dwa zastępy OSP Witnica, 
GBA, GCBA. 
21.04.2018 godz. 12:46 Wy-
jazd jednym zastępem (GBA) 
do pożaru trawy w pobliżu 
lasu przy ulicy Szumilowskiej 
w Kostrzynie. Do zdarzenia 
zadysponowano także dwa 
zastępy JRG Kostrzyn, jeden 
zastęp OSP Mościce, dwa sa-
moloty gaśnicze PZL M18 Dro-
mader.
24.04.2018 Strażaków odwie-
dziły 4 grupy, 2 z witnickiego 
przedszkola oraz 2 zerówki po-
kazaliśmy dzieciom na czym 
polega praca strażaka, jakim 
sprzętem dysponujemy oraz 

polaliśmy trochę wody pole-
camy się na przyszłość i zapra-
szamy do dalszej współpracy.
27.04.2018 godz. 20:37 
Zgłoszenie o pladze much 
w budynku jednorodzinnym 
w miejscowości Białczyk. Na 
miejsce zadysponowano je-
den zastęp OSP Witnica, GBA 
Mercedes. 
28.04.2018 godz. 16:00 za-
wody strażackie w których 
OSP Witnica zajęła 1 miejsce 
mamy nadzieję że będziemy 
kontynuować tą tradycję i bę-
dziemy się spotykać częściej.

Humor
Rozmowa męża z żoną: 

- Piwo się skończyło! Sko-
czysz do sklepu? 

- Ale na zewnątrz jest lód, 
jeszcze się wywrócę! 

- To kup w puszce, żeby się 
nie stłukło.

***
Przychodzi babcia do 

urzędu skarbowego, złożyć 
PIT. Urzędniczka sprawdza i 

mówi: 
- Właściwie wszystko jest 

dobrze, tylko brakuje 
Pani podpisu 

- Ale jak ja mam się 
podpisać? 

- No tak jak się Pani zawsze 
podpisuje. 

Babcia bierze długopis 
i pisze: 

- Całuję gorąco, babcia 
Aniela.

***
- Kto ci podbił oko? 

- Wyciągnąłem dziewczynę 
z wody... 

- I ona cię tak urządziła? 
- Nie, akurat wtedy żona 

weszła do łazienki.
 ***

Mama pyta się swego synka: 
- Jasiu, jak się czujesz 

w szkole? 
- Jak na komisariacie: ciągle 

mnie wypytują, a ja 
o niczym nie wiem.

***
Dziadek dał Jasiowi 20 zł 

na urodziny. Mama obser-
wuje Jasia, wreszcie mówi: 

- Jasiu, podziękuj dzia-
dziusiowi. 
- Ale jak? 

- A jak mama mówi, gdy 
tatuś daje pieniążki? 

Jasiu zwraca się do dziadzia:    
- Mało!

***
Bacowa budzi swojego 
męża w środku nocy.

- Ano, pchła mi chodzi po 
plecach, złap j i zabij.

- Zapal światło - doradza 
zaspany baca...

- Jak cię zobaczy, to sama 
zdechnie ze strachu.

***
- Jaki śliczny z ciebie chło-
piec - wykrzykuje ciocia. 

Nosek po mamusi, oczy po 
tatusiu, usta po babci.

- Spodnie po bracie i buty 
po siostrze! - dodaje Jasiu

***

   Na sesji Rady Miejskiej 
w  dniu 26 kwietnia mogli-
śmy usłyszeć wymianę zdań 
między burmistrzem Ja-
worskim i przewodniczącą 
Rady A. Hołubowską doty-
czącą Parku Drogowska-
zów w związku ze złożo-
nym przez Towarzystwo 
wnioskiem o utworzenie 
parku kulturowego na 
ternie Parku Drogowska-
zów. 
   Ze strony burmistrza padły 
następujące zdania (cyt):
- „historycznie to było tak, że 
poszedłem do pana Zbignie-
wa Czarnucha i  uzgodnili-
śmy, co będzie przesunięte 
na terenie Parku Drogowska-
zów, on jako główny pomy-
słodawca tego parku, wyra-
ził swoją opinię i zgodę na 
przesunięcie eksponatów i te 
eksponaty zostały poprzesu-
wane”.
- „przedyskutowane to (plan 
zagospodarowania terenu?) 
zostało i z Towarzystwem 
Przyjaciół Witnicy, i z panem 
Zbigniewem Czarnuchem”.
- „A nie była szanowna pani 
radna na spotkaniu z Towa-
rzystwem Przyjaciół Witnicy, 
gdzie było to omawiane? To 
najwyższa pora zaintereso-
wać się bardziej tym, co na 
terenie gminy się dzieje”. 
   W nawiązaniu do po-
wyższej wypowiedzi wy-

