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Witnica
MIASTO i GMINA

Będą cztery przejścia dla pieszych
Szanowni Państwo, Rada
Miejska Witnicy w maju
podjęła uchwałę, w której
zapisała środki w wysokości 100 tys. zł na wykonanie czterech przejść
dla pieszych. Inwestycja
zostanie wykonana jeszcze
w tym roku na odcinku uli-

cy Gorzowskiej – od sklepu "Rossmann" do MDK.
Cieszę się, że mój postulat
z ostatniej sesji został w tak
szybkim tempie zaakceptowany i wpisany do tegorocznego budżetu.
Mam nadzieję, że przejścia
dla pieszych również będą

wykonane w takim szybkim
tempie. Jedna z mieszkanek zgłosiła problem przejścia na ostatnim odcinku ul.
Gorzowskiej w Witnicy. Ten
postulat zgłoszę na najbliższej sesji, bo jest jak najbardziej zasadny.
radna Agnieszka Chudziak

Spotkania z radnymi
Zapraszamy mieszkańców Witnicy na czerwcowe i lipcowe spotkania
z radnymi.
Tematem przewodnim
będą oczekiwania mieszkańców co do budżetu
na 2019 r. Porozmawiamy
również o bieżących proradni RM
blemach.

25.06 – godz. 18:00 – Witnica, hotel Witnica, ulice: Gorzowska, Ks. Bielaka, 1-Maja,
Parkowa, Pocztowa, Rybacka, Spokojna,
Wojska Polskiego, Moniuszki, Plac A. Zabłockiego, Plac Wolności, Rybacka, Sikorskiego, Wojska Polskiego, Zaułek Kościelny

04.07 – godz. 18:00 – Witnica, świetlica
w ZSP Witnica (Wiosny Ludów), ulice: Bajkowa, Cegielniana, KEN, Kosynierów Mirosławskich, Myśliwska, Wiosny Ludów, Potok, Rolna, Starzyńskiego, Wesoła, Żaków

05.07 – godz. 18:00 – Witnica, sala RCR,
27.06 – godz. 18:00 – Witnica, sala Par- ulice: Kostrzyńska, Kolejowa, Krótka, Ogrokowa, ulice: Azaliowa, Cmentarna, Ener- dowa, Słoneczna, Zaułek Polny, Żwirowa,
getyków, Fiołkowa, Konopnicka, Sportowa, Dębowa, Kasztanowa, Końcowa, Osadników, Piaskowa, Sosnowa, Świerkowa, TrauStrzelecka, Różana, Wielka,
gutta, Zaułek Kowalski, Żwirowa

foto red

PODWYŻKA PŁAC
Radna Agnieszka Chudziak na wspólnej komisji
RM Witnicy zaproponowała 10% podwyżkę płac dla
urzędników. Radni przegłosowali ten wniosek. Burmistrza postulat wynoszący
tylko 5% wypada w tym
przypadku „blado, oj blado”.
Ponoć takiej podwyżki nie
red.
było od lat.
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Sprawozdanie z LXIX sesji rady Miejskiej wWitnicy

W dniu 24.05.2018 r. odbyła się LXIX sesja Rady Miejskiej. W porządku obrad
przewidziano m.in. głosowanie nad zatwierdzeniem
sprawozdania
finansowego Gminy Witnica oraz
udzieleniem burmistrzowi
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok
2017. Okazało się jednak,
iż burmistrz nie przedstawił Radzie kompletu dokumentów, w tym m.in.
bilansu za 2017 r. oraz
rachunku zysków i strat
(a do tego zobowiązuje
go ustawa o finansach
publicznych). Wobec tego
złożono wniosek o przerwę
w obradach sesji do dnia
5.06.2018 r., by do tego czasu burmistrz mógł dostar-

czyć dokumenty, a radni
mieli czas na zapoznanie
się z nimi.
Przed ogłoszeniem przerwy radni wysłuchali m.in.
informacji na temat funkcjonowania
gminnego
systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi.
W związku z tym, iż Gmina
Witnica jest współwłaścicielem Celowego Związku
Gmin CZG-12 w Długoszynie, zajmującego się gospodarką odpadami, wysłuchano
interesującego
wystąpienia jego przewodniczącego - Pana Tadeusza
Pietruckiego. Informacje,
które przekazał, wzbudziły
niepokój wśród radnych,
gdyż jak się okazuje, Gmina Witnica nie wywiązuje się z obowiązku dostarczania odpadów do
CZG-12. W trakcie dyskusji
wypłynęła także kwestia za-

mrożonych na 3 lata stawek
za odpady w naszej gminie (burmistrz zawarł taką
umowę w połowie 2016 r.),
które odbiegają od realnych cen za śmieci oraz
ryzykiem, że za rok (po
upływie okresu obowiązywania umowy) mogą drastycznie wzrosnąć.
Po ogłoszonej przerwie
w sesji kontynuowano
porządek obrad, podjęto
uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
z wykonania budżetu za
2017 r. (3 głosami za), natomiast radni w głosowaniu
nie udzielili burmistrzowi
Jaworskiemu absolutorium z tytułu wykonania
budżetu. Radni podjęli za
to jednogłośnie uchwałę
w sprawie zlecenia Komisji
Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli problemowej

rozliczeń między Gminą
Witnica a MZK w okresie od
1.01.2018 r. do 31.05.2018
r. Podjęcie tej uchwały uzasadnione było wykryciem
przez zespół kontrolny
nieprawidłowości za rok
2016 i 2017, gdzie stwier-

dzono m.in. opłacanie faktur po terminie czy nie
ujmowanie faktur w ewidencji księgowej. Więcej
na ten temat w lipcowym
numerze Przekroju.
Agnieszka Hołubowska
przewodnicząca RM Witnicy

228 czerwca 2018 r. o godz. 14:00 w sali wie-

lofunkcyjnej RCR odbędzie się sesja Rady Miejskiej Witnicy. Serdecznie zapraszam wszystkich
mieszkańców. 		

