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   Szanowni Państwo – do 
30 września br. – w urzę-
dzie gminy należy złożyć  
wnioski do projektu bu-
dżetu na 2019 r. 
   Każdy z Was/nas może, 

a  nawet powinien to zro-
bić. Wnioski winny doty-
czyć inwestycji, remontów 
bądź bieżących problemów 
(drogi, dachy, itp.). Wnioski 
można napisać odręcznie 

i złożyć je w BOK urzędu 
lub przesyłać pocztą na 
adres: Urząd Miasta i Gmi-
ny Witnica, 66-460 Witnica, 
ul. Plac Andrzeja Zabłoc-
kiego 6. Można też zgodnie  

z  informacją umieszczoną 
na stronie Witnicy - przesłać 
mailowo na adres: 

skarbnik@witnica.pl. 
 Przykładowy wniosek 
do wycięcia, wypełnie-

nia i złożenia w  UMiG na 
przedostatniej stronie 
Przekroju Lokalnego.

Zachęmy do zgłaszania 
Państwa potrzeb!

red.

21 października 2018 r. - od godz. 700 do 2100

   21 października to waż-
ny dzień dla nas wszyst-
kich. Tego dnia będziemy 
mogli zagłosować na kan-
dydatów do sejmiku woje-

wódzkiego, rady powiatu, 
rady miasta oraz na kandy-
datów na burmistrza. 
   Każdy z głosujących musi 
mieć przy sobie dowód 

osobisty. Po jego okazaniu 
otrzyma 3 lub 4 karty wy-
borcze i  zaznaczy swoje 
głosy znakiem „X”. Lokale 
wyborcze będą pracować 

od godziny 7:00 do 21:00. 
    Po raz pierwszy w wybo-
rach będą dwie komisje. 
Jedna będzie wydawać kar-
ty do głosowania, a druga 

będzie liczyć głosy.  
   To od Ciebie zależy kogo 
wybierzemy na 5-cio let-
nią kadencję.                                

red.
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Dożynki w Nowinach Wielkich

foto J. Dudziak

Wandale w Witnicy
   Spacerując po witnickim Par-
ku Drogowskazów na początku 
września, moim oczom ukazał 
się smutny, a właściwie przera-
żający widok poprzewracanych 
i  połamanych drewnianych 
rzeźb oraz przewróconej turbi-
ny wodnej przy rzeczce Witnie. 
Podzieliłam się tymi zdjęciami 
z  Państwem na profilu Społecz-
nego Komitetu Upiększania Mia-
sta i Gminy, a odzew przerósł 
moje oczekiwania – ponad 9 000 
osób widziało te zdjęcia, a bar-
dzo wiele z nich wyraziło swoje 
oburzenie i  dezaprobatę. Nie-
stety sytuacja się powtarza 

– podnoszone rzeźby są noto-
rycznie przewracane. Dlatego 
też zaproponuję na kolejnej 
sesji Rady Miejskiej zamonto-
wanie monitoringu lub chociaż 
fotopułapek w miejscach, gdzie 
odnotowujemy najwięcej aktów 
wandalizmu. Trzeba powie-
dzieć dość i podjąć stanowcze 
kroki. Ponoć w Witnicy wanda-
lizm miał skończyć wraz ze zbu-
dowaniem boiska do baseballa, 
ale jak widać, i to nie zatrzyma-
ło dewastacji rzeźb i elementów 
Parku Drogowskazów. 

Agnieszka Chudziak
radna Rady Miejskiej

Mieszkania chronione

   W marcu br. minister RPiPS 
E. Rafalska dokonała po-
działu środków na utwo-
rzenie nowych mieszkań 
chronionych, o  których 

mowa w  programie kom-
pleksowego wsparcia dla 
rodzin "Za życiem". Środki 
trafią do 55 miast na tere-
nie całego kraju (powsta-
nie 113 nowych mieszkań). 
  Program "Za życiem" 
przewiduje tworzenie 
mieszkań chronionych 
i  mieszkań wspomaga-
nych dla osób niepełno-
sprawnych ze znacznym 

stopniem niepełnospraw-
ności lub stopniem umiar-
kowanym, w odniesieniu 
do których orzeczono cho-
robę psyciczną, upośledze-
nie umysłowe, całościowe 
zaburzenia rozwojowe lub 
epilepsję, oraz niewido-
mych.
     W naszej gminie, miesz-
kania chronione miały po-
wstać w Świerkocinie, 

w  budynku po byłym 
ośrodku zdrowia. Mimo 
tego, że radni proponowa-
li inne, bardziej dogodne 
dla osób niepełnospraw-
nych lokalizacje, burmistrz 
zdecydował o takim umiej-
scowieniu tych mieszkań. 
Środki jakie pozyskano na 
ten cel wynoszą 75  tys.  zł, 
drugie tyle wykłada z  bu-
dżetu gmina. Radni wpro-

wadzili już w  styczniu  (!) 
środki na ww. cel. Na 
dzień dzisiejszy prac jesz-
cze nie rozpoczęto. Przy-
kre, gdyż niewykorzystane 
środki do końca br. prze-
padną. Pozostaje nam mieć 
nadzieję, że gmina zdąży 
z pracami budowalnymi do 
grudnia br. 

Elżbieta Maćkała
Źródło informacji: mpips.gov.pl

foto red foto red

aktu otwarcia nowego roz-
działu tej szkoły. 
   Życzę całej kadrze tej wy-
jątkowej szkoły wielu suk-
cesów zawodowych, by 
podejmowany trud i zaan-
gażowanie w naukę i wy-
chowanie młodego pokole-
nia, był źródłem satysfakcji 
i radości.

Agnieszka Hołubowska
przewodniczca RM Witnicy

tor Małgorzatą Szymaszek, 
społecznym komitetem 
utworzenia szkoły, radny-
mi Markiem Mołdochem 
oraz Czesławem Hładkim, 
zabiegali o przywrócenie 
tej szkoły jako samodzielnej 
placówki. Wielkim dla mnie 
zaszczytem było zaprosze-
nie mnie przez Panią Dyrek-
tor Szymaszek do przecię-
cia wstęgi – symbolicznego 

   3 września w Kamieniu 
Wielkim miała miejsce wy-
jątkowa inauguracja roku 
szkolnego. Dlaczego? Bo 
odbyła się w szkole, która 
dzięki Radzie Miejskiej 
z filialnej stała się ośmio-
letnią podstawówką z od-
działami zerowymi.
   Rodzice, dzieci i społecz-
ność Kamienia Wielkiego 
wraz z obecną Panią Dyrek-

Powitanie szkoły w Kamieniu Wielkim

foto M. Sztogryn

  W Nowinach Wielkich 18 
sierpnia odbyły się Gminne 
Dożynki. To wspaniała,  sta-
ropolska tradycja i święto 
przede wszystkim rolników, 
sadowników, pszczelarzy, 
którzy po ciężkiej pracy i ze-
braniu plonów, zasłużyli na 
odpoczynek i  zabawę.  Do-
żynki mają też nam wszystkim 
przypominać, że dzięki cięż-
kiej pracy rolnika, codziennie 
trafia na nasze stoły polski 
chleb. 
    Program tegorocznych do-
żynek rozpoczął się od uroczy-
stej Mszy świętej w Kościele 
p.w Najświętszego Serca Pana 
Jezusa, po której w korowo-
dzie dożynkowym udaliśmy 

się na plac. Sołectwo po raz 
kolejny potwierdziło, że 
Nowiny są Wielkie nie tylko 
z  nazwy! Przepięknie udeko-
rowana wieś, w tym pomy-
słowe akcenty dożynkowe, 
towarzyszyły uczestnikom 
korowodu na całej jego trasie. 
Plac dożynkowy wypełniały 
stoiska Kół Gospodyń Wiej-
skich, Sołectw, prezentacje 
sprzętu i   maszyn rolniczych, 
wystawa zwierząt, atrakcje dla 
dzieci m.in. w postaci dmu-
chanych zamków. 
 Ceremonii przewodniczyli 
starosta i starościna doży-
nek, w osobach Zbigniew 
Kołoszyc oraz Irena Pielech, 
którzy wspólnie ze mną i bur-

mistrzem  dokonali  obrzędu 
dzielenia chlebem. Podczas  
bogatego bloku artystyczne-
go, prócz koncertów zapro-
szonych gości i gwiazd, mo-
gliśmy wysłuchać prezentacji 
artystycznych naszych lokal-
nych zespołów śpiewaczych: 
Nowinianki, Cantores, Can-
to. Tradycyjnie już odbyły 
się konkursy na najpiękniej-
szy wieniec – w tej kategorii 
I  miejsce zajął Świerkocin, 
natomiast  w konkursie  słod-
kich wypieków zwyciężyły 
Nowiny Wielkie. Wg komisji 
oceniającej, której ja byłam 
członkiem, Oksza bezapela-
cyjnie wygrała na najładniej-
sze, najciekawsze stoisko do-

żynkowe.
    Uczestnicy tegorocznych do-
żynek bawili się przy muzyce 
do późnych godzin nocnych. 
Całość tegorocznego święta 
plonów była też  świetną oka-
zją do integracji i jednoczenia 
się mieszkańców naszej gmi-
ny. 
   Jeszcze raz Drodzy Rolni-

cy dziękuję wam za tę jakże 
ciężką i trudną pracę oraz  
tegoroczne plony. Dziękuję  
też waszym rodzinom, które 
dzielą z wami trudy tej pracy. 
Składam wyrazy wielkiego 
szacunku i słowa uznania, ży-
cząc obfitych zbiorów w kolej-
nym roku. 