jaśniam (jako sekretarz 
TPW), że z burmistrzem D. 
Jaworskim spotkały się 
w 2017 roku, na początku 
sierpnia, 3 osoby (TPW li-
czy ponad 20 członków): 
prezes G. Oleksiak, prezes 
honorowy Z. Czarnuch 
i  sekretarz T. Komorow-
ska i głównym tematem 
było przekazanie notatni-
ków burmistrza Zabłockie-
go. Nie otrzymaliśmy wte-
dy szczegółowego planu 
zagospodarowania tere-
nu Parku do przedyskuto-
wania czy uzgodnienia – 
w dniu spotkania burmistrz 
pokazał kartkę formatu A-4 
jako projektowany teren re-
kreacyjny i nie omawiano 
szczegółów tego, co było 
na niej wyrysowane. Prezes 
Z. Czarnuch wyraził wtedy 
ogólną aprobatę dla pro-
ponowanych niektórych  - 
co widoczne jest obecnie 
-  zmian.  
   Konsultacje lub dyskusja 
z TPW (w rozumieniu z Za-
rządem lub na ogólnym ze-
braniu członków) nie miała 
miejsca. Także indywidual-
ne rozmowy konsultacyjne 
z prezeską TPW i Z. Czarnu-
chem czy z członkami TPW 
przed przygotowywany-
mi przez Urząd zmianami 
i w związku z tworzeniem 
szczegółowego planu za-

gospodarowania nie odby-
wały się.
    Radna nie mogła być na 
takim spotkaniu, ponieważ 
nie było żadnego publicz-
nego ogłoszenia i zaprosze-
nia mieszkańców Witnicy na 
otwarte zebranie w sprawie 
zmian w Parku Drogowska-
zów. Nikt nie zaproponował 
nam takiego spotkania i ta-
kiego tematu (konsultacje) 
– nie mogliśmy więc zwo-
ływać zebrania.
  Przedstawiam odno-
śny fragment  informacji 
z  8  sierpnia 2017 zamiesz-
czonej na stronie TPW na 
Facebooku, dotyczący spo-
tkania z burmistrzem Ja-

worskim. 
  „W ubiegłym tygodniu w 
Żółtym Pałacyku członkowie 
TPW w osobie prezes G. Olek-
siak, Z. Czarnucha i sekreta-
rza T. Komorowskiej spotkali 
się z burmistrzem D. Jawor-
skim. Przekazał on kalenda-
rze z zapiskami roboczymi 
burmistrza A. Zabłockiego 
głównie z lat 90., które zna-
lazł w pomieszczeniach urzę-
du. Poza tym poinformował 
o planach Urzędu MiG doty-
czących Parku Drogowska-
zów (budowa skate parku 
za instalacją Rower, budowa 
boiska do basebola przed 
górką, przeniesienie placu 
zabaw dla dzieci, przeniesie-

nie instalacji Parku przy sta-
wie). Dodał, że wycięty 2 lata 
temu maszt z nazwą Gęsia 
Krzywda jest obecnie w reno-
wacji i wróci do Parku. Poza 
tym rozmawiano o mozaice, 
która leży na strychu urzę-
du, ale nie będzie położona 
zgodnie z koncepcją artystki 
i tu burmistrz proponował 
powrót do idei położenia jej 
gdzieś w Parku. Członkowie 
TPW mieli różne zdanie na 
ten temat. Burmistrz przed-
stawił też plany dotyczące 
parku przy stadionie (min. 
zakup tężni, rozebranie 
ogrodzenia stadionu).”

tk

   Klub Sportowy Dragon 
powstał w 2004 roku. 
Jego główna siedziba znaj-
duje się w Gorzowie Wiel-
kopolskim, jednak klub 
składa się obecnie z  trzy-
nastu sekcji (w tym sekcji 
w Witnicy) i  zrzesza ponad 
600 zawodników. W Witni-
cy sekcja działa od począt-
ku października 2017. Tre-
nerem sekcji jest Kamila 
Przysiężniak - wielokrot-
na Mistrzyni Polski w  Ta-
ekwon-do i Kickboxingu, 
wielokrotna zdobywczy

ni Pucharów Polski w Ta-
ekwon-do i  w  Kickboxin-
gu, Mistrzyni Europy 
w  Taekwon-do, a  także 
medalistka Pucharów 
Świata w Kickboxingu. 
   Nasz zawodnik, Michał 
Kaczor, w marcu tego roku 
zdobył srebrny medal Pu-
charu Polski. Natomiast 
z rozegranych w Mysia-
dle pod koniec kwietnia 
Mistrzostw Polski w Kick-
boxingu, klub przywiózł 
dwa złote medale: Michał 
Kaczor i trenerka Kami-
la ni Pucharów Polski w 
Taekwon-do i  w  Kick-
boxingu, Mistrzyni Euro-
py w  Taekwon-do, a  tak-
że medalistka Pucharów 
Świata w Kickboxingu. 
   Nasz zawodnik, Michał 
Kaczor, w marcu tego roku 
zdobył srebrny medal Pu-
charu Polski. Natomiast 
z rozegranych w Mysia-
dle pod koniec kwietnia 
Mistrzostw Polski w Kick-
boxingu, klub przywiózł 
dwa złote medale: Michał 
Kaczor i trenerka Kamila 
Przysiężniak zostali Mi-