Agnieszka Hołubowska

Sprzedam dom dwurodzinny na działce
12 arów - w Witnicy (obok NETTO)
Cena - 320 tys. złotych, tel. 509 457 250
Zatrudnimy instruktora nauki jazdy kat. B.
Champion Andrzej Przylepa
tel. 95 718 03 35 lub 501 449 632
Masaże mobilne. Idealne na zmęczenie
i ból pleców. Klasyczne, relaksacyjne,
odchudzające. tel. 697 299 967

Wydawca: Agencja Reklamy ROGRESS Adam Piotrowski, ul. Kościuszki 22a/3, 69-200 Sulęcin; Redaktor naczelny: Adam Piotrowski
Redakcja: Adam Piotrowski i zespół redakcyjny
Adres redakcji: ul. Kilińskiego 9, pok. 1, 69-200 Sulęcin, tel. 511 225 133, Adam.Piotrowski2@gmail.com; Oferta reklamy: tel. 607 689 371
Druk: Polskapresse Oddział w Poznaniu; Nakład: 4.000 egz.; Kolportaż: WŁASNY
Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń. Redakcja nie zwraca nie zamówionych tekstów, a także zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania.
Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione
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AZBEST 2018
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Zielonej Górze w roku 2018 realizuje priorytetowy program pn.
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Program adresowany
jest do jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których przeprowadzono inwentaryzację wyrobów
zawierających azbest, posiadających
opracowany i przyjęty uchwałą Rady
Gminy gminny program usuwania
azbestu.
W ramach Programu w roku 2018
Fundusz zrefunduje do 100%
kosztów kwalifikowanych poniesionych przez właścicieli nieruchomości oraz przez Gminę - do
wysokości kwoty dotacji określonej
w umowie. Kwota dotacji nie może
przekroczyć iloczynu 800 zł i sumy
całkowitego efektu ekologiczne-

go, wyrażonego w Mg unieszkodliwionych odpadów zawierających
azbest.
Dofinansowanie jest przeznaczone na usuwanie wyrobów zawierających azbest znajdujących
się na terenie gminy (bez ograniczeń dotyczących własności posesji,
z których są usuwane odpady zawierające azbest). Kosztami kwalifikowanymi są koszty demontażu,
zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających
azbest na uprawnionym składowisku odpadów niebezpiecznych.
Gmina Witnica została przyjęta
na listę wniosków kwalifikujących
się do dofinansowania w ramach
programu AZBEST 2018 w kwocie
35.600 zł.
red.

Ruszył nabór wniosków
Zarząd Województwa Lubuskiego
w dniu 24.05.2018 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na wsparcie w 2018
roku realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w ramach działania Lubuska Odnowa Wsi
na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
w województwie lubuskim.
Wnioski na stroje, wyposażenie, inne potrzeby mogą
składać koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, kluby piłkarskie i inne.
Na realizację ww. zadania
przeznaczono środki w wysokości 650.000 zł. Maksymalna
kwota dofinansowania pojedynczego projektu może
wynieść do 10.000 zł.
Oferty należy złożyć do
dnia 21 czerwca 2018 r.
w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej
7 lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu
Marszałkowskiego z siedzibą
w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mościckiego 6 lub korespondencyjnie.
Wzór oferty, karta oceny za-

dania oraz inne szczegóły dotyczące
konkursu znajdują się na BIP-ie Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Lubuskiego pod linkiem:
Piotr Zakryszko
radny Rady Miejskiej Witnicy
źródło: http://bip.lubuskie.pl/683/2679

•
•

•
•
•
•
•
•

codziennie dostarczamy do Ciebie 5 zdrowych posiłków
nasz dietetyk na podstawie wywiadu żywieniowego przygotuje
dla Ciebie indywidualnie zbilansowaną dietę, dopasowaną do zapotrzebowania na energię i składniki odżywcze, a także stanu zdrowia
I stylu życia
posiłki, które dla Ciebie przygotujemy, będą nie tylko zdrowe
ale i smaczne
stawiamy na sezonowość i różnorodność
daj się zaskoczyć każdego dnia
realizuj swoje Cele i ciesz sic etefektami
nie musisz już dłużej zastanawiać się czy Twoja dieta jest odpowiednio skomponowana, zni poświęcać czasu ns przygotowywanie
posiłków
zdrowe odżywanie, odchudzanie, poprawa stanu zdrowia czy wyników sportowych?
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Znak rozpoznawczy

Rodzinnie, transgranicznie z dinozaurami
Przedszkole „Na Środku grom i zabawom integraŚwiata” w Nowinach Wiel- cyjnym z animatorem.
kich realizuje polsko-niemiecki projekt „W Krainie
Dinozaurów”. Pod takim
też hasłem 9 czerwca br.
odbył się na terenie Parku
Dinozaurów Festyn Rodzinny, w którym licznie uczestniczyły dzieci i rodzice
z przedszkoli w Nowinach
Wielkich i Seelow w Niemczech. Organizatorzy postarali się o wspaniałą atmosferę, dzięki m.in. wspólnym

Dziękuję za zaproszenie Elżbiecie Kwaśnej oraz cai gratuluję Pani Dyrektor łej kadrze Zespołu pomysłu

i inicjatywy.

Agnieszka Hołubowska

foto red

foto red

Woda i ścieki
10 kwietnia 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił
skargę kasacyjną burmistrza, złożoną od wyroku
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie. WSA stwierdził prawidłowość
rozstrzygnięcia
nadzorczego
Wojewody
Lubuskiego, w którym ten

uznał za nieważne zarządzenie burmistrza weryfikujące wniosek taryfowy
MZK, złożony w styczniu
2017 r.
Naczelny Sąd podzielił stanowisko Wojewody
oraz gorzowskiego sądu
i stwierdził jednoznacznie, że skarga burmistrza
nie ma usprawiedliwionych

podstaw. Sąd potwierdził,
że w naszej gminie od ponad roku nie obowiązują
żadne taryfy wodno-ściekowe (okres beztaryfowy) oraz, że Rada Miejska
została przez burmistrza
pominięta w procesie zatwierdzania taryf. NSA
powtórzył w uzasadnieniu
wyroku argumenty przed-

stawiane rok temu przez
radnych burmistrzowi, dotyczące nieważności zarządzenia burmistrza, błędów
we wniosku taryfowym,
braku wejścia taryf w życie. Niestety, zamiast przyjąć argumenty radnych,
przyznać się do błędów,
wyciągnąć konsekwencje
i wszcząć procedurę na-

prawczą, burmistrz toczył
batalie w sądzie, gmina
poniosła
niepotrzebne
koszty sądowe, zdezorientowani mieszkańcy
obciążeni zostali przez
ponad rok kwotą 17,03 zł
za m3 wody i ścieków, czego można było uniknąć.