Agnieszka Hołubowska

foto  J. Dudziak

foto J. Dudziakfoto J. Dudziak
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Nowiutkie ulice z uwagami

„Siłownia pod chmurką” 

   Nowiutka ulica Wiejska 
i  duża część ulicy Głównej 
w Nowinach Wielkich bar-
dzo cieszy mieszkańców bo 
czekali na nie od lat. Szko-
da, że zabrakło gospoda-
rza, by w trakcie realiza-
cji projektu, na bieżąco 
wprowadzać poprawki. 

Część mieszkańców zwró-
ciło uwagę na nierówną 
nawierzchnię położone-
go polbruku, ale to wyda-
je się mniejszym proble-
mem niż niebezpieczne 
doły na deszczówkę. Samo 
rozwiązanie jest bardzo po-
mysłowe, ale głęboki, nie-
zabezpieczony, betonowy 
dół tuż przy chodniku jest 
bardzo niebezpieczny i  dla 
pieszych i dla dzieci na ro-
werkach. Wystarczy chwila 
nieuwagi i o nieszczęście 
nie trudno. Zwłaszcza, że 
zarośnięte zielskiem sta-
ją się prawie niewidoczne.  
Najlepszym i  estetycznym 

rozwiązaniem było by za-
krycie tych dołów betono-
wym płytami. Można też 
ogrodzić je barierkami, ale 
to rozwiązanie mniej mi się 
podoba, bo ulica „zagraco-
na” barierkami nie będzie 
wyglądać ładnie i utrudni 
to regularne wykaszanie 
poboczy. Przeglądu wyma-
gałaby również ilość tych 
dołów, bo do części z  nich 
woda ma pod górkę. 
   Nowiutka ulica ma rów-
nież wady w postaci ba-
rier architektonicznych. 
Dla osoby na wózku chod-
nik jest bezużyteczny bo 
przy skrzyżowaniach koń-
czy się wysokim krawęż-
nikiem, który jest barierą 
nie do pokonania. Z chod-
ników korzystają również 
dzieci na rowerkach, dla 
których chodnik kończący 
się wysokim krawężnikiem 
jest tak samo niebezpiecz-
ny jak wspomniane wcze-
śniej betonowe doły. 
    Na ul. Wiejskiej, w pobliżu 
remizy pozostał na chodni-

ku słup telefoniczny. Rozu-
miem, że w czasie budowy 
mogło nie być możliwości 
jego przesunięcia, bo to 
wymaga uzgodnień z firmą 
telekomunikacyjną, ale ten 
słup nie może pozostać 
na chodniku, bo chodnik 
to nie miejsce dla słupów. 
   Jak to możliwe, że projek-

tant tego wszystkiego nie 
przewidział, a wykonawca 
nie zauważył? 
    Dobrze by było usunąć 
w  najbliższym czasie te 
wady, aby nowiutkie ulice 
cieszyły jeszcze bardziej. 

Krzysztof Kuchnio 

    Na terenie Domu Pomocy 
powstała strefa aktywności 
ruchowej z urządzeniami 
do ćwiczeń tzw. siłownia 
plenerowa. Udało nam się 
zdobyć dofinansowanie 
z programu „LUBUSKIE SI-
ŁOWNIE POD CHMURKĄ”. 
Projekt został sfinansowany 
przez Starostwo Powiatowe 
w Gorzowie Wielkopolskim 

oraz ze środków z Budżetu 
Województwa. 
   Siłownia powstała, aby 
upowszechniać aktywność 
ruchową i zapewnić na-
szym mieszkankom aktyw-
ne formy  spędzania wolne-
go czasu. Z siłowni mogą 
również korzystać miesz-
kańcy Kamienia Wielkie-
go, Małego jak i Mościc. 
   Trening w plenerowej si-
łowni jest ogólnorozwojo-
wy. Osoby niećwiczące na 
co dzień mogą poprawić 
swoją sprawność fizyczną. 
Dzięki wzmocnieniu mięśni 
i regularnym ćwiczeniom 
nie będą już tak często na-
rzekały na ból pleców czy 
nóg. Efekty treningu na si-
łowni zewnętrznej to tak-

że poprawa kondycji i wy-
rzeźbienie sylwetki. Można 
ćwiczyć poszczególne 
partie mięśniowe, na po-
prawie wyglądu których 
najbardziej nam zależy. 
Ćwicząc na dworze dotle-
niamy  organizm i uzupeł-

niamy poziom witaminy 
D. Witamina ta odpowiada 
m.in. za nasze dobre samo-
poczucie i odporność. Na-
tomiast dotlenione mięśnie 
lepiej reagują na ćwiczenia. 
Szybciej się wzmacniają 
i  powiększają swój obwód. 

I dlatego też strefa rekreacji 
będzie w przyszłych latach 
rozbudowywana o kolejne 
elementy infrastruktury si-
łowni zewnętrznych. 

Julita Karasińska
Dyrektor DPS w Kamieniu Wielkim

Czy ktoś ma coś do ukrycia?
   W sierpniowym numerze 
Przekroju informowaliśmy 
Państwa o rozstrzygnięciu 
Naczelnego Sądu Admini-
stracyjnego, który stwier-
dził, że wnioskowana przez 
OSP Witnica opinia biegłe-
go rzeczoznawcy dot. stanu 
technicznego zakupione-
go przez gminę w 2015 r. 
wozu strażackiego, jest in-
formacją publiczną i tym 
samym winna zostać sta-
żakom przez burmistrza 

udostępniona. 
  Wyrok jest prawomocny, 
nie przysługuje już od nie-
go środek zaskarżenia. 
  Rozstrzygnięcie zapadło 
w czerwcu. Mimo to, do 
połowy sierpnia, kiedy to 
OSP wystosowało pisem-
ną prośbę o wykonanie 
prawomocnego wyroku, 
burmistrz dalej pozostawał 
bezczynny. W odpowiedzi 
sekretarz urzędu skiero-
wała pismo informujące, 

że opinia techniczna zo-
stanie udostępniona, ale 
dopiero po zwrocie akt 
sprawy karnej przez Sąd 
Rejonowy w Gorzowie.
   Nie musimy Państwu za-
pewne tłumaczyć, że jed-
no nie ma nic do drugiego. 
Sprawa karna to osobne 
postępowanie, od którego 
w żadnej mierze nie jest 
uzależnione postępowanie 
o udostępnienie informacji 
publicznej, wnioskowanej 

przez strażaków. 
   Podkreślić należy, że spra-
wa udostępnienia tej opinii, 
nie jest ani skomplikowana, 
ani nie zachodzą obiektyw-
ne trudności w jej wyjaśnie-
niu. Urząd nie mierzy się 
ani z problemami organi-
zacyjnymi ani finansowy-
mi, czy personalnymi. 
   Nasuwa się wniosek, że 
działanie burmistrza ma na 
celu wyłącznie wydłużanie 
postępowania administra-

cyjnego, tym bardziej, że 
przecież udostępnił on już 
tę opinię w innym postę-
powaniu administracyjnym 
toczącym się w sprawie od-
mowy rejestracji zakupio-
nego przez gminę pojazdu.
   Całkowicie niezrozumiała 
dla nas jest postawa włoda-
rzy, którym – jak pokazuje 
życie – jedynie w teorii 
i na zdjęciach zależy na 
współpracy i dialogu.

(wk)

foto redfoto red
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Komisja Gospodarki Komunalnej i Budżetu
  Na posiedzeniu komisji, 
które odbyło się 29.08 br. 
zajmowaliśmy się tema-
tem rozpoczętych i za-
kończonych inwestycji, 
problemem remontów 
mieszkań komunalnych 
(m.in. dachów) oraz kosz-
tami oświaty po ostatniej 
ministerialnej reformie. Po 

posiedzeniu pojechaliśmy 
również do budynków ko-
munalnych, w których mia-
ły być wykonane remonty 
dachów. Mimo tego, że 
radni w styczniu wpisali 
do budżetu środki na po-
wyższy cel, do dnia komi-
sji nic w tej sprawie nie 
drgnęło. 