strzami Polski w formule 
Pointfighting.  Przed sek-
cją Witnica stoi wiele wy-
zwań: Mistrzostwa Polski 
w  taekwon-do pod koniec 
maja, turnieje dla najmłod-
szych adeptów taekwon-
-do. Ponadto z okazji Dnia 
Dziecka klub organizu-
je zawody dla dzieci ze 
wszystkich sekcji, a  także 
zakończenie sezonu starto-
wego z licznymi atrakcjami. 
   Trening taekwon-do dla 
dzieci to nauka przez za-
bawę. Dzięki wszechstron-

ności tego sportu dzieci 
rozwijają nie tylko siłę fi-
zyczną i  koordynację ru-
chową, ale także dyscyplinę 
i samokontrolę. 
  Zapraszamy do śledzenia 
na nas na Facebook „KS Dra-
gon sekcja Wędrzyn, Wit-
nica” i uczestnictwa w na-
szych treningach w  sali 
gimnastycznej Zespołu 
Szkół Samorządowych (ul. 
Traugutta 1) w każdy wto-
rek i czwartek o 16.00.

www.ks-dragon.pl
tel.   795 187 416 

foto red

foto red

foto red
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„Luk a f inansowa”
   Ostatnia sesja Rady Miej-
skiej wykazała, że można 
wnieść twórczy wkład w na-
ukę polską i to w niebanal-
nej dziedzinie, którą jest 
rachunkowość. Udowodnił 
to bezsprzecznie prezes 
MZK Witnica, który stratę 
finansową netto ok. 300 ty-
sięcy na działalności gospo-
darczej Spółki za 2017 rok 
nazwał malowniczo „luką” 
finansową. Ale opiszmy to 
po kolei.
     Otóż, pan Jocz zgodnie z 
planem Sesji miał złożyć Ra-
dzie Miejskiej sprawozdanie 
z działalności Spółki w 2017 
roku. Sprawozdanie wy-
glądało tak, że poza kilko-
ma oklepanymi frazesami 
i bladymi obrazkami Radni 
nie dowiedzieli się niczego 
istotnego i ważnego, albo-
wiem rzekome „sukcesy” 
MZK były już opisywane na 
propagandowym portalu 
gminnym lub na stronach 
MZK po kilka razy, no chy-
ba, że ważną i odkrywczą 
informacją było to, że MZK 
zajmują się wodą i ściekami. 
Czyli nic nowego. Na temat 
finansowej kondycji Spółki 
miejskiej, Radni dowiedzieli 
się tylko tyle, że prezes, tak 
ogólnie, to jest bardzo za-
dowolony z finansów MZK 
(ile trzeba mieć tupetu, by 
stratę z  dwóch ostatnich 

lat na poziomie ponad 
1,4 miliona złotych uznać 
za zadowalającą sytuację 
finansową i  jeszcze się z 
tego cieszyć). Gdy dodamy 
do tego, że w treści wystą-
pienia nie zabrakło ataku 
na swojego poprzednika 
(byłoby może i to zrozumia-
łe, gdyby obecny prezes 
zwalał swoje winy na po-
przednika w ciągu trzech, 
no, góra sześciu miesięcy 
od objęcia urzędu, ale nie 
po prawie dwóch latach!!!), 
to mamy obraz całościowy 
wystąpienia „szefa” miej-
skiej Spółki. Najciekawsze 
zaczęło się nieco później, 
gdy piszący te słowa, za-
pytał grzecznie o wynik fi-
nansowy netto za 2017 rok. 
Zamiast odpowiedzi, uzy-
skałem stek czegoś innego 
oraz informacje, że wynik 
jeszcze nie jest zatwierdzo-
ny, i że w żaden sposób 
nie można go ujawniać. 
Co oczywiście było bzdurą 
całkowitą. Niewtajemniczo-
nym czytelnikom objaśnię, 
iż zgodnie z ustawą o ra-
chunkowości bilans oraz ra-
chunek zysków i strat (czyli 
sprawozdanie finansowe, 
jako odrębny dokument 
finansowy) winny być wy-
konane w firmie w trzy mie-
siące od dnia bilansowego, 
tj. w przypadku MZK do 31 

marca. Za taki stan rzeczy, 
odpowiedzialność karną 
ponosi prezes firmy. Pan 
Jocz dokonywał następ-
nie ekwilibrystyki słownej, 
używał wielopiętrowych 
retorycznych figur języ-
kowych, wił się jak pi-
skorz, uciekał od tematu, 
kluczył niczym poraniony 
odyniec, poczerwieniał 
i pocił się, ale wyniku finan-
sowego nie zdradził. Gdy 
następnie zapytałem o eko-
nomiczny sens obniżki cen 
wody i ścieków w sytuacji, 
gdy prawdopodobnie wy-
nik finansowy jest minuso-
wy, to w odpowiedzi usły-
szałem tekst, abym się liczył 
ze słowami, gdyż mogę 
ponieść odpowiedzialność, 
że insynuuję minusowy 
wynik MZK. Trochę później, 
gdy ponownie zapytałem 
o wynik finansowy netto za 
2017 rok, to usłyszałem od 
prezesa MZK, iż się awan-
turuję, nie jestem miesz-
kańcem Witnicy, i  w  ogóle 
jak śmiem na sesję przybyć 
i zadawać Jaśnie Panu Pre-
zesowi pytania, bo on tu 
przecież na przesłuchanie 
nie przyszedł. Normalnie 
„luka” do kwadratu.  Teraz 
to już u pana Jocza wystą-
piła „luka” w pamięci  i ro-
zumowaniu przez duże „L”. 
Potem sala dowiedziała się 