5

Sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej
stronie – mówiła Eleonora Pawlak w znanej komedii „Sami swoi”. W którym
miejscu stoi witnicki wymiar sprawiedliwości? Ruszyło kolejne postępowanie wobec witnickich
urzędników. Tym razem
prokuratorskie zarzuty
usłyszał burmistrz miasta
Dariusz Jaworski. - Rozmowa z Agnieszką Chudziak,
miejską radną o prawnych
bolączkach witnickiej rzeczywistości.

poznawczym
obecnych
władz Witnicy i to z własnej winy. Stare porzekadło mówi – „co zasiejesz, to
zbierzesz”. To się sprawdza
w tym przypadku. Zarzuty
o przekroczeniu uprawnień oraz niedopełnieniu
obowiązków postawiono burmistrzowi – chodzi
o niezweryfikowane taryfy
wodno-ściekowe, a także
zastępcy burmistrza oraz
prezesowi MZK dotyczące
zakupu samochodu strażackiego z naruszeniem
procedur. Mieszkańcy nie
mogą być z tego faktu ani
Mamy informacje o zaszczęśliwi, ani dumni.
rzutach prokuratorskich
wobec witnickich władz.
Dlaczego uważa Pani,
To niepokojące, tym bar- że sądy i prokuratura są
dziej, że oskarżenia ciążą znakiem rozpoznawczym
już na kilku osobach z ma- obecnych władz?
gistratu.
Dlatego, że prócz przyPrzykre, ale sądy i pro- toczonych wyżej zarzutów
kuratura są znakiem roz- wobec witnickich władz, są-

dami i prokuraturą straszeni są zwykli mieszkańcy,
którzy mają odmienne od
nich zdanie. Jest to sposób
na „zamknięcie ust niepokornym”, jednakże według
mnie nie tak powinna wyglądać nasza witnicka rzeczywistość.
Witniczanie
utknęli w lęku przed władzą. To jest przerażające.

dnia idę do przodu.

fliktu, bez sądów, bo tylko w taki sposób jesteśmy
Ma Pani własne zastrzew stanie odbudować nasz
żenia do obecnych władz?
witnicki potencjał. Te możKiedyś ktoś mądry powieliwości tkwią w ludziach,
dział, że wydawać pieniąnaszych mieszkańcach.
dze potrafi każdy głupi, ale
Wystarczy tylko je dostrzec
rozwijać miasto, czy firi odpowiednio spożytkomę, a jednocześnie ograwać. Wierzę głęboko, że
niczać zadłużenie - już nie
nowe wyborcze rozdanie
każdy. Pan Dariusz Jaworw Witnicy to umożliwi.
ski w kampanii wyborczej
Pani także w przeszło- głośno mówił o ogromnym Rozmawiała:
ści spotkała się na sali są- zadłużeniu naszej gmi- Karolina Machnicka
dowej z obecnym burmi- ny, nie wspominał jednak https://www.mpolska24.pl/wiadoo pozyskanych środkach mosc/3009598/znak-rozpoznawczy
strzem?
Nikt z nas nie jest ideal- na inwestycje. Dzisiaj zany. Napisałam kilka słów dłużenie sięga zenitu i geza dużo. Po prostu - z żalu, neralnie nikt o tym nie wie,
z ludzkiej ułomności. Otrzy- że pozyskane środki na inmałam pozew do sądu i tak westycje są znikome w odsię rozpoczęło. Z perspek- niesieniu do zaciągniętych
tywy czasu przyznaję, że zobowiązań.
w przeszłości popełniłam
Czego Pani oczekuje?
kilka błędów. Jednak wyMarzy mi się dialog spociągnęłam z nich wniołeczny bez animozji, bez
ski i mądrzejsza każdego
obrażania się, bez kon-

red.
wyrok: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/
doc/E8E914BAC8

Zdolne uczennice z Dąbroszyna
22 maja w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. odbyła się uroczysta gala, podczas której
uhonorowano laureatów
i wyróżnionych w Wojewódzkim Konkursie Plastyczno-Graficznym pn. „Ja

też będę Policjantem!”.
Wydarzenie, które patronatem honorowym objął Wojewoda Lubuski Władysław
Dajczak, wpisało się w ideę
promowania zawodu policjanta.
Do konkursu przystąpiło

30 szkół z 42 miejscowości
naszego województwa. Do
etapu wojewódzkiego zakwalifikowały się 83 prace
– 53 prace plastyczne i 30
graficznych spośród ponad
pół tysiąca zgłoszonych do
konkursu. Dziecięce wy-

obrażenia na temat pracy policjantów zaskoczyły
trafnością ujęcia tematu.
Pierwsze miejsce w kategorii prac plastycznych
zdobyła Amelia Czarnecka, a wyróżnienie przypadło Marii Czarneckiej,

obydwie dziewczynki są
uczennicami Szkoły Podstawowej w Dąbroszynie.
Redakcja składa serdeczne gratulacje i życzenia dalszych sukcesów!
Źródło i foto: KWP w Gorzowie Wlkp.

www.alfabud.pl
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
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Bo siła jest Kobietą