   Odwiedziliśmy mieszkań-
ców ul. Gorzowskiej 3, 26 
oraz Kostrzyńskiej 18, 20 
i  22. Dokonaliśmy oglę-
dzin dachów, stropów, 
klatek schodowych (zdję-
cia - 12 strona PL). Wnioski 
nasuwają się jednoznaczne. 
Jeżeli w przyszłych budże-
tach nie znajdą się znaczne 

środki finansowe na moder-
nizację budynków komu-
nalnych, nasza substancja 
mieszkaniowa popadnie 
w  totalną ruinę i wszyscy 
będziemy mieli ogromny 
problem mieszkaniowy.
   Czy jednak proponowa-
ny program Mieszkanie+, 
w którym mieszkańcy będą 

zmuszeni do opłacenia 
czynszu w przedziale od 
500 do 1.200 zł, będzie le-
kiem na całe zło? Czy miesz-
kańcy „uniosą” takie stawki? 
   Debata na ten temat jest 
niezbędna. I to w jak naj-
szybszym, możliwym ter-
minie.                

radni KGKiB RM  Witnicy

Bob „budowniczy”.
[Fraszka1 przedwyborcza]

Chodzi, podgląda, strzyże, 
maluje… może buduje?

Na każdym „placu budowy” 
stoi i obserwuje.

W oko kamery patrzy i czuwa, 
by jak najlepiej w wyborczym 

szale…
 na fotografii wypaść 

wspaniale.
Tu chodnik, tam ławka,

 tu kielnię potrzyma. 
Tam znów pojedzie, wszyst-

kiego się ima. 

Tu kask ubierze, tam 
pędzlem chlapnie na 

kolorowo, 
By w artykule, w portalu 

gminnym… 
wypaść wzorowo.

Dziwią się ludzie, bo gminna 
wieść niesie  o jakimś cudzie,

A cud to taki, że okres lat 
czterech… 

BYŁ PO PROSTU NIJAKI.
Kadencja mija, a z niej 

wynika, że zmarnowane 

cztery lata,
Nadgonić trzeba, 

bo… KONIEC ŚWIATA… 
21.10.2018

Autor nieznany

1) Fraszka - krótki utwór liryczny, za-
zwyczaj rymowany lub wierszowa-
ny, o różnorodnej tematyce, często 
humorystycznej lub ironicznej (saty-
rycznej). Często kończy się wyraźną 
puentą.

Nie ma zgody na hejt
łeczności gminy Witnica, tj. 
o czyn z art. 212 § 1 kk.
   W kolejnym numerze 
poinformujemy Państwa 
o  dalszych losach tej bole-
snej dla naszej lokalnej spo-
łeczności sprawy.

(red.)

mówił pokrzywdzonych 
o zachowanie i postępo-
wanie, które poniżało ich 
w opinii publicznej i na-
raziło na utratę zaufania 
niezbędnego dla prawidło-
wego funkcjonowania jako 
osoba publiczna w spo-

mysława J. m.in. o to, że 
w 2015 i 2016 r. zamiesz-
czając w internecie na 
portalu społecznościo-
wym Facebook oraz w blo-
gu Wkopercie2000.blog.
pl obraźliwe wpisy, naru-
szył dobra osobiste i po-

W., Piotra Z., Pawła P. oraz 
Katarzynę Z.-W.). 
   Dnia 21.09.2018 r. odbę-
dzie się pierwsze posie-
dzenie w tej sprawie. 
   Akt oskarżenia pokrzyw-
dzeni wnieśli w czerwcu 
2018 r., oskarżając Prze-

   Przed Sądem Rejonowym 
w Gorzowie Wlkp. toczy się 
sprawa karna wszczęta 
przeciwko oskarżonemu 
Przemysławowi J. przez 
pięcioro pokrzywdzonych 
osób z Gminy Witnica 
(Agnieszkę H., Zygmunta 

Nagrody w Urzędzie
  Jak co kwartał, przedsta-
wiamy Państwu uzyskany 
w ramach dostępu do in-
formacji publicznej wykaz 
osób pełniących funkcje 
publiczne, które w okresie 
od 1.04. do 27.07.2018 r. 
otrzymały nagrody pie-
niężne od burmistrza. 
Poniżej publikujemy listę 
nagrodzonych osób wraz 
z  kwotami netto przekra-
czającymi 3 000 zł:

1. Sekretarz Urzędu Miasta 
i Gminy  – 4 181,44 zł
2. Zastępca burmistrza – 
4 181,44 zł
3. Skarbnik – 4 181,44 zł
4. Kierownik Wydziału 
Gospodarki Gruntami  – 
3 831,81 zł
Oprócz tego, sześciu pra-
cowników urzędu otrzy-
mało nagrody w kwocie 
2 786,94 zł netto. 

(red.)
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Wielki nieobecny - ciąg dalszy
        W dniu 12 września 2018 
r. o godz. 9.00 w Sądzie Re-
jonowym w Gorzowie Wlkp. 
odbyła się kolejna rozprawa 
przeciwko oskarżonemu 
Dariuszowi J. 
    Prokurator, po złoże-
niu zawiadomienia przez 
Wojewodę, zarzucił Da-
riuszowi J. popełnienie 
przestępstwa na szkodę 
interesu publicznego (art. 
231§ 1 KK), polegającego 
na tym, że jako funkcjona-

riusz publiczny, oskarżony 
nie dopełnił ustawowych 
czynności związanych 
z  procedowaniem i wpro-
wadzeniem w życie taryf 
dla zbiorowego zaopatrze-
nia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków na 
terenie Gminy Witnica. 
    Po otwarciu rozprawy, 
Sąd odczytał wcześniej 
złożone przez oskarżone-
go zeznania, z których 
wynikało, iż podważa 

on powstałą szkodę dla 
interesu publicznego, a 
także twierdzi, iż nie jest 
niczemu winien, a sprawa 
ma wymiar polityczny. Z 
zeznań tych wynikało tak-
że, że oskarżony próbuje 
uniknąć odpowiedzial-
ności, obarczając winą za 
zaistniałe fakty i  zdarze-
nia inne osoby, wymienia-
jąc je z funkcji i nazwiska 
(ówczesna sekretarz Gminy 
oraz przewodnicząca Rady 

Miejskiej). Taką linię obrony 
podtrzymał obrońca oskar-
żonego. 
    Następnie Sąd przesłuchał 
dwóch świadków - panią 
Agnieszkę H. reprezentują-
cą Radę Miejską w  Witnicy 
oraz pana Adriana H., rad-
cę prawnego z  Wydziału 
Nadzoru i Kontroli Lubu-
skiego Urzędu Wojewódz-
kiego. Zeznania obojga 
świadków pokrywały się 
z  twierdzeniami Wojewody 

Lubuskiego, który złożył za-
wiadomienie o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa.
   Kolejne terminy roz-
praw wyznaczono na 
dzień 17.10.2018 oraz 
31.10.2018 r., podczas 
których sąd przesłucha 
kolejnych świadków. 

red.

Święto plonów w Kamieniu Wielkim

foto redfoto redfoto red

Niech przyszłość będzie naszym drogowskazem

  Wywiad z Agnieszką 
Chudziak, kandydatką na 
burmistrza Miasta i  Gmi-
ny Witnica. Rozmowa 
o  drodze do samorządu 
i  perspektywach na roz-
wój gminy.
   Czy to prawda, że jako 
pierwsza w całym woje-
wództwie zarejestrowała 
Pani swój komitet?
   W województwie pierw-
sza nie byłam. W  powiecie 
gorzowskim byłam jedną 
z pierwszych – to fakt. A to 
dlatego, że do każdego wy-
zwania podchodzę z odpo-
wiedzialnością i pasją. Nie 
odkładam zadań do wy-

konania na ostatnią chwi-
lę. Tym samym eliminuję 
późniejsze nerwy, które 
nikomu nie służą. Plan, re-
alizacja, zamknięcie przed-
sięwzięcia, tak działam i tak 
działać będę.
    Jakie ma Pani pomysły 
na kampanię, zostało nie-
wiele czasu, aby przeko-
nać wyborców do nowej 
wizji?
  „Door-to-door”, czyli od 
drzwi do drzwi. Postaram 
się odwiedzić każdego 
mieszkańca mojej gminy, 
bowiem chcę z każdym za-
mienić kilka zdań, wysłu-
chać pomysłów i „bolączek”, 
ale również nakreślić plan 
działania na kolejne lata. 
Standardy, jakie chcę wpro-
wadzić w Witnicy, oparte 
będą na otwartości i dia-
logu, a przede wszystkim 
wsłuchiwaniu się w głos 
naszych mieszkańców, 
bo to Oni wiedzą w którym 
kierunku powinna rozwijać 
się nasza gmina i jakie są 
nasze priorytety. W zana-

drzu mam i inne pomysły, 
ale na ten czas owiane są 
nutką tajemnicy.
   Idzie Pani do wyborów 
„z pasją” – do czego?
  Z pasją do ludzi, do dzia-
łania, do samorządu. Pasja 
nie zna problemu braku 
pieniędzy, braku czasu, 
nie szuka wymówek. Dla 
ludzi z pasją nie ma w swo-
im słowniku stwierdzenia 
„nie da się”. Dla mieszkań-
ców i z mieszkańcami chcę 
zmieniać naszą gminę. 
Z  pasją oraz uśmiechem 
na ustach codziennie chcę 
zrealizować zaplanowane 
zamierzenia.
   Mówi się, że zawsze 
można być lepszym od 
poprzednika – czym Pani 
może przekonać miesz-
kańców, jakie są najważ-
niejsze punkty Pani pro-
gramu?
   W naszej gminie jest wiele 
do zrobienia. Począwszy od 
wodociągów, kanalizacji, 
mieszkań komunalnych, 
dróg, na edukacji i  bez-