kilkukrotnie, że ci, którzy 
zadają prezesowi pytania, 
to są „grupą rekonstrukcyj-
ną rady miejskiej” (cokol-
wiek miałoby to oznaczać), 
czym potwierdził, że „luka” 
jest mu jak najbardziej nie 
obca. W końcu, po kilku-
dziesięciu minutach, gdy 
prezes tkwił dalej w syn-
dromie twierdzy oblężo-
nej, presja słowna całej sali 
spowodowała, iż pan Jocz 
przyznał z trudem wielkim 
(jak to mu w ogóle przez 
gardło przeszło?!), że „luka 
finansowa”, to w rzeczywi-
stości strata finansowa na 
działalności gospodarczej 
w wysokości minus ok. 
300 tysięcy złotych. Prezes 
Jocz oznajmił wszystkim, że 
powstała strata, to nie jego 
wina, a tylko wina tego, że 
nie ma dopłat dla usługo-
biorców. Kolejna, tym ra-
zem jeszcze większa „luka”. 
Pan prezes „zapomniał” 
dlaczego nie ma dopłat. 
Znów „luka” wielka. Należy 
zatem uprzejmie przypo-
mnieć panu prezesowi, że 
dopłat nie ma dlatego, iż 
w gminie NIE MA TARYFY 
NA WODĘ I ŚCIEKI, co jest 
ewidentną winą obec-
nej ekipy – tej z ratusza 
i  tej z MZK. O powyższym  
bezspornym fakcie przesą-
dzają  trzy rozstrzygnięcia 

Nadzorcze Wojewody Lu-
buskiego, orzeczenia WSA 
w Gorzowie Wlkp. a także 
ostatnie rozstrzygnięcie Re-
gionalnej Izby Obrachunko-
wej, które nie pozostawia 
przysłowiowej suchej nitki 
na włodarzach w temacie 
braku taryfy w Witnicy. To, 
że witniczanie płacą za 
wodę i ścieki po 17,03 zł, 
a nie po ok. 12-13 zł, jest 
ewidentną „zasługą” rzą-
dzących. Ponownie „luka”. 
Wróćmy jeszcze do straty 
ok. 300 tysięcy zł za ostat-
ni rok obrotowy. Czy to nie 
dziwne, że strata powstała 
w roku finansowym, gdy 
obecna cena wody i ście-
ków, jak tłumaczą Panu Wo-
jewodzie burmistrz z preze-
sem, jest „…bez wliczania 
marży z zysku i kosztów 
wynikających z inwestycji 
zakładu…”, jest horrendal-
nie wysoka i wynosi 17,03 
złotego? Czyli MZK nie wy-
daje pieniędzy, a ma stratę. 
A przecież zawyżone o ok. 
4,7 zł ceny spowodowały, 
że do MZK napłynęła „rze-
ka pieniędzy”. No i kto tu 
ma „lukę” ? Najwyraźniej, 
ostatnie 20 miesięcy, to 
dla miejskiej Spółki total-
na „luka”. Tym razem w za-
rządzaniu i finansach.

Wojciech Grzecznowski

Z a u f a j !  O b i e c a j !  D z i a ł a j !
   Za pomocą Internetu 
zapisałam się na „Spo-
tkania kobiet autentycz-
nych”, które odbyły się 
w  15  kwietnia, w Gorzo-
wie Wlkp. To wydarzenie 
dedykowane kobietom, 
które pragną od życia cze-
goś więcej. Chcą być piękne 
nie tylko na zewnątrz, nie 
są im obojętne pasje i war-
tości, mają marzenia i chcą 
je realizować poznając taj-

niki lepszej siebie. Pierwszy 
wykład wygłosiła Adriana 
Szklarz - kobieta z męskim 
sercem. Jej historia życia 
to fenomenalny przykład 
siły, woli, miłości i chęci 
do realizowania siebie. Od 
dawna chciałam się z Nią 
spotkać. „Spotkania kobiet 
autentycznych” pozwoliły 
mi nie tylko jej posłuchać, 
ale także osobiście poroz-
mawiać. Wspaniała kobieta, 

która zaraża optymizmem, 
z której emanuje niesamo-
wita, nieziemska energia. 
   Historia jej życia bardzo 
mnie wzruszyła i przede 
wszystkim zmotywowała 
do dalszej, ciężej pracy 
nad moimi marzeniami 
i  czekającymi mnie wy-
zwaniami. Pozwoliła mi 
„naładować akumulatory” 
i  podjąć trudne decyzje. 
Zaufaj! Obiecaj! Działaj! 