Oskarżony Przemysław J., oskarżony Paweł Ł.
Minął dokładnie rok od
chwili skierowania przez
Prokuraturę
Rejonową
aktu oskarżenia wobec
m.in. byłego wiceburmistrza Przemysława J. (aktualnie prezesa MZK) oraz
obecnego wiceburmistrza
Pawła Ł. Sprawa toczy się
w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. o czyn niedopełnienia obowiązków
i przekroczenia uprawnień w związku z zaku-

pem samochodu dla OSP
Witnica (wóz bojowy za
kwotę 276 420 zł). Odbyło
się już kilka rozpraw podczas których przesłuchano
m.in. strażaków biorących
udział w odbiorze wadliwego wozu, którzy na bieżąco
zgłaszali zastrzeżenia i liczne usterki oskarżonym.
Kolejne posiedzenie sądu
wyznaczono na 9 lipca.
Przypomnijmy, że z uwagi
na poważne wady wozu,

w tym przekroczenie do- może stanowić zagrożenie
puszczalnej masy przez w ruchu drogowym dla kiepojazd i brak spełnienia
minimalnych wymagań
technicznych oraz parametrów określonych przez
producenta, został wycofany z podziału bojowego
wraz z zakazem dysponowania nim do działań ratowniczo-gaśniczych oraz
ćwiczeń.
Wóz stoi od półtora roku
nieużytkowany,
gdyż

rującego i innych uczestników ruchu. 		
(wk)
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Mamy ambasadorki, wspaniałe panie, Lubuszanki,
kobiety, które naprawdę
zmieniły region. Są bardzo
aktywne w swoich środowiskach, są tam liderkami.
Prowadzą nie tylko koła

gospodyń wiejskich, są radnymi, prowadzą kluby, zajęcia, warsztaty. Dają z siebie
naprawdę dużo dla naszego regionu - w rozmowie z Radiem Eska mówiła
Elżbieta Polak, Marszałek

Województwa Lubuskiego podczas inauguracji
Lubuskiego Roku Kobiet
w Zielonej Górze.
Kongresy Kobiet oraz Pikniki Zdrowia w tym roku
będą odbywać się w róż-

nych miastach. Będą okazją do spotkania kobiet
z różnych środowisk, wymiany doświadczeń i wzajemnej motywacji.
Dziękuję Pani Marszałek Elżbiecie Annie Polak

za zaproszenie, zaufanie
oraz wsparcie Miasta Kobiet w Witnicy. Już niedługo to wspaniałe wydarzenie
odbędzie się właśnie tu nad
Witną. Szczegóły wkrótce.
Agnieszka Chudziak

foto Lubuska

„Miszcz”zakupów
Jakiś czas wstecz, jeszcze
jako v-ce burmistrz, pan
Jocz „zakupił” auto dla strażaków. Efekt? Zakup totaaaalnie chybiony, pojazd
stoi na kołkach, a sprawa
trafiła do prokuratura i teraz
ma ciąg dalszy w sądzie.
Później nieco, jako prezes
MZK, kupił także drugie autko - luksusowego SUV-a.
Efekt? Drogi zakup, wysokie koszty eksploatacji,
a auto służy tylko do wożenia własnych czterech
prezesowskich liter. Przerost treści nad formą, a za
wszystko płacą klienci MZK.
Teraz, z wielkim hukiem na
stronie Spółki prezes Jocz
chwali się „zdobyciem dofinansowania dla Gminy
ponad pół miliona” złotych, na zakup „cysterny” do
wywozu nieczystości płynnych. I tu pan Jocz bardzo
oszczędnie gospodaruje

prawdą, gdyż FAKTYCZNIE, to nie jest „zdobycie
dofinansowania dla Gminy”, a tylko zwykła, komercyjna pożyczka, którą
MZK będzie spłacać przez
10 lat, do 31 sierpnia
2028 roku!!! To się nazywa
według pana Jocza „zdobycie dofinansowania”. Kpina
w żywe oczy! Już tylko pobieżna analiza dowodzi, iż
zakup tak drogiego samochodu (plus odsetki przez
10 lat!!!) jest całkowicie bezzasadny. Dlaczego?
Po pierwsze, Spółka kupuje kosztowny pojazd do
wywozu szamb w sytuacji,
gdy z „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji”, napisanego przez pana
Jocza, a zatwierdzonego w
formie uchwały przez Radę
Miejską, wynika, iż do roku
2023 zostanie wybudowane 5,2 kilometra sieci ka-

nalizacyjnej, co oznacza,
iż z mapy gminnej infrastruktury
komunalnej
zniknie kilkaset szamb.
Co zatem będzie woził ten
pojazd? Powietrze?
Po drugie, w wyżej przywołanym „Planie Rozwoju”
brak jest jakiegokolwiek zapisu o zakupie takiego pojazdu. Dlaczego zatem dokonuje się zakupu wbrew
uchwale Rady Miejskiej, co
w konsekwencji doprowadzi do tego, że koszty zakupu pokryją mieszkańcy?
Jakim prawem? Przecież
taka pożyczka spowoduje
podniesienie ceny wody
i ścieków !!!
Po trzecie, w sytuacji, gdy
MZK drugi rok z rzędu ponosi straty (ogółem ponad
1,4 mln zł), MZK wydaje
niepotrzebnie kupę kasy
na znacznie przewymiarowany sprzęt. To przeczy

zdrowemu rozsądkowi i zasadom najprostszej ekonomii (i co tu się dziwić, że
pod rządami pana Jocza
MZK „jedzie” na horrendalnej stracie finansowej).
Po czwarte, zamiast wozu
asenizacyjnego za 600 tysięcy, można kupić 1-2
beczki asenizacyjne typu
HTS za 15 – 20 tys. za sztukę, i w ten prosty sposób
bardzo tanio, a zarazem
ekonomicznie rozwiązać
problem wywozu szamb.
Takie rozwiązanie jest tym
bardziej zasadne, że ten
sprzęt jest zdecydowanie
tańszy w eksploatacji, niż
drogie auto.
Zastanówmy się zatem, dlaczego prezes Jocz
wbrew ekonomii i logice
kupuje tak niebotycznie
drogi pojazd? Odpowiedź
jest bardzo prosta. Samochód kupić za pożyczone

pieniądze, to najprostsza
rzecz. Tak, jak burmistrz
Jaworski przed wyborami
potrzebuje, sukcesu i biega ze śliniaczkami oraz
buduje śmieszne i nikomu
niepotrzebne rzeczy, tak
i prezes Jocz potrzebuje
sukcesu za wszelką cenę,
by nowiutkim autem
przesłonić fatalne wrażenie, jakie powstało po
tym, gdy Spółka kierowana przez pana Jocza, rok
po roku ma straty finansowe na działalności gospodarczej – ogółem ponad 1,4 miliona złotych.
Taki to trick socjologiczny
wymyślili sobie. A przecież
te pieniądze można by było
przeznaczyć na inne ważne
społecznie cele, jak np. pomoc pogorzelcom z Kamienia.
Daniel Górny