pieczeństwie kończąc. 
Program wyborczy naszego 
komitetu będzie sukcesyw-
nie ogłaszany. Jednak nie to 
jest najważniejsze. Witnica 
stoi na rozdrożu, jest roz-
darta i skłócona. Skończ-
my z tym razem – raz na 
zawsze! Chcę szczerego 
i  otwartego dialogu, bez 
animozji i złośliwości.
 Która sfera działania 
w  gminie wymaga naj-
większych zmian?
  Komunalna i to bez 
dwóch zdań. Widziałam 
nieraz w  oczach mieszkań-
ców zawiedzenie i  brak 
nadziei na poprawę ich 
warunków życia. Chcą do-
stępu do wody pitnej 
i suchego dachu nad gło-
wą – to często niestety 
przygnębiający widok. 
I  od zaspokojenia tych jak-
że podstawowych potrzeb, 
dających mieszkańcom 
poczucie godności i bez-
pieczeństwa, chcę zacząć. 
Dopiero potem można my-
śleć o budowie takich inwe-

stycji, jak np. kompletnie 
nieużywane boisko do ba-
seballa za 100 000 zł. Wiem 
jak ustalić i zrealizować 
priorytety w naszej gmi-
nie i m.in. to spowodowa-
ło, że podjęłam decyzję 
o  starcie w wyborach sa-
morządowych.
   Myśli Pani, że Witnicy po-
trzeba świeżego spojrze-
nia?
   Sądzę, że mieszkańcy Wit-
nicy potrzebują fachowca 
i  jednocześnie miłośnika 
naszej gminy. Myślę, że 
dzięki olbrzymiemu wspar-
ciu i pozytywnej dawce 
energii od naszych miesz-
kańców, jestem w stanie 
zrealizować moje założenia 
i zmienić oblicze Witnicy 
tak, aby przyszłość stała 
się jej drogowskazem.

Rozmawiała: 
Karolina Machnicka
https://www.mpolska24.pl/niech-
-przyszłosc-bedzie-naszym-dro-
gowskazem

    Dożynki to ludowe świę-
to plonów połączone z ob-
rządami dziękczynnymi 
za ukończenie żniw i prac 
polowych. Społeczność so-
łectwa Kamienia Wielkiego 
swoje święto dożynkowe 
zaplanowała na 1 września 
2018 roku. Organizatora-
mi tego wydarzenia była 
Rada Sołecka z Sołtysem 
Krzysztofem Habajem 
i  Radnym Markiem Moł-

dochem na czele. 
    To tradycyjne już święto-
wanie rozpoczęła wspólna 
Msza Święta w Kościele Pa-
rafialnym pod wezwaniem 
Św. Antoniego, którą cele-
brował ks. Proboszcz. Pod-
czas mszy ksiądz Andrzej 
poświęcił wieniec dożyn-
kowy. Poświecony wie-
niec Panie z Koła Gospo-
dyń Wiejskich z Kamienia 
Wielkiego wyniosły z ko-
ścioła i z  korowodem do-
żynkowym przeniosły uli-
cami na przygotowany plac 
dożynkowy przy wiatach 
integracyjnych.
    Tam też odbyło się uro-
czyste powitanie przyby-
łych gości. A gościli podczas 
uroczystości mieszkańcy 
wsi Kamienia Wielkiego, 
mieszkanki DPS-u z Ka-
mienia Wielkiego z Panią 

Dyrektor, Rada Sołecka, 
Dyrektorzy szkół, radni 
Rady Miejskiej Witnicy, 
radni Powiatowi i bur-
mistrz Miasta i Gminy Wit-
nica. Po uroczystym powi-
taniu tradycyjnie burmistrz 
i radna Agnieszka Chudziak 
połamali chleb, którym 
dzielono się ze wszystkimi 
mieszkańcami życząc ko-
lejnych obfitych plonów 
w  przyszłym roku. Następ-
nie odbył się program ar-
tystyczny z  udziałem miej-
scowych wykonawców 
i uczestników Warsztatów 
Terapii Zajęciowej. Rada 
Sołecka przygotowała i zor-
ganizowała wiele atrakcji 
m.in. dmuchane zamki, 
watę cukrową, wyśmienite 
ciasto pieczone przez miej-
scowych ofiarodawców. 
Serwowany był również 

gorący bigos i wyjątkowa 
grochówka, przygoto-
wana przez zawodowe-
go kuchmistrza i  poda-
wana do późnych godzin 
nocnych (dziękujemy 
smakowała wyśmienicie). 
Dożynkowe popołudnie 
wypełnione było licznymi 
zabawami i  konkursami, 
które przygotowane i prze-
prowadzone zostały przez 
kreatywnego Pana Mirka 
z MDK w Witnicy. Imprezę 
zakończyła dyskoteka pod 
gwiazdami.
   Nad bezpieczeństwem 
podczas trwania imprezy 
czuwał zastęp OSP z Ka-
mienia Wielkiego, które-
mu serdecznie dziękuje-
my za trud i poświęcenie. 
Całość imprezy przebiegała 
bezpiecznie zgodnie z za-
planowanym wyjątkowym 

harmonogramem. 
 Dziękuję wszystkim 
mieszkańcom uczest-
niczącym w  tak pięknie 
przygotowanej imprezie, 
a  w  szczególności wszyst-
kim ofiarodawcom za prze-
kazanie swojego dochodu 
na rzecz powstałej nowej 
Szkoły Podstawowej im. 
Orła Białego w Kamieniu 
Wielkim, która od 1  wrze-
śnia 2018 roku zaczęła na 
nowo zapisywać swoje wy-
darzenia na kartach historii. 
   Dziękuję również wszyst-
kim radnym Rady Miej-
skiej Witnicy, którzy przy-
czynili się do podjęcia tak 
trudnej uchwały o  utwo-
rzeniu nowej szkoły.

Jacek Piwkowski

Dopłaty do wody i ścieków

   W porządku obrad wrze-
śniowej sesji nadzwyczaj-
nej, zwołanej przeze mnie 
na wniosek burmistrza, 
znalazł się przygotowany 
przez jego służby projekt 
uchwały w sprawie dopłat 
do taryf dla zbiorowe-
go zaopatrzenia w wodę 
i  zbiorowego odprowa-
dzania ścieków. 
   Nazwa uchwały myląca, 
gdyż w  projekcie ujęto je-
dynie dopłaty do wody 
w wysokości 1 zł netto do 
każdego m3.

   Podczas dyskusji nad 
projektem uchwały radny 
Stojanowski postulował, 
by podnieść kwotę dopłat 
do 2 zł, natomiast radny 
Zakryszko słusznie za-
uważył, iż pominięto do-
stawców ścieków. Skoro 
dopłaty są efektem obcią-
żenia mieszkańców w opła-
tach (zarówno jeśli chodzi 
o wodę i ścieki) kwotą czyn-
szu dzierżawnego, który 
Gminie płaci spółka MZK, 
to powinny one obejmo-
wać tak odbiorców wody, 
jak i dostawców ścieków. 
  Pozostali radni popar-
li wniosek radnego Za-
kryszki o wprowadzenie 
dopłat do ścieków, uzna-
jąc go za zasadny. Podczas 
ogłoszonej przerwy  przed 
głosowaniem, pracownicy 
burmistrza przygotowali 
nowy projekt w/w uchwały 

z powyższą zmianą, czy-
li dopłata 1 zł netto do 
każdego m3 wody i 1  zł 
netto do każdego m3 
ścieków. Uchwała została 
podjęta  i obejmuje okres 
od 14  sierpnia 2018 do 
31 grudnia 2018 r. 
  Brak przez dłuższy okres 
taryf za zbiorowe odpro-
wadzanie ścieków i zbioro-
we odprowadzanie wody 
uniemożliwiał uchwalenie 
przez Radę Miejską dopłat. 
W  roku 2017 Rada była 
pozbawiona możliwości 
zatwierdzenia taryfy, bo-
wiem burmistrz przekazał 
wniosek w ostatnim dniu 
ustawowego 45-dniowego 
terminu do zajęcia przez 
Radę stanowiska. Osta-
tecznie wypowiedział się 
w  tym temacie Naczelny 
Sąd Administracyjny: „nie 
jest istotne z jakich to na-

stąpiło przyczyn. Jako 
organ wykonawczy jest 
bowiem zobowiązany zor-
ganizować prace urzędu, 
aby zachodziła możliwość 
wywiązania się z obowiąz-
ków nałożonych przez 
ustawę. Oznacza to, że 
Rada nie mogła się wypo-
wiedzieć co do opracowa-
nej przez przedsiębiorstwo 
taryfy”.
   Choć bardzo cieszy fakt, 

że w końcu, od dnia obo-
wiązywania podjętej przez 
nas uchwały o dopłatach, 
my mieszkańcy będzie-
my płacić mniej za wodę 
i ścieki, to bez wątpienia 
należy także wyjaśnić 
sprawę 16 miesięcy płace-
nia przez nas po 17,03 zł 
za m3 wody i ścieków.