To jedno z jej dewiz, Adria-
no – „Kupiłam”. „Kupiłam” 
również tablicę marzeń 
i   trampolinę motywacji, 
aby pod koniec życia „nie 
żałować, że nie pozwoli-
łam sobie być szczęśliwą”. 
Adrianę zaprosiłam na 
kolejny, planowany event 
Witniczanki. Poznacie Ją 
wszyscy. Sądzę, że również 
i Was zarazi swoją bardzo 
pozytywną energią. 

Agnieszka Chudziak

Razem bezpieczniej
  MSWiA ogłosiło nabór 
wniosków do 3 edycji 
programu „Razem bez-
pieczniej im. Władysława 
Stasiaka” na rok 2018. 
Głównym celem Programu 
jest zapewnienie bezpie-
czeństwa w miejscach pu-
blicznych. Składają się na 

niego działania na rzecz 
bezpiecznej przestrzeni 
i infrastruktury, przeciw-
działanie patologiom spo-
łecznym i przestępczości 
pospolitej oraz dążenie do 
poprawy bezpieczeństwa 
dzieci i młodzieży.
   Wnioski można składać 

w urzędach wojewódzkich. 
Rezerwa budżetu państwa, 
zabezpieczona na realizację 
programu zostanie rozdys-
ponowana dla jednostek 
samorządu terytorialnego 
oraz organizacje pozarzą-
dowe w poszczególnych 
województwach.

   Najwięcej pieniędzy trafi 
w tym roku na bezpieczne 
przejścia dla pieszych - 3 
mln. Kolejny milion zosta-
nie przeznaczony na cele 
związane z "bezpieczeń-
stwem w miejscach pu-
blicznych ze szczególnym 
uwzględnieniem tworze-

nia lokalnych systemów 
bezpieczeństwa" oraz po 
milionie na "przeciwdzia-
łanie zjawiskom patologii 
oraz ochronę dzieci i mło-
dzieży", a także na "eduka-
cję dla bezpieczeństwa". 
Źródło: MSWiA, PAP 

red.

RIO potwierdza, że radni mieli rację
   W marcowym numerze 
Przekroju pisaliśmy o prze-
kazaniu przez Wojewódz-
ki Sąd Administracyjny 
w  Gorzowie, w ramach 
tzw. „autokontroli”, sprawy 
ważności uchwały przygo-
towanej przez burmistrza, 
dotyczącej dopłat do 
cen wody i  ścieków. Sąd 
stwierdził, że organem wła-
ściwym do zbadania zgod-
ności z prawem tej uchwały 
jest Regionalna Izba Ob-

rachunkowa w Zielonej 
Górze, a nie Wojewoda Lu-
buski. Sprawa trafiła więc 
przed Kolegium RIO, które 
23  kwietnia 2018  r. wydało 
postanowienie mówiące, 
iż  uchwała ta jest w cało-
ści nieważna.
    Dla RIO podczas meryto-
rycznego badania sprawy, 
najważniejsza była kwe-
stia, czy w chwili podję-
cia uchwały o dopłatach, 
w ogóle obowiązywała 

w  gminie Witnica taryfa na 
wodę i ścieki, bo jeśliby nie 
obowiązywała, to wyklu-
czone było przygotowanie 
i podjęcie uchwały o dopła-
tach. Niestety, w ocenie RIO 
tak właśnie się stało w na-
szej gminie: brak było ta-
ryfy, nie było więc możli-
wości uchwalenia dopłat, 
mimo że burmistrz forsował 
całkiem inne stanowisko. 
  Już kolejny organ admini-
stracyjny stwierdził jedno-

znacznie, że w gminie Wit-
nica nie obowiązują od 
ponad roku taryfy, więc 
niemożliwe było uchwale-
nie dopłat. Radni wskazy-
wali na tę okoliczność bur-
mistrzowi, przedłożyli także 
zewnętrzną opinię prawną 
w tym temacie. Teraz ich 
stanowisko potwierdziło 
także RIO, wcześniej nie 
miał co do niego wątpliwo-
ści Wojewoda. Szkoda, że 
burmistrz i urzędnicy tra-

cą tyle czasu i energii na 
prowadzenie zbędnych 
spraw sądowych i admi-
nistracyjnych, zamiast 
wreszcie posprzątać zro-
biony przez siebie bała-
gan w cenach wody i ście-
ków, za który my wszyscy 
płacimy. Na postanowienie 
przysługuje skarga do sądu 
administracyjnego. O dal-
szych losach tej sprawy, bę-
dziemy Państwa na bieżąco 
informować.   red.

Drogi, drogi, drogi…
   Temat dróg zawsze jest 
aktualny.  Nierówna i wy-
eksploatowana nawierzch-
nia w której pojawiają się 
niebezpieczne dziury to 
niewątpliwie najbardziej 
żywotne utrapienie użyt-
kowników szos. Po wyko-
naniu sieci wodno-kana-
lizacyjnej, przyszedł czas 

na budowanie nowych 
nawierzchni, które po-
zwoliłyby w cywilizowa-
ny sposób przejechać lub 
zwyczajnie bezpiecznie 
przejść.
  Na portalu Facebook 
mieszkańcy gminy nie-
ustannie pytają kiedy ich 
droga będzie wykonana. 