Kolejny, nowy dług
7 maja br. w siedzibie
Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej
Górze podpisano umowy
dotacji oraz pożyczki na
dofinansowanie zadania
pn. „Budowa zbiorników
bezodpływowych ścieków
oraz zakup cysterny aseni-

zacyjnej do wywozu nieczystości ciekłych”. Beneficjentem pomocy są Miejskie
Zakłady Komunalne Sp.
z o. o. z siedzibą w Witnicy. Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa
dwóch zbiorników bezodpływowych w m. Nowiny
Wielkie i Świerkocin oraz

zakup wozu asenizacyjnego. Całkowity koszt zadania wynosi 618.056,24 zł.
Wysokość udzielonej pomocy ze środków Funduszu wynosi 502.484,75 zł,
z czego dotacja stanowi
100.496,95 zł, a pożyczka
– 401.987,80 zł.
Umowa pożyczki została

podpisana na następujących warunkach: oprocentowanie pożyczki - zmienne,
zależne od stopy redyskonta weksli i wynosi 0,6
stopy redyskonta weksli
i nie mniej niż 2,0% w stosunku rocznym. Spłata pożyczki następować będzie
w okresie od 30.09.2018 r.

do 31.08.2028 r. Zabezpieczeniem umowy jest weksel własny in blanco z deklaracją wekslową. W dobie
tak wysokich cen za wodę
i ścieki, MZK zafundowało
nam kolejny koszt, który
będzie wliczony w ww.
ceny. Ocenę pozostawiamy
Państwu. 		
red.

Dzień U ciechy w Witnic y
3 czerwca br. w Parku
Drogowskazów i Słupów
Milowych Cywilizacji odbył się Dzień Uciechy. Już
po raz kolejny dzieci dla
dzieci zorganizowały dzień
dziecka. Na terenie naszej
gminy nie mamy ogólnodostępnej imprezy, w której
organizatorami są dzieci.
A Dzień Uciechy stwarza
taką okazję do tego, by
dzieci stały się organizatorem zabaw dla dzieci.
„…Jest to bardzo ważne
w wychowaniu następnego młodego pokolenia.
Poprzez działania i organizację m.in. takiej imprezy dzieci mają możliwość
poczuć się jak organizator
i dać coś od siebie”. – można wyczytać w projekcie
złożonym do Burmistrza, na
który otrzymaliśmy wsparcie finansowe w wysokości
2 tys. zł na organizację tego
wydarzenia. A na czym polega innowacyjność i to co
wyróżnia tę imprezę z pośród wielu w naszej gminie?
Otóż właśnie to, że w niedzielę, po obiedzie można
wyjść z rodziną na spacer

w słoneczną piękną pogodę do Parku Drogowskazów i wspólnie wykonać
zadania, rozruszać się
i jeszcze za to wszystko
można otrzymać nagrody.
W tym roku w imprezie
wzięło udział ponad 250
osób i każdy miał możliwość pobrania w biurze
imprezy mapy parku, na
której umieszczone zostały punkty z zadaniami do
wykonania. Punkty wymyślone i przygotowane były
przez dzieci, a nadzorowane przez drużyny harcerskie ze Szczepu Wicina
działającego przy Szkole
Podstawowej nr 2 w Witnicy, jak również przez Witnickich Strzelców JS 4044.
Do sukcesu tej imprezy
nie doszło by, gdyby nie
pomoc innych. Stowarzyszenie Krąg Przyjaciół
DRUH, które jest organizatorem imprezy bardzo
gorąco dziękuje wszystkim
osobom, które przyczyniły
się do tego, by organizacja
tego dnia nie budziła żadnych zastrzeżeń i uchodziła

za wspaniałe rodzinne wydarzenie. I taki właśnie był
Dzień Uciechy. Dziękujemy: za ufundowanie nagrody głównej jaką była trampolina (wygrał Gniot Igor)
Stowarzyszeniu „Wsparcie” i Pani Prezes Monice
Posiewka; za pomoc organizacyjną i nagłośnienie
w trakcie trwania imprezy Klubowi Abstynenta
„Dromader” Panu Prezesowi Pawłowi Wróblowi

jak również Pani Marii
Piwkowskiej za wykonaną
pracę w biurze imprezy; Firmie Expert Pana Tomasza
Paszkowskiego za wsparcie finansowe co uatrakcyjniło zakupione nagrody;
Dyrektorowi MDK Panu
Tomaszowi
Wysoczańskiemu za pomoc w organizacji imprezy; Komendantce Szczepu „Wicina”
dh Annie Więcławskiej
za czuwanie nad przebie-

giem i przygotowaniem
punktów; Dowódcy Panu
Mirosławowi Krukowskiemu oraz wszystkim harcerzom strzelcom za przygotowanie punktów. Jednak
największe
podziękowania należą się wszystkim
członkom Kręgu Przyjaciół DRUH za pomysł, realizację i stoisko słodkości,
którymi nas obdarzają.
Jacek Piwkowski
przewodniczący KP DRUH

foto Wicina

nr 6 (9)/2018

8

14 czerwca 2018

Dynamiczna, Elegancka, Fascynująca – takie hasło
przyświecało drugiemu Forum Kobiet