Agnieszka Hołubowska
przewodnicząca RM

9,99 zł 10,52 zł 
11,04 zł 

12,91 zł 
12,23 zł 

17,03 zł 17,03 zł 

12,29 zł 

 6,00 zł

 8,00 zł

 10,00 zł

 12,00 zł

 14,00 zł

 16,00 zł

 18,00 zł

 20,00 zł

Cena brutto za m3 wody i ścieków
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Humor
Kolega opowiada koledze:
- Byłem u lekarza i popro-
siłem o syrop od kaszlu, a 

on dał mi, nie wiem czemu, 
środek przeczyszczający.
- I co, zażyłeś ten środek?

- Zażyłem.
- I co, kaszlesz?

- Nie mam odwagi...
***

Dwaj panowie rozmawiają 
przy kieliszku.

– Ech, życie jest ciężkie... 
– wzdycha jeden z nich. – 
Miałem wszystko o czym 
człowiek może marzyć: 
cichy dom, pieniądze, 

dziewczynę...
– I co się stało?!

– Żona wróciła z wczasów 
tydzień wcześniej...

***
„My kobiety wcale nie jeste-

śmy mściwe.” - powtarzała 
sobie w myślach Zuzanna 

wcierając watę szklaną 
w jego slipy...

***
Kontrolna wizyta ciężarnej 

u ginekologa:
- Ojciec będzie przy 

porodzie?
- Nie sadzę, nie przepada 

za moim mężem.
***

- Kochanie, poszłabyś 
ze mną na siłownię?

- Myślisz, że jestem gruba?!
- OK, jak nie chcesz...
- I do tego leniwa?!!

- Uspokój się.
- Wmawiasz mi histerię?!!!
- Wiesz, że nie o to chodzi!
- Teraz twierdzisz, że prze-

inaczam prawdę?!
- Nie! Po prostu nie musisz 

ze mną nigdzie iść!!!
- A dlaczego tak Ci zależy, 

żeby iść samemu...?
***

- Doktorze, coś mnie kłuje 
w boku.

- To dobroć, zaufanie 
i współczucie.

- W jakim sensie?
- One zawsze bokiem 

wychodzą.
***

Na ostry dyżur przywożą 
gościa ze złamaniami, pod-

bitym okiem, zwichnięta 
szczęką.

- Pan po wypadku samo-
chodowym? - pyta lekarz.
- Nie, kichnąłem w szafie.

 OdsłOnięcie „POmnika WdzięcznOści Witnickim strażakOm”

foto A. Zabłocka

   Dzień 8 września 2018 r. 
przejdzie do historii OSP 
w  Witnicy. W dniu tym 
uwieńczono blisko dwu-
letnie zabiegi wielu lu-
dzi – odsłonięto „Pomnik 
Wdzięczności Witnickim 
Strażakom”. 
   Jak on wygląda – można 
sobie obejrzeć przed RCR, 
ocenić i zrobić pamiątkowe 
zdjęcie. Można przeczytać 
nazwiska byłych strażaków, 
którzy swoją społeczną pra-
cą przyczynili się do tego, 
że dzisiaj mamy jednostkę 
godną XXI wieku, a robili 
to już od roku 1945 r. Pan 
Zbigniew Czarnuch bardzo 
ładnie i wzruszająco o tym 
powiedział podczas jego 
odsłonięcia.
    Dla aktualnych, czynnych 
strażaków, jest to symbol 
wdzięczności, za to wszyst-
ko, co oni robią na rzecz 
bezpieczeństwa mieszkań-
ców miasta i gminy Witnica, 
porównywalny co najmniej 

do nadania sztandaru. To 
ich utwierdza w przekona-
niu, że nie tylko wartości 
materialne liczą się w życiu, 
że można i warto robić coś 
również bezinteresownie. 
Po prostu - pomóc bliź-
niemu.  
   W imieniu wszystkich stra-

żaków OSP w Witnicy pra-
gnę podziękować wszyst-
kim, którzy przyczynili się 
do jego powstania. Społecz-
nemu Komitetowi Budowy 
Pomnika, Burmistrzowi i Ra-
dzie Miasta Witnica, zakła-
dom pracy, a szczególnie 
wszystkim anonimowym 

mieszkańcom, którzy doło-
żyli swoją cegiełkę do jego 
powstania. Zapewniam, że 
żadna złotówka nie została 
zmarnowana. Jeszcze raz 
serdecznie dziękuję.
   Wszystkich, którzy chcie-
liby spróbować swoich sił 
i spełnić się w roli strażaka 

– ratownika, zapraszam do 
naszych szeregów – człon-
ków OSP Witnica. Nasze 
drzwi dla takich ludzi są za-
wsze szeroko otwarte. 

Krzysztof Świstel
Prezes OSP Witnica

Refleksje po 3 latach 
    W jednym z miesięczników 
reklamowo-informacyjnych 
ukazały się w czerwcu roz-
ważania radnego Artura 
Stojanowskiego na temat 
zbliżających się wybo-
rów na burmistrza Witnicy 
z  oceną szans poszczegól-
nych potencjalnych kandy-
datów. Tak się złożyło, że 
Pan Artur Stojanowski zajął 
po mnie miejsce w Radzie 
po mojej rezygnacji (nie 
został formalnie wybrany, 
tylko objął niejako stano-
wisko z urzędu, jako jedyny 
kandydat, bo inny kandy-
dat spóźnił się ze złożeniem 
stosownych dokumentów, 
co zresztą niezbyt eleganc-
ko nowy radny pozwalał so-
bie obśmiewać). 
   Po wyborach w 2014 r., gdy 
zaufało mi tak wielu miesz-
kańców, nie sądziłem, że 
przed upływem kadencji 
będę musiał zrezygnować 
z tej zaszczytnej funkcji. 
Moim jedynym błędem było 
tylko to, że nie zgadzałem 
się ze stylem rządzenia wit-
nickich włodarzy i nie ba-
łem się o tym mówić. Moja 
lokalna działalność spowo-
dowała, że do moich prze-
łożonych zaczęły spływać 
wydumane skargi osób 
oficjalnie i głośno wspie-
rających burmistrza, jak 
i jego samego. Powtarza-
jące się pisma (dla wzmoc-
nienia siły rażenia wysłane 
nawet do Prezydenta RP!!!), 
mimo że bzdurne, uru-
chamiały całą procedurę 
i spowodowały, że żeby 
nie narażać dobrego imie-
nia instytucji, której po-

świeciłem ponad ćwierć 
wieku, zrezygnowałem 
z mandatu. Teraz jednak 
jako obserwator witnic-
kich „rozgrywek”, w ślad 
za radnym, który mimo że 
nie brał udziału w wybo-
rach, piastuje stanowisko 
radnego na moim miejscu, 
także postanowiłem ocenić 
szanse potencjalnych kan-
dydatów (skupię się tylko 
na tych, którzy na moment 
zamknięcia gazety zare-
jestrowali swoje komitety 
wyborcze i oficjalnie infor-
mują o starcie w wyborach) 
– kolejność alfabetyczna.
 Chudziak Agnieszka 
(PROFESJONALNA I ME-
RYTORYCZNA) – wielo-
letnia skarbnik urzędu 
w Witnicy, co jest najlepszą 
rekomendacją jej znajomo-
ści finansów i problemów 
miasta. Po wyborach ode-
szła z urzędu nie godząc 
się na decyzje finansowe 
i kadrowe nowych władz, 
i  obecnie pracuje jako 
skarbnik w Kłodawie - jed-
nej z najprężniejszych gmin 
w województwie lubuskim, 
która przez ostatnie lata 
wykonała wiele inwestycji 
i inicjatyw poprawiających 
komfort życia mieszkańców 
i była nagradzana w  ogól-
nopolskich rankingach 
gmin. Fachowiec, a  przy 
tym otwarta do mieszkań-
ców. Radna, która w wy-
borach uzupełniających 
uzyskała ponad 66 procen-
towe poparcie (i to w nie 
swoim okręgu!). Energicz-
na w działaniu i co najważ-
niejsze - widać, że kocha 