Proszą o  pochylenie się 
nad ulicą i chodnikiem 
w Mościcach, drogami 
w Witnicy przy Wiosny 
Ludów, Kościuszki, czy 
Końcowej, ulicami w No-
winach Wielkich oraz wie-
loma innymi. Obecnie bu-
dowane są ulice Kościuszki 
i Ogrodowa w Witnicy. Ta 

pierwsza z kredytu, dru-
ga z  wolnych środków. Na 
żadną z nich nie pozyskano 
środków z zewnątrz. 
   Staramy się szukać roz-
wiązań systemowych. 
Ten problem nie może być 
realizowany bez pomysłu 
i planu, a mamy nieodparte 
wrażenie, że obecnie się tak 

to właśnie odbywa. Spo-
tkaniami w maju – naj-
pierw w każdym sołectwie 
(w czerwcu w każdym okrę-
gu Witnicy) rozpoczynamy 
dyskusję na temat reali-
zacji zgłaszanych przez 
Państwa postulatów. Ser-
decznie zapraszamy.

radni Rady Miejskiej Witnicy

foto red

foto red foto red

      Budowa żłobka, mimo otwarcia kilka tygodni temu, ewidentnie trwa, skoro burmistrz wciąż o niej informuje. Stan ten może trwać nawet 
do jesiennych wyborów samorządowych.Tylko czy żłobek do tego czasu wytrzyma, skoro już się sypie?!
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MPS w SL –  Sigulda 2018Spotkania Rodzin Piwkowskich
   Wyjaśniam skrót tytułowy 
Mistrzostwa Polski Senio-
rów w Saneczkarstwie Lo-
dowym. Od wielu lat zawo-
dy odbywają się na Łotwie 
w Siguldzie. W Polsce są 
dwa bardzo stare tory natu-
ralnie lodzone. Nie mamy 
żadnego profesjonalne-
go sztucznie lodzonego 
toru saneczkowego lub 
też bobslejowego. Dla na-
szego Uczniowskiego Klubu 
Sportowego Nowiny Wiel-
kie wyjazd na tej rangi mi-
strzostwa staje się ogrom-
nym wyzwaniem z wielu 
powodów.
 Odległość prawie 
2,5  tys.  km – transport 
w tym momencie staje się 
prawie niedoścignionym 
marzeniem. Dzięki pomocy 
osobom zaangażowanym 
w działalność klubu, któ-
rzy biorą urlopy by pomóc 
zawodnikom i klubowi, tj. 
Leszek Pocztarek, Daniel 
Domowicz, Krzysztof Li-
piński, Robert Grudziński 
i wielu innych osób było 
by to wręcz niemożliwe. 
Tym bardziej wszystkim tym 
osobom należą się wyrazy 
podziękowania. 
   Ślizgi treningowe, które 
opłaca UKS Nowiny Wielkie 
za każdy ślizg zawodnika. 
Uczestników biorących 
udział w tej rangi mistrzo-
stwach jedzie 10-14 za-
leżnie od rocznika. Jeden 
ślizg kosztuje 25 Euro. Za-

wodnik wykonuje od 2 do 
4 ślizgów dziennie. Iloczyn 
i sumy zostawiam bardziej 
dociekliwym czytelnikom. 
Nad klubowymi wydatkami 
czuwa, planuje i realizuje 
Pani Prezes Zofia Poczta-
rek, która by pozyskać fun-
dusze na działalność klubu 
pisze i składa projekty do 
Ministra Sportu, Marszał-
ka Województwa Lubu-
skiego, Burmistrza Miasta 
i  Gminy Witnica. Potrafi to 
robić najlepiej w Polsce, 
za to bardzo dziękujemy. 
Oględnie mówiąc wszyst-
kie wymienione „instytucje” 
w różnych częściach pokry-
wają generowane koszty. 
Zakwaterowanie i wyżywie-
nie to koszty powiedział-
bym porównywalne do tu-
rystyki krajowej. 
  Jednak najistotniejszym 
problemem jest udział 
samych zawodników. Mi-
strzostwa Polski Seniorów to 
najwyższa ranga zawodów 
w Polsce. Senior to zawod-
nik, który ukończył 23 rok 
życia. Najczęściej to osoby, 
które pracują, bo z czegoś 
trzeba się utrzymać i  żyć. 
Nie zawsze rodzice są w sta-

nie pomóc zawodnikowi. 
W tym wieku też planuje się 
założenie rodziny, a  może 
jakieś mieszkanie lub dom. 
Praca więc dla osoby do-
datkowo uprawiającej sport 
staje się kluczowa. W  tym 
wszystkim najczęściej jest 
brak wsparcia ze strony 
ustawodawców – jakimś 
wsparciem stypendial-
nym. W wielu przypadkach 
pracodawcy nie chcą zwal-

Wszystkim zawodnikom 
szczerze gratuluję, bo 
wiem ile trudności i wyrze-
czeń trzeba pokonać, by 
uczestniczyć i zdobywać 
laury w Mistrzostwach 
Polski Seniorów.

niać (nawet wysłać na urlop) 
zawodników. Tym wszyst-
kim pracodawcom, którzy 
udzielają urlopu wspiera-
jąc w ten sposób zawod-
nika bardzo serdecznie 
dziękujemy. 