Forum Kobiet, które stało się wydarzeniem cyklicznym, organizowane
jest dla lubuskich kobiet
działających w środowiskach wiejskich i małych
miejscowościach. Organizatorem drugiej edycji
spotkania były powiat
gorzowski i słubicki oraz
Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych LOR w Kożuchowie. Do udziału
w forum zaproszono 130
najaktywniejszych kobiet
z naszego regionu.
- Hasło Dynamiczna, Elegancka, Fascynująca to wybór świadomy – powiedziała Małgorzata Domagała,
starosta gorzowski. – Po
pierwsze, pokazuje kontynuację, bo wcześniejsze forum - Kobieta ABC - odwoływało się do aktywności,
bezpieczeństwa i ciekawości świata. Po drugie, na tym
forum zachęcałyśmy kobiety do dynamizmu w działaniu na rzecz lokalnych społeczności, do pozyskiwania
funduszy na stowarzyszenia, na rozwój wsi i miasteczek. Ale mówiliśmy też
jak być elegancką,jak uroczyście przygotować różne
spotkania, jak udekorować
stół i salę do różnych uroczystości. Nasze Forum to
spotkania liderek w lokal-

nych społecznościach, kobiet pełnych energii, pasji,
odpowiedzialności. Kobiet,
które potrafią pogodzić
życie osobiste, zawodowe z pracą na rzecz innych
osób. Przez to są to kobiety,
ze wszech miar fascynujące
– dodaje Małgorzata Domagała.
- To świetna okazja, by środowiska ludzi aktywnych
integrowały się, wymieniały
doświadczeniami. Dlatego
zaangażowaliśmy się w organizację Forum Kobiet –
uważa Leopold Owsiak,
wicestarosta
słubicki,
współorganizator Forum.
- W naszej miejscowości jest
siedem organizacji społecznych – powiedziała Beata
Nawrocka, sołtys Lubna.
– Staramy się ludzi aktywizować, wyciągać z domów,
zachęcać do działania na
rzecz wsi i gminy. Reprezentować je na zewnątrz. To po
pewnym czasie przyniosło
swoje skutki. W 2013 roku
starania mieszkańców sprawiły, że otrzymaliśmy tytuł
Najpiękniejszej Wsi Lubuskiej. Teraz najbardziej nam
zależy, by do działalności
społecznej wciągnąć młodzież.
- Zachęcanie ludzi do działalności społecznej to jest
wyzwanie – uważa Ane-

ta Żołnowska, sołtys wsi
Lubczyno. – Aby było to
atrakcyjne trzeba się uczyć
od innych, podpatrywać,
samemu być innowacyjnym. – Dlatego ważne są
takie spotkania jak Forum
Kobiet, bo tutaj jest masa
nowych pomysłów i doświadczeń. Uczymy się jak
zakładać stowarzyszenia,
pozyskiwać pieniądze, poznawać działania już istniejących stowarzyszeń i organizacji.
Forum Kobiet odbyło się
26 maja br. na Polu Golfowym Zawarcie w Gorzowie.
Uczestniczki uczyły się pisania wniosków aplikacyjnych, układania kwiatów i zdobienia stołów.
Brały udział w warsztaty
mody i ubioru przygotowanych przez Natalię Ślizowską. Uczyły się również gry
w golfa pod okiem instruktorów. Na zakończenie wysłuchały muzycznych koncertów - solisty i gitarzysty
Dawida Portasza z zespołem oraz akordeonisty Mariusza Ambrożuka.
Na pożegnanie wszystkie
uczestniczki otrzymały bukiety kwiatów przygotowane przez kwiaciarnię Szanuj
Zieleń. 		

foto PG

foto PG

(w)

foto PG

Now y wa c hl a r z u s ł u g
22 maja Dyrektor Domu
Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim – Julita Karasińska podpisała umowę
o współpracy z Prezesem
Zarządu Szpitala w Dębnie
im. św. Matki Teresy z Kalkuty sp. z o. o. - Oskarem
Skibą. Umowa dotyczy medycznego wsparcia, jakiego
szpital udzieli przy realizacji
projektu psycho-ruchowej
aktywizacji 103 mieszkanek
Domu.
W praktyce oznaczać będzie to m.in. opiekę lekarza
geriatry oraz możliwość

hospitalizacji i pomocy
w poradniach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Dla DPS-u jest to
jednoznaczne z rozwiązaniem wielu bieżących problemów w opiece nad pensjonariuszkami. Dla szpitala
to rozszerzenie zasięgu oddziaływania, a tym samym
zwiększenie ilości i zakresu
realizowanych usług.
Rola geriatry polega m.in.
na wspomaganiu specjalistów w trudniejszych przypadkach, gdzie występuje
polipatologia geriatryczna,

czyli wielochorobowość.
Starsze mieszkanki cierpią
na schorzenia różnych, żeby
nie powiedzieć wszystkich układów. W związku
z tym dochodzi do niekontrolowanego spożywania
ogromnych ilości różnych
leków. Leki te w tym momencie zamiast pomagać
- przeszkadzają. Zaczynają występować działania
uboczne. Co gorsza, może
dojść do zatrucia nimi.
Rolą geriatrii jest koordynacja leczenia farmakologicznego. Geriatra jest tro-
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Witniczanka.pl...
Często zadajecie mi pytanie: Czym zajmuje się
radny? Jakie są prawa
i obowiązki radnych? Dlaczego prośby radnych nie
są realizowane? Dzisiejszy
post jest poświęcony właśnie temu tematowi.
Radny jest przedstawicielem mieszkańców i reprezentuje ich interesy.
Ślubując rzetelne sprawowanie swoich obowiązków
zobowiązuje się do sumiennego i aktywnego działania nie tylko w samych
obradach rady i komisji,
ale i poza nią. Radny wykonuje swoje obowiązki
z myślą o wspólnocie samorządowej i mieszkańcach,
na wielu płaszczyznach,
a kontakty z mieszkańcami
są tylko jedną z nich. Bardzo ważne są dobre relacje z pozostałymi radnymi,
współpraca z wójtem/burmistrzem/prezydentem,
zarządem powiatu, aktywność podczas prac w komisjach, obecność na sesjach
rady i składanie interpelacji.
Radny powinien jasno przedstawiać nawet
najtrudniejsze
sprawy,

szczerze mówić o problemach i zagrożeniach.
Jeśli czegoś nie udaje mu
się przeforsować w radzie
lub jej komisjach, powinien
o tym otwarcie powiedzieć
wyborcom.
Mieszkańcy
łatwiej zrozumieją, np.
przesunięcie terminu kosztownej inwestycji gminnej,
jeśli o jego powodach będą
informowani na bieżąco
i w sposób przekonywujący.
Jednak żeby dobrze zdefiniować potrzeby danej
jednostki samorządu terytorialnego, trzeba poznać
potrzeby mieszkańców.
Nie stanowią oni jednolitej grupy, a ich stosunek
do gminy, władz lokalnych,
oczekiwania i poglądy są
bardzo różne. Mieszkańcy
oczekują od radnego nie
tylko szybkiej informacji
i efektywnego działania,
ale także składania sprawozdań z podejmowanych
inicjatyw i pracy w radzie.
Mandat radnego daje radnemu swobodę działania,
która pozwala zajmować
się wszystkimi inicjatywami
na terenie gminy/powiatu.