Witnicę i dla gminy jest 
gotowa na wiele poświę-
ceń.
   Ławniczak-Karbowiak 
Sylwia (NIE UFAM) - „wy-
chowana” za poprzedniej 
władzy i co dziwne - wraz 
z  Pawłem Łopatką za no-
wej władzy uzyskała naj-
większy awans i skorzy-
stała po wyborach w 2014 
r. Z niejasnych przyczyn 
w  2017 r. zrezygnowała ze 
stanowiska sekretarza gmi-
ny. Założyła firmę, któ-
rą się szczyci, więc po co 
wraca do samorządu? Nie 
można jej odmówić profe-
sjonalizmu i chęci do pracy, 
które u jej byłych przełożo-
nych wg mnie są na znacz-
nie niższym poziomie. Po-
znałem ją jako grzeczną, ale 
jej twierdzenie ze spotkań 
przedwyborczych z miesz-
kańcami „że jest urodzonym 
burmistrzem”, jest mocno 
na wyrost. Na pewno war-
tościowa osoba i jej wiedza 
powinna być wykorzystana, 
ale nie uważam, że na sta-
nowisku do którego aspi-
ruje. Pozostaje jeszcze fakt 
ostatnich doniesień me-
dialnych, że według bur-
mistrza, który ma sprawę w 
sądzie, była odpowiedzial-
na za nieprawidłowości 
przy taryfach, a w konse-
kwencji za ogromne ceny 
wody i ścieków, nękające 
nas przez 16 miesięcy. 
  Jaworski Dariusz (PRO-
FESJONALISTA, ALE TYL-
KO WIZERUNKOWY) – 
choć i ten „profesjonalizm” 
nie jest jego, ale wyuczony, 
ustalony i sterowany. Do 

kampanii w 2014 r. szedł 
z  hasłem „ogromnego za-
dłużenia gminy”, a po czte-
rech latach zostawia ją z 
takim samym, przy czym 
lwią część zadłużenia, 
które spowodował, spo-
żytkował na inwestycje, 
na które nie pozyskał żad-
nego dofinansowania. 
Ciężko doszukać się w jego 
decyzjach personalnych 
jakichś jasnych punktów, 
za to lubi oglądać swoich 
pracowników (założył mo-
nitoring w całym urzędzie). 
W kadencji był wszystkim – 
budowniczym, opiekunem 
dzieci, sportowcem, został 
nawet strażakiem, choć nie 
uczestniczył w żadnej ak-
cji (ale mundur z naszych 
pieniędzy sobie sprawił) – 
nie stał się jednak takim 
jakbym chciał gospoda-
rzem, stawiając przede 
wszystkim na wizerunek. 
W niecały rok po objęciu 
przez niego stanowiska 
przyznałem w jednym z ar-
tykułów w Nowych Wiado-
mościach Witnickich (pt. 
Chleba i  igrzysk), że sam 
na niego głosowałem, ale 
właśnie dzięki temu, że 
byłem radnym - mogłem 
z bliska ocenić jego pracę 
i stąd m.in. mój obecny 
krytycyzm. Powiedziałem 
wtedy wyraźnie, że to był 
zmarnowany głos. Pewnie 
jest to dobry człowiek, ale 
otoczył się złymi, a jest na 
tyle słaby, żeby wyzwolić 
się z tego kręgu, który cią-
gnie go w dół.

Roman Urbaniec 

Masaże mobilne. Idealne na zmęczenie 
i ból pleców. Klasyczne, relaksacyjne, 
odchudzające.       tel. 697 299 967

Zatrudnimy instruktora nauki jazdy kat. B.
 Champion Andrzej Przylepa

 tel.  95 718 03 35 lub  501 449 632

Sprzedam kit pszczeli i miód gryczany
tel. 95 751 52 04

Sprzedam dom dwurodzinny na działce 
12 arów - w Witnicy (obok NETTO)

Cena - 320 tys. złotych,  tel. 509 457 250

Chiałem kupić mieszkanie
myślicie?
  Zastanawiam się jeszcze 
nad jedną rzeczą, a miano-
wicie w liście pojawia się 
sformułowanie: „...lokali, 
w  których zazwyczaj Pań-
stwo mieszkacie...” 
   Nie rozumiem tego „za-
zwyczaj”, czyli co - miesz-
kam w swoim domu od 
czasu do czasu?

Nazwisko mieszkańca 
znane reakcji

one rozpatrzone.
   Po rozmowie z żoną uda-
łem się do Urzędu Miasta 
z  takim wnioskiem, i co 
usłyszałem?                    
   A mianowicie to, że żad-
ne wnioski nie będą te-
raz rozpatrywane, mam 
przyjść dopiero po 21 
października, czyli po 
wyborach. Chciałem roz-
mawiać z burmistrzem, ale 
niestety nie pozwolono mi. 
I co Państwo na ten temat 

Szanowni Państwo!
   30 sierpnia br. otrzyma-
łem z Urzędu Miasta i Gmi-
ny pismo, w którym infor-
mują mnie, że w związku 
z nową ustawą podpisaną 
przez Prezydenta RP moż-
liwy jest wykup mieszkania 
komunalnego za 1% jego 
wartości. Burmistrz Gminy 
Witnica w ostatnim aka-
picie informuje, że należy 
składać wnioski o taki wy-
kup i niezwłocznie zostaną 

foto A. Zabłocka

foto A. Zabłocka
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Złudne nadzieje Listy znajomego z dalekiej bliskości
  List otrzymany od Zna-
jomego 1 września 2018 
[rocznica wybuchu II wojny 
światowej].
   Macieju, podróżując po Eu-
ropie od lat wielu, jak wiesz 
doskonale widzę zmiany, 
różnice te dobre i te, które 
niepokoją mnie coraz bar-
dziej. Twoją Witnicę znam 
również nie tylko z Twoich 
opowiadań, ale wielokrot-
nie w ciągu ostatnich dwu-
dziestu lat byłem gościem 
miasteczka, które zawsze 
stawiałem za niezwykle uda-
ny przykład i wzór działania 
lokalnego nie tylko w  sensie 
lepszych chodników, dróg 
i estetyki, ale również, albo 
przede wszystkim, jako 
miejsce, gdzie strachy 
i  fobie nastawiania ludzi 

przeciwko sobie tak wi-
doczne na poziomie poli-
tyki centralnej nie istnieją 
i skutecznie przezwycięża-
ne są codzienną praktyką 
i działaniem (…). Jakiś czas 
temu w niemieckiej tele-
wizji RBB zobaczyłem ku 
mojemu zdziwieniu repor-
taż z Twojego miasteczka 
ukazujący grupę bardzo 
młodych ludzi poddawa-
nych propagandowemu 
praniu mózgu w duchu 
najgorszych wzorców ro-
dem z lat 30 XX wieku. Po 
jakiejś chwili zdałem sobie 
z tego sprawę, że swoistym 
centrum operacyjnym szko-
lenia, co tu ukrywać, do 
walki z każdym obcym jest 
„Żółty Pałacyk”, który był o ile 
dobrze pamiętam, centrum 

dialogu i edukacji oraz na-
mysłu właśnie nad tym, aby 
nigdy więcej nie zagościły 
w jakichkolwiek głowach po-
mysły na reaktywację nacjo-
nalizmu. Co za przerażający 
zwrot sytuacji! Zaciekawio-
ny zacząłem szukać dalej 
i ku kolejnemu zdziwieniu 
odkryłem, że działalność 
paramilitarnej grupy to 
nie jedyny przykład mi-
litaryzacji dziejącej się 
w Twoim mieście: Park Dro-
gowskazów, którym szczyci-
ła się Witnica przez lata był 
jakiś czas temu rozryty przez 
wozy opancerzone, a festyny 
strzeleckie stały się jakąś po-
nurą formą rozrywki propo-
nowaną dzieciom, kobietom 
i każdemu kto tylko ma na to 
ochotę. Co się stało w Twoim 

mieście, które – przepraszam 
– ale przypomina Vietz z roku 
1938 kiedy to ulicami ma-
szerowała młodzież i dzieci 
w czarnych mundurach od 
Hugo Bossa?! Dodam jesz-
cze, że zrządzeniem losu za-
raz po emisji wspomniane-
go reportażu o Witnicy inna 
stacja informacyjna poka-
zała reportaż o tak zwanym 
„państwie islamskim”, w 
którym w charakterystycz-
nych pozach, czyli siedzący 
w mundurze młodzian „ar-
gumentował” nienawiść do 
całego świata, a za nim inny 
młodzian dzierżył flagę isla-
mistyczną. Podobne ujęcie 
i kadr zobaczyłem właśnie 
w reportażu RBB tylko, że 
mówiącym był… miesz-
kaniec Witnicy mówiący 

w podobnym tonie: „Pol-
ska dla Polaków, Niemcy 
do Niemiec, Syryjczycy do 
Syrii!”. Co się stało w Twojej 
Witnicy? Czy prawdą jest, 
że ci młodzi chłopcy są ob-
jęci swoistym patronatem 
obecnych władz Twojego 
miasteczka? Jeśli tak to mam 
szczerą nadzieję, że po je-
siennych wyborach ten stan 
się zmieni, a Witnica zacznie 
się rozwijać z dala od dzie-
lącej na lepszych i gorszych 
polityki partyjnej. Szczerze 
tego życzę…
   Rzeczy widziane z dystan-
su bardzo często są o wiele 
bardziej ostre i rzeczywiste, 
niż oglądane z bliska.