   Pomimo tych wielu proble-
mów zawodnicy po trzech 
dniach ślizgów próbnych, 
mogli wziąć udział w zawo-
dach Mistrzostwach Polski 
Seniorów w Saneczkarstwie 
Lodowym. Po dwóch dniach 
zmagań z zimną naturą, 
twardym lodem i sankami 
z komunikatu sportowego 
można odczytać następują-
ce wyniki naszych zawodni-
ków z UKS Nowiny Wielkie: 

   Ponadto staram się i chcę, 
by w naszej gminie zadba-
no o osoby, które uprawiają 
sport i mają osiągnięcia na 
szczeblu krajowym i mię-
dzynarodowym. Uczniowie 
w naszej gminie za bardzo 
dobre wyniki w nauce od 
wielu już lat mają stypendia 
naukowe wręczane przez 
Burmistrza Miasta i Gminy 
Witnica na uroczystej aka-
demii. 
   Warto też zauważyć 
i  docenić naszych spor-
towców, którzy w stru-
gach potu trenują przede 
wszystkim dla siebie, ale 
i w niewielkim stopniu na 
chwałę i promocję naszej 
małej ojczyzny. W najbliż-
szym czasie Rada Gminy 
pochyli się nad tym proble-
mem i mam taką nadzieję, 
że uchwała, która została 
przygotowana, i pozytyw-
nie zaopiniowana przez 
Komisję Oświaty, Kultury, 
Sportu i Zdrowia przynie-
sie choć w niewielkiej czę-
ści satysfakcję z uprawiania 
sportu nie tylko w kategorii 
seniorskiej, ale również ju-
niorom jak i juniorom młod-
szym z terenu naszej gminy. 

Jacek Piwkowski

radny Rady Miejskiej

   Liebe Gäste, Familienan-
gehörige, Cousin, Cousi-
nen und Freunde. Drodzy 
goście, członkowie rodziny, 
kuzyni i przyjaciele (Mówił 
Gerd Paul von Piwkowski). 
Pamiętam doskonale lata 
1989-1990, kiedy granice 
wreszcie zostały otwar-
te. Miałem wtedy okazje 
zrealizować swój pomysł. 
Szukając nazwiska Piw-
kowski pisałem ogłoszenia 
w polskich i czeskich gaze-
tach. Otrzymywałem bar-
dzo dużo listów. Między in-
nymi otrzymałem również 
list od Jacka Piwkowskiego 
z Witnicy 5 września 1990 r., 
wiec przed 28 laty. Od tego 
czasu mam kontakt z tą ro-
dziną. I wtedy również po-
jawił się pomysł o spotka-
niach rodzin. 
   W Witnicy 4-6 maja tr. od-
bywały się IX Międzynaro-
dowe Spotkanie Rodzin 
Piwkowskich. Na spotka-
nie zjechały się rodziny z ca-
łej Polski i Niemiec. To już 
dziewiąte spotkanie, w róż-
nych miejscach Polski. Tym 
razem gościliśmy w Witnicy 
w stolicy lubuskiego piwa. 
Uczestnikom spotkania 
staraliśmy się pokazać od 
najlepszej strony naszą 
wspaniałą małą ojczyznę. 
Przechadzaliśmy się po uli-
cach Witnicy, a dzięki Pani 
Teresie Komorowskiej, któ-
ra oprowadziła nas po Izbie 
Regionalnej mieszczącej się 
jeszcze w Żółtym Pałacy-

ku i  Parku Drogowskazów 
i Słupów Milowych Cywili-
zacji poznaliśmy fragmenty 
nie zawsze pięknej i skom-
plikowanej historii. Zwie-
dzaliśmy Twierdzę Kostrzyn 
i stare miasto, które nieste-
ty tylko oczami wyobraźni 
mogliśmy podziwiać. Dzię-
ki uprzejmości kustosza 
powstającego muzeum 
w Browarze Pana Roma-
na Sybala mieliśmy okazję 
poznać tajemnice powsta-
wania piwa, a że nazwisko 
zobowiązuje również de-
gustowaliśmy liczne smaki 
tego wspaniałego złot  go 
trunku. Gościliśmy w Mu-
zeum Oręża Polskiego 
w domu u Pana Chmielew-
skiego, któremu bardzo 
serdecznie dziękujemy za 
tę część niesamowitej hi-
storii o śp. pułkowniku. Jed-
nak najważniejszą częścią 
spotkania była konferen-
cja, podczas której wymie-
nialiśmy się informacjami 
co zmieniło się od poprzed-
niego spotkania. Co zostało 
odkryte w poszukiwaniu 
przodków naszych rodzin. 
Swoje odkrycia przedstawił 
Bogdan, Kazimierz i Gerd. 
Ponadto pomysłodawca 
spotkań w skrócie przed-
stawił nam zeszłoroczną 
dwutygodniową wyprawę 
po Polsce w poszukiwaniu 
„dziadków”. Odwiedziny 
w  licznych miejscowo-
ściach, parafiach, odczyty-
wanie ksiąg udostępnio-