Bajkowa
nauczycielka!
Pod koniec maja zakończył się plebiscyt Gazety Lubuskiej pn. „Przedszkole na
medal”.
W przedszkolnej akcji tytuł „Nauczyciel Przedszkola
roku 2018” zdobyła bezkonkurencyjna pani Dorota
Stojanowska, wychowawczyni naszego witnickiego
Przedszkola „Bajka”.
Partnerem plebiscytu był

chę jak lekarz pierwszego
kontaktu: musi choć trochę
orientować się w różnych
specjalizacjach, takich jak
psychiatria, neurologia czy
rehabilitacja.
Geriatra stara się opóźniać lub spowalniać procesy starzenia się. Dzięki
temu mieszkanki Domu Pomocy w Kamieniu Wielkim
dłużej będą mogą funkcjonować samodzielnie.

9

Park Dinozaurów w Nowinach Wielkich.
Serdecznie gratulujemy,
a maluchom zazdrościmy
takiej nauczycielki.
red.

Niestety bez dobrej woli
wójta/burmistrza/prezydenta – radny nie może
nic, gdyż często zgłaszając
swoje pomysły lub prośby
w imieniu mieszkańców
jest ignorowany lub pomijany.
Czasami zastanawiam się:
czy demokracja to dobry
system?
Witniczanka.pl

Dzień Dobry,
zbliża się czas, kiedy jako radna będę składała wnioski do budżetu na 2019
rok. W związku z powyższym, zachęcam Pana/Panią do wypełnienia
poniższej ankiety, wycięcia i przekazania jej do 20 lipca 2018 r.:
 w formie papierowej – Witnica punkt „SKOK” obok Hotelu Witnica,
a w sołectwach – u radnego bądź sołtysa z Państwa okręgu
 w formie elektronicznej na adres: agnieszka_chudziak@wp.pl
Za rzetelne wypełnienie ankiety oraz jej złożenie w ww. miejscach – serdecznie dziękuję.
Tak powstaje budżet, w którym ujęte są Państwa potrzeby i sugestie.

Miejscowość _____________________________________ Ulica _____________________________
Co Pana/Pani zdaniem należy zrobić na Państwa ulicy lub w Państwa wsi? Proszę zaznaczyć
co najmniej 6 najpilniejszych kwestii do załatwienia znakiem „X”:

 budowa ścieżek rowerowych
 modernizacja infrastruktury komunalnej – wodociągi – wymiana rur azbestowych
 infrastruktura komunalna – kanalizacja – budowa kanalizacji sanitarnej
 infrastruktura komunalna – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
 urządzanie terenów rekreacyjnych – urządzenie placu zabaw
 urządzanie terenów rekreacyjnych – urządzenie siłowni zewnętrznej
 podjęcie działań w celu zagospodarowania i uporządkowania terenów wsi (proszę wskazać
które tereny należy zagospodarować i co trzeba zrobić):
………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 działająca świetlica wiejska z ofertą zajęć popołudniowych dla młodzieży (proszę wskazać ile
razy w tygodniu powinna tak świetlica działać)
..……………..……………………………………………………………………………………………………………………………..
….……………………………………………………………………………………..……………………………………………………

 inne …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mam ciekawy pomysł. Chciałabym/chciałbym, aby został on zrealizowany w moim
mieście/ulicy/wsi (proszę w skrócie wskazać):
…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

Julita Karasińska
Dyrektor DPS w Kamieniu Wielkim

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

foto red

foto Lubuska ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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z art. 231§1 kodeksu karnego, tj. niedopełnienia
obowiązków (brak nadzoru) w okresie od 27.01. do
07.04.2017 r. poprzez nie
zweryfikowanie przedłożonych przez MZK Witnica taryf
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i nie przedłożenie Radzie Miejskiej projek-

tu uchwały o zatwierdzeniu
tych taryf, co uniemożliwiło
wydanie stosownej uchwały
w tym zakresie i stanowiło
działanie na szkodę interesu publicznego.
Nie bez znaczenia jest fakt,
że zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez burmistrza,

złożył kilka miesięcy temu
sam Wojewoda Lubuski,
będący organem nadzoru
nad burmistrzem. Organy
ścigania poparły podejrzenia Wojewody i aktualnie sprawa trafi na wokandę
gorzowskiego sądu. Chodzą
słuchy, że burmistrz podczas spotkań w sołectwach

chwalił się, że „załatwił sobie
umorzenie tej sprawy”, ale
w takie plotki przecież nie
warto wierzyć...
(wk)

„Czy każdy płaci sprawiedliwie,
po równo i za siebie?”
W ostatnim czasie na stronie internetowej Miejskich
Zakładów
Komunalnych
Spółka z o.o. w Witnicy oraz
w miesięczniku „Flesz Witnicki” ukazał się artykuł
„Duży spadek ceny i trzy
lata bez podwyżek” . W artykule tym Prezes Miejskich
Zakładów
Komunalnych
Sp. z o.o. w Witnicy (MZK)
informuje
mieszkańców
Gminy, że ceny za wodę
i ścieki w nowym wniosku
taryfowym złożonym do
Dyrektora
Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej (RZGW) w Poznaniu
spadną aż o 2 złote. Prezes
poinformował też, że jedno
przedsiębiorstwo od 2015 r.
zaczęło płacić za ścieki tyle
samo co wszyscy. Ogłosił
przy tym, że „w obecnym
wniosku taryfowym zachowano zasadę – że każdy płaci sprawiedliwie, po
równo i za siebie”. Dla niewtajemniczonych: to kolejna sugestia Pana Przemysława Jocza, jakoby
wcześniej za oczyszczanie