Maciej Dudziak

   Mieszkańcy naszej gminy 
co rusz dzwonią i proszą o 
interwencje w Ich sprawach. 
W przeważającej większo-
ści zgłaszają problemy ciek-
nących dachów, starych 
rynien i okien. Smutne jest 
w tym wszystkim to, że 
narzekają na brak reakcji 
z urzędu na takowe za-
wiadomienia. Opowiada-
ją o  braku zrozumienia ich 
problemów, chęci pomocy, 
a przede wszystkim o dość 
ordynarnym zachowaniu 
co niektórych pracowni-

ków ww. instytucji. Poniżej 
przedstawiamy kilka zdjęć. 
Makabrycznych zdjęć. 
   Mieszkańcy często pod-
noszą kwestię braku pie-
niędzy w gminnej kasie. 
Tak przynajmniej swoje 
„nieradzenie sobie z tema-
tem” tłumaczy włodarz – 
wspominają w rozmowach. 
Przykre i jakże „łatwe” tłu-
maczenie. Mieszkańcy nie 
rozumieją, dlaczego budu-
je się nowy/stary MDK za 
ponad 9 mln zł, a nie wyko-
nuje się tak podstawowych 

rzeczy. 
    Często proszą, aby dać Im 
tylko materiały, a Oni sami 
„wezmą sprawy w swoje 
ręce”. Przypominamy, że 
radni Komisji Gospodar-
ki Komunalnej i Budżetu 
wnikliwie interesują się 
tą tematyką i zgłaszają 
postulaty burmistrzowi. 
Niestety „gołym okiem” wi-
dać, że brak chęci z drugiej 
strony powoduje takie za-
niedbania. 

red.

foto red

foto red

foto red

foto red Znaki i znaczenia w demokracji lokalnej

   Demokracja nie jest ideal-
nym systemem, ale póki, co 
lepszego sposobu popra-
wiania i ulepszania świata 
nie wymyślono. Sposób 
opieki nad obywatelem 
(opieki! a nie sprawowania 
władzy nad ludźmi!), któ-
ry w wyborach powszech-
nych oddaje swój głos na 
kandydata ufając, że ten 
zrealizuje swój pomysł na 
lepszy świat sięga staro-
żytnej Grecji.
   Po to, aby zachować za-
sady demokracji, zwłaszcza 
lokalnej, wyraźnie oddzie-
lone muszą być funkcje 
administracyjne (wyko-
nawcze w osobie prezyden-
ta, burmistrza oraz wójta) 
od rady. Ważne jest również, 
aby funkcji sprawującego 

aktualną opiekę nad po-
wierzonym dobrem wspól-
nym w imieniu wyborców 
zawsze przyświecała misja 
służebności w stosunku 
do lokalnej społeczności 
obdarzającej zaufaniem 
osobę/ osoby wybierane 
w wyborach. Na tej bo-
wiem zasadzie, niezwykle 
kruchej i łatwej do utrace-
nia, opiera się demokracja: 
na zaufaniu sprawowania 
opieki w danej chwili, nie 
zaś na zawsze. Funkcje bo-
wiem, jak lata życia przemi-
jają szybko, a zaufanie nie-
zwykle trudno odbudować. 
Wybierani bezpośrednio 
w wyborach opiekunowie 
gmin (prezydent, burmistrz, 
wójt) dysponują wraz z radą 
środkami na poprawianie 
i rozwijanie poziomu życia 
mieszkańców. Środki te za-
wsze tylko i wyłącznie po-
chodzą z portfeli każdego 
z mieszkańców, czyli na 
każdą inwestycję i wyda-
tek składają się wszyscy 
ludzie będący obywatela-
mi. W demokracji, zwłasz-
cza lokalnej, prezydent, 

burmistrz, czy też wójt nie 
posiadają jakichkolwiek 
własnych pieniędzy na 
ulepszanie rzeczywistości, 
a każdą inwestycję reali-
zują wszyscy mieszkańcy 
będący społecznością lo-
kalną. 
   Łamanie tych kilku za-
sad zawsze prowadzi do 
kilku niepożądanych sy-
tuacji: zmianę służebnej 

względem mieszkańców 
roli opiekuna gminy do 
roli rzeczywistego prze-
świadczenia o sprawo-
waniu władzy, doraźnym 
zyskom w postaci zaspo-
kojenia potrzeb najbliż-
szej grupy wspierającej 
prezydenta, burmistrza 
oraz wójta, straceniem dy-
stansu w stosunku do chwi-
lowo sprawowanej funkcji, 

co w konsekwencji prowa-
dzi do prowadzenia polityki 
lokalnej przypominającej 
scenę rodem ze Shreka: „Ja 
król Zasiedmiórogrodu, pan 
wasz na włościach”. 
   Oczywiście w grotesko-
wej mikroskali: ni śmiesz-
ne, ni straszne…

Sławomir Malinowski

foto red
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……………………………………………………………………..……………… 
(imię, nazwisko/ nazwa wnioskodawcy) 
 
……………………………………………………………………………………… 
(adres wnioskodawcy) 
 
………………………………………………… 
(telefon kontaktowy) 
 
………………………………………………… 
(email) Burmistrz Miasta i Gminy Witnica 

Plac Andrzeja Zabłockiego 6 
66-460 Witnica 

 
 

WNIOSEK DO BUDŻETU MIASTA I GMINY WITNICA NA 2019 ROK 
 
 
Wnioskuję o wpisanie do Budżetu Miasta i Gminy Witnica na 2019 rok następującego/cych zadania/ań:  
 

1. ………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Miejsce (miejscowość, ulica, itp.): ………………..…………………………………………………………………………………………..……….………………………… 
 
Koszty zadania: ………………………………………………………………………………………………................................................................................ 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
w tym: 
 

1) świadczenia gminy : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
 
 

2) wkład wnioskodawcy (finansowy, rzeczowy, itp.): ……………………………………………………………………………………….……………….... 
  
Opis zadania (m.in. cel, termin, zakres):………………………………………………………………………………..………...……………………………………..……. 
 
……………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
 
………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Uzasadnienie: ..................................................................................................................................................................................... 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………. 
 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych przez Urząd Miasta i Gminy Witnica w procesie projektowania budżetu gminy na 2019 r. 
 
 

………………………………………………………………..……………………… 
(data i czytelny podpis wnioskodawcy) 

L I S T Y  D O  R E DA KC J I

Jest ich około 20, a każda z nich kosztuje 300 zł

  Dariusz z Witnicy: „Byłem 
dziś świadkiem zabawne-
go zdarzenia. Pan Jaworski 
szedł ulicą, a za nim z apa-
ratem biegł fotograf. Czy 
to prawda, że w urzędzie 
na etacie zatrudniony jest 
fotograf? Ile to kosztuje, 
bo to jest naprawdę śmiesz-
na sytuacja.” 
    Odp. red: - Zgadzamy 
się z Panem Dariuszem, ale 
wiadomo, że propaganda 
z obrazkami lepiej tra-
fia do oglądających i jak 
przedstawialiśmy wielo-
krotnie na naszych łamach, 
to pan burmistrz wyznaje 
zasadę, że nie ważne co się 
robi, ważne żeby to dobrze 
sprzedać.
   Regina z Witnicy: „Prze-
czytałam ostatnio, że bur-
mistrz lekką ręką dał 
swojemu zastępcy kilka-
dziesiąt tysięcy nagród, 

a ja rocznie mam 14.700 zł 
emerytury. Pokłóciłam się 
o to z moją koleżanką, która 
nie wierzy w takie nagrody 
i  mówi, że to nagonka. To 
jak to jest z tymi nagrodami 
– były czy nie?” 
   Odp. red: - Niestety były. 
Wszystko co piszemy w PL 
musi polegać na prawdzie 
i faktach, bo już dawno 
bylibyśmy w sądzie, jeżeli 
napisalibyśmy coś, na co 
nie mamy dokumentów 
lub innego potwierdzenia. 
Wszystkie informacje za-
mieszczane na naszych ła-
mach sprawdzamy i dzięki 
temu możemy pisać dla 
Państwa o sprawach, o któ-
rych w innych mediach nie 
mielibyście szans przeczy-
tać.
   Robert z Nowin W.: „Czy 
to prawda, że w czasie re-
ferendum w Witnicy sprzed 

dwóch lat ktoś nagrywał 
miejsca, gdzie były głoso-
wania, żeby przestraszyć 
ludzi? Przecież to jest jak 
zwykłe chamstwo, tak pró-
bować manipulować ludź-
mi i zastraszać ich. Czy takie 
sprawy nie powinny być 
zgłaszane na policję?” 
   Odp. red: - Było, minęło, 
ale faktycznie w dwóch sa-
mochodach, akurat nale-
żących do byłego i rodzi-
ny obecnego zastępcy 
burmistrza, które usta-
wione były pod lokalami 
wyborczymi, znajdowały 
się kamery. Jaki był ich 
cel - trudno powiedzieć, 
ale miejmy nadzieję, że w 
październikowych wybo-
rach takie rzeczy nie będą 
miały miejsca, bo przecież 
nikomu nie będzie zależało 
na niskiej frekwencji, jak to 
było przy referendum.

   Barbara z centrum Wit-
nicy: „Przez rok za wodę 
i  ścieki zapłaciłam prawie 
1000 zł więcej niż rok wcze-
śniej. Dla mojej rodziny to 
naprawdę duże pieniądze. 
Sąsiadka powiedziała, że 
muszą się zmienić władze, 
żeby dostać jakieś rekom-
pensaty, bo coś takiego 
przeczytała. O jakie władze 
chodzi, bo nie ukrywam, że 
przydałaby się taka sumka”. 
   Odp. red: – O horrendal-
nych opłatach za wodę 
i  ścieki przez ostatnie mie-
siące pisaliśmy wielokrot-
nie. Burmistrz za niepra-
widłowości przy taryfach 
ma obecnie sprawę w są-
dzie, bo Wojewoda Lubu-
ski złożył zawiadomienie 
i Prokuratura uznała po-
dobnie jak i my, kto był 
za cały bałagan odpowie-
dzialny.