nych przez proboszczy 
przyniosły wiele ciekawych 
informacji o rodzinach. „…
Wszędzie zostaliśmy bar-
dzo życzliwie przyjęci w 
urzędach, klasztorach czy w 
kościołach. Rozmawialiśmy 
- za pośrednictwem nasze-
go tłumacza – z burmistrza-
mi, kapłanami, prezbitera-
mi, opami i dziekanami”, 
jak mówił Gerd. Znalezione 
dokumenty zostały przetłu-
maczone z rosyjskiego na 
polski i niemiecki. Jednak 
największą niespodzian-
ką dla mnie osobiście było 
wręczenie mi oficjalnego 
pozwolenia udokumento-
wanego wpisem do księ-
gi możliwość korzystania 
przeze mnie z rodowego 
herbu. Przygotowany do-
kument wręczył mi oficjal-
nie Gerd Piwkowski, a z któ-
rego jestem bardzo dumny 
i szczęśliwy. Podczas tej 
konferencji wybrano rów-
nież kolejne miejsce spo-
tkania, a za przygotowanie 
tego zjazdu podziękowano 
moim rodzicom Marii i Ka-
zimierzowi.  Spotkanie za-
kończyło się wspólną mszą 
św. w naszym kościele para-
fialnym, w której część mu-
zyczną poprowadzili Ania 
śpiew, Paweł gitara Górscy 
i piano Jacek (bardzo dzię-
kuję). Po mszy wielkie poże-
gnanie troszeczkę łez i  na-
dziei, że będziemy mogli 
spotkać się już niebawem 
za kolejne dwa czy też trzy 

lata w nowym miejscu z no-
wymi informacjami i pełni 
nadziei, że spotkamy kolej-

nych nowych rodowitych 
Piwkowskich.

Jacek Piwkowski

Lubuska Wieś Europejska – zagłosuj!
   Od 4 do 31 maja trwa 
głosowanie w plebiscycie 
Gazety Lubuskiej. Kandyda-
tów w trzech kategoriach 
można było zgłaszać do 11 
maja. Na dzień zamknięcia 
majowego wydania Prze-
kroju potwierdzamy, że 
w plebiscycie z naszej gmi-
ny nominowana w kate-
gorii Sołtys / Sołectwo jest 

pani Maria Drewniak z Ka-
mienia Małego. Pozostałe 
kategorie to: Organizacja 
Społeczna / Stowarzyszenie  
oraz Przedsiębiorstwo / Rol-
nik.
   Na laureatów plebiscy-
tu czekają cenne nagrody 
rzeczowe. Partnerami ple-
biscytu są: Przedstawiciel-
stwo Komisji Europejskiej w 

Polsce, Urząd Marszałkow-
ski Województwa Lubuskie-
go oraz Towarzystwo Ini-

cjatyw Społecznych "Nowy 
Świat". 
   Czytaj więcej: http://www.

gazetalubuska.pl/plebiscy-
ty/lubuska-wies-europej-
ska

P R Z E D S Z K O L E  N A  M E D A L 
  Wielka akcja poświęcona 
przedszkolom rozpoczęta! 
Które przedszkola są naj-
lepsze? Które nauczycielki 
są najbardziej lubiane przez 
dzieci i cenione przez ro-
dziców? Która grupa przed-
szkolna jest najsympatycz-
niejsza? 
   Wybierz z  nami lau-
reatów. Czeka na nich 
mnóstwo nagród! – taki 
plebiscyt ogłosiła Gazeta 
Lubuska. Partnerem ak-

cji jest Park Dinozaurów 
w Nowinach Wielkich – Le-
śna Ścieżka Edukacyjna. 
     Zachęcamy do głosowa-
nia, poprzez wysyłanie sms-
-ów na Państwa faworytów:

źródło: Gazeta Lubuska 

   

Dorota Stojanowska, 
Przedszkole Bajka, Witnica 
(GLW.191) SMS pod nr 72355 
o treści GLW.191 

Grażyna Szmajdzińska, 
Przedszkole Bajka w Witnicy 
(GLW.211) SMS pod nr 72355 
o treści GLW.211  

Wioletta Pawlak-Kędziora, 
Przedszkole Miejskie Bajka, 
Witnica (GLW.353) SMS pod 
nr 72355 o treści GLW.353 

Karolina Chojnacka, Przed-
szkole Bajka, Witnica 
(GLW.192) SMS pod nr 72355 
o treści GLW.192

Grupa 0b, Witnica, Przedszkole Miejskie 
Bajka (GLG.177) SMS pod nr 72355 o tre-
ści GLG.177 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Witnicy, 
Przedszkole Miejskie Bajka, ul. Wiosny 
Ludów 4, Witnica (GLP.209) SMS pod nr 
72355 o treści GLP.209

foto red

foto red

foto red

foto red foto red
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Budujemy obiekty
przemysłowe, handlowe oraz mieszkalne.

Realizujemy inwestycje
od pomysłu do przekazania kluczy.

Z nami niemożliwe staje się możliwe!
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