ścieków firmy PPPH Lamix
płacić mieli inni.
Sugestia ta powinna
spotkać się z odpowiedzią.
Wypada zauważyć, że Dyrektor RZGW w Poznaniu
weryfikował ten wniosek
taryfowy m.in. pod kątem
możliwości istnienia w taryfie tzw. subsydiowania
skrośnego, czyli zjawiska
polegającego na tym, że zamiast każdy płacić za siebie, niektórzy z nas płacą
za innych. Prezes MZK miał
więc doskonałą okazję, by
przed organem państwowym dowieść swoich racji
i pokazać, że mieszkańcy
płacą za oczyszczanie ścieków Lamixu.
Wydaje się jednak, że
szansy tej nie udało się
wykorzystać. Faktycznie,
Dyrektor RZGW potwierdził,
że niektórzy z nas płacą za
innych. Okazało się jednak,
że nie korzysta na tym
PPPH Lamix, ale inne lokalne przedsiębiorstwo.
Po weryfikacji wniosku taryfowego, Dyrektor RZGW

w Poznaniu wydał decyzję
z dnia 25 maja 2018 r. odmawiającą zatwierdzenia taryf za zaopatrzenie
w wodę i odprowadzanie
ścieków dla Witnicy i Bogdańca. W uzasadnieniu decyzji wskazano, że istnieje
„uzasadnione podejrzenie,
że Przedsiębiorstwo (MZK
– przyp. autora) akceptuje
wprowadzanie do urządzeń
kanalizacyjnych
ścieków przemysłowych
od dostawców nieposiadających aktualnie obowiązującego
pozwolenia wodnoprawnego na
szczególne
korzystanie
z wód, a więc działających
z naruszeniem przepisów
(…). W ten sposób Przedsiębiorstwo (MZK – przyp.
autora) przyczynia się
do zawyżania kosztów
oczyszczania
ścieków,
które ponoszą w sposób
nieuzasadniony gospodarstwa domowe wraz
z grupą pozostałych odbiorców usług”.
Jednocześnie MZK został

zobowiązany do przedłożenia nowego wniosku taryfowego (do dnia 8 czerwca 2018 r.) w którym miał
uwzględnić m.in. określenie
taryfowych grup odbiorców
w sposób zapewniający
wyeliminowanie subsydiowania skrośnego, poprzez
utworzenie dodatkowych
grup taryfowych odbiorców usług z prawidłowym
alokowaniem kosztów pomiędzy grupy odbiorców
usług. W szczególności
Dyrektor RZGW wzywa do
takiego określenia grup
odbiorców ścieków wśród
przemysłu, aby inne stawki
płacili przedsiębiorcy produkujący ścieki o niskich
stężeniach zanieczyszczeń,
a inne – ci, których ścieki są zanieczyszczone
w stopniu wyższym.
Co to oznacza? Ano to,
że Dyrektor RZGW widzi
konieczność zróżnicowania stawek opłat dla tych,
którzy zrzucają ścieki
„lżejsze” (Lamix), oraz
tych, którzy zrzucają ścieki „cięższe” (inne firmy).
Potrzebę, wydawałoby się,
oczywistą, jednak nie dla
MZK. Działanie, o które
od 3 lat apeluje Lamix,
narzucić musiał dopiero
organ administracji państwowej. Od pewnego czasu w niektórych mediach
zarzucano PPPH Lamix,
że za ścieki tej firmy płacą
mieszkańcy Gminy Witnica.
Firma Lamix ma jednak
pozwolenie wodnopraw-
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Potwierdzone podejrzenia Wojewody
6 czerwca br. Prokuratura Rejonowa w Gorzowie
Wlkp. skierowała do Sądu
akt oskarżenia przeciwko burmistrzowi Miasta
i Gminy Witnica. Wcześniej,
Prokurator
prowadzący
śledztwo postawił burmistrzowi zarzut zarzut popełnienia
przestępstwa
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ne niezbędne do swojej
działalności, zatem to nie
o papierniczym przedsiębiorstwie wspomina Dyrektor RZGW, ale o innym
zakładzie przemysłowym
z Gminy Witnica. Zakładzie, który (w przeciwieństwie do Lamixu) nie
posiada niezbędnych pozwoleń wodnoprawnych,
oraz który (także w przeciwieństwie do Lamixu) nie
odprowadza do kanalizacji miejskiej ścieków
wstępnie oczyszczonych
i nie ponosi kosztów eksploatacji podczyszczalni
ścieków przemysłowych.
Innymi słowy, Dyrektor
RZGW w Poznaniu wskazuje, że mieszkańcy Gminy
Witnica płacą za oczyszczanie ścieków jednej z witnickich firm, ale firmą to nie
jest PPPH Lamix.
Zatem, czy rację miał Pan
Przemysław Jocz, według
którego „w obecnym wniosku taryfowym zachowano zasadę – że każdy płaci
sprawiedliwie, po równo
i za siebie”? Odpowiedź
wydaje się jasna.
Dla porządku dodajmy,
że od przedmiotowej decyzji może zostać wniesione
odwołanie. Niewykluczone
więc, że organ drugiej instancji wyrazi inne stanowisko w tej sprawie. Niemniej
jednak z dotychczasowej
decyzji wynika, że ataki
medialne
wymierzone
w „Lamix” były chybione.
Mirosław Laszko

Zgodnie z tradycją witnickiego gimnazjum dnia
29.05.2018 r. w Miejskim
Domu Kultury w Witnicy
po raz piąty odbył się niezmiernie emocjonujący
Szkolny Konkurs Talentów.
Konkurs, podobnie jak
w roku ubiegłym, zorganizowali
nauczyciele:
Agnieszka Buczma i Małgorzata Dudkiewicz przy
współpracy z Dorotą Waśków i Łukaszem Sołtysem.
Konkurs cieszył się sporym
powodzeniem, bo swój
udział zgłosiło 40 uzdolnionych gimnazjalistów
z Zespołu Szkół Samorządowych w Witnicy. Uczniowie
pokazali swe liczne talenty
w różnorodnych dziedzinach. Na scenie śpiewali,
tańczyli, grali, rozśmieszali,
a nawet czarowali publiczność. W grupie manualnej
uczestnicy rysowali, szkicowali, malowali i fotografowali. Poziom pokazów
zaskoczył
wszystkich