  Paweł z Dąbroszyna: 
„Cztery lata temu przed wy-
borami usłyszeliśmy mnó-
stwo obietnic i właściwie 
nic u nas się nie zmieniło, 
bo nic dobrego nie można 
powiedzieć o chodniku, 
na którym ledwo mieści 
się wózek dziecięcy, czy 
dwoje idących ludzi. Nic 
niewarta pokazówka, że 
coś się robi. Czy my zawsze 
musimy być na końcu w po-
mysłach na inwestycje?”. 
   Odp. red: - Zgadzamy się, 
często w wyborach poja-
wia się wiele obietnic, które 
później nie są realizowane, 
a najlepszym niestety przy-
kładem jest Dąbroszyn. To 
się musi zmienić, ale czas 
i  21 października wszystko 
pokaże.

Dziękujemy za zaufanie.
red.

„Dobra”  zmiana
     Decyzje kadrowe podjęte 
dwa lata wstecz przez bur-
mistrza Jaworskiego dopro-
wadziły do takiego stanu, 
że dobrze prosperująca 
miejska Spółka stoi obec-
nie na krawędzi krachu fi-
nansowego.
     Miejskie Zakłady Komu-
nalne sp. z o.o w Witnicy sp. 
z o.o w latach 2005-2015 
osiągały z działalności go-
spodarczej zysk netto 
w  następującej wysoko-
ści:
2005 –    65,3 tys. zł, 
2006 –  102,6 tys. zł, 
2007 –  146,8 tys. zł, 
2008 -    45,0 tys. zł, 
2009 –    44,4 tys. zł; 
2010 –    30,6 tys. zł; 

2011-      35,5 tys. zł; 
2012 –  108,4 tys. zł; 
2013 –  190,9 tys. zł; 
2014 –  129,7 tys. zł; 
2015 –  258,5 tys. zł.
   Łącznie: 1.157,7 miliona 
złotych zysku netto.
     Przypomnieć należy,  że 
zyski netto były osiągane 
pomimo tego, że Spółka 
była obciążona  zobowiąza-
niami byłego gminnego za-
kładu budżetowego (ZWiK-
-u), które wynosiły  minus 
915 tysięcy złotych. 
   Spółka odrabiała także 
straty z lat 2003-2004 wy-
noszące ok. 400 tys. złotych. 
Dodatkowo od roku 2005 
do 2013 spółka spłacała 
kredyt w wysokości 700 ty-

sięcy (z odsetkami ponad 
1,1 mln). 
     I przez 10 lat Spółka 
przynosiła zyski, inwe-
stowała, zarabiała pie-
niądze, realizowała kon-
trakty unijne, budowała 
wodociągi i kanalizację, 
a ceny wody i ścieków w 
2015/2016 oscylowały na 
poziomie 12 złotych.
    I co mamy dalej? W lipcu 
2016 roku następuje zmia-
na prezesa MZK. A  przy-

pomnieć trzeba, że w lipcu 
2016 roku Spółka nie mia-
ła żadnych zadłużeń, linia 
kredytowa w wysokości 
700  tys. nie była wykorzy-
stywana, a w „kasie” Spółki 
było ok. 200 tys. złotych. 
   Efekt dobrej zamiany 
i rządów pana Przemysła-
wa Jocza jest taki, że w la-
tach:
2016 – strata finansowa 
netto ponad 1,1 milio-
na złotych (w 5 miesięcy 

i 5 dni !!!);
2017 – strata finansowa 
netto około 300 tys. zło-
tych;
2018 – zadłużenie wzra-
sta o 400 tys. złotych (kre-
dyt na zakup wozu aseni-
zacyjnego);
    Łącznie: 1,8 miliona, co 
stanowi aż 59% kapitału 
założycielskiego Spółki.
No comments (bez komen-
tarza).       

W. Grzecznowski

Wniosek do budżetu na 2019 r.
 (do wypenienia i złożenia w UMiG Witnica)

W TROSCE O FAJNĄ I UCZCIWĄ GMINĘ !
   Kilkanaście dni temu mia-
ła miejsce w Sądzie Rejo-
nowym w Gorzowie Wlkp. 
sprawa karna, w której 
oskarżonym jest burmistrz 
Witnicy. Byłem i przysłu-
chiwałem się tej rozpra-
wie, jako zainteresowany 
tym tematem mieszkaniec 
gminy.
    Podczas rozprawy zezna-
jący w charakterze świadka 
radca prawny z Wydziału 
Nadzoru i Kontroli w Lubu-
skim Urzędzie Wojewódz-

kim stwierdził, że nadzoruje 
on sytuację prawną w Wit-
nicy, przyglądał się cenom 
wody i ścieków i porówny-
wał je z innymi gminami. 
Dodał, że wg niego po-
szkodowani przez brak 
taryf mieszkańcy gminy 
Witnica powinni dążyć do 
cywilnego pozwu zbio-
rowego przeciwko gmi-
nie lub MZK i domagać 
się zwrotu nadpłaconych 
kwot. 
  Wyraził pogląd, że udo-

wodnienie i uzasadnienie 
przez prezesa MZK dla tak 
wysokich opłat i kwot (np. 
17,03 zł / m3) pobieranych 
od wielu mieszkańców 
gminy przez długie miesią-
ce - byłoby niemożliwe.
   Wiem, że dla wielu ro-
dzin ta nadpłata to przy-
najmniej kilkaset złotych 
(ja szacuję dla mojej rodzi-
ny – około 700 zł). 
  Tak więc za głosem 
przedstawiciela Wojewo-
dy Lubuskiego zgłaszam 

próbę zbudowania grupy 
pokrzywdzonych. Jeżeli 
chcecie dołączyć do grona 
domagającego się zwrotu 
nadpłaty – piszcie do mnie 
na Facebooku, na maila 
lub po prostu zaczepcie 
mnie na ulicy. 
  Proszę rozgłaszajcie też 
informację wśród rodziny 
i  znajomych, aby wszyscy 
zainteresowani mogli po-
znać prawdę, obecną sytu-
ację i uzyskać wiedzę.
   Zamierzam powalczyć 

o  te pieniążki dla Was 
i  siebie, bo zawsze boli 
mnie niesprawiedliwość 
i krzywda. 
    Ponadto jeżeli niesłusznie 
zapłaciliście być może kilka-
set złotych, to wolę, aby te 
pieniądze wróciły do Wa-
szych domów niż zasilały 
kasę MZK na nie wiadomo 
jakie wydatki.

Pozdrawiam,
Andrzej Kuderski

andrzej.kuderski@plusnet.pl

   Dzień Dobry wszyst-
kim Naszym czytelnikom.  
Z  uwagi na fakt, iż zbli-
żają się jesienne wybory 
samorządowe, w których 
będę ubiegał się o mandat 
do Rady Miasta i Gminy 
Witnica, pragnę pokrótce 
przedstawić Państwu moją 
skromną osobę.  Przede 
wszystkim pragnę za-
znaczyć, iż nie należę do 
żadnej partii politycznej 
a moje starania o Mandat 
Radnego podyktowane 
są chęcią szczerej pomo-
cy mieszkańców i działa-
niem na ich rzecz i w ich 
imieniu. 
  Posiadam tytuł doktora, 
który uzyskałem na Univer-
sity of South Wales w Wiel-
kiej Brytanii. Następnie 
podjąłem studia habilita-
cyjne w Institutes for Biolo-
gical Sciences w Chińskiej 
Akademii Nauk w Szangha-
ju. Ukończyłem także kurs 
Marketingu i Administra-

cji na Uniwersytecie Tech-
nologicznym w Poznaniu. 
Obecnie objąłem posadę 
Adiunkta na AWF-ie w Po-
znaniu oraz zajmuję się pro-
wadzeniem własnej firmy. 
   Dzięki licznym podróżom 
w różne strony świata, mia-
łem okazję obserwować 
jak funkcjonują inne pań-
stwa i miasta. Dzięki temu 
dziś na wiele spraw pa-
trzę w  zupełnie inny, no-
woczesny sposób, który 
chciałbym wdrożyć także 
i w Naszym Mieście. 
  Najważniejsza dla mnie 
jest swoboda mieszkańców 
– zarówno w sferze gospo-
darczej, jak i społecznej, po-
nieważ tylko w ten sposób 
nasza lokalna wspólnota 
ma szansę się rozwijać i bo-
gacić. 
   Pragnę także pomóc Na-
szym dzieciom oraz mło-
dzieży w podnoszeniu 
poziomu edukacji, co bez-
pośrednio przyczyni się do 
łatwiejszego startu w doro-
słe życie. Uważam, iż wspól-
nymi siłami i z Państwa po-
mocą osiągniemy sukces. 
   Dlatego też bardzo moc-
no zachęcam wszystkich 
do wzięcia udziału w Wy-
borach Samorządowych 
2018 i liczę na poparcie 
mojej kandydatury.

Mariusz Gutowski
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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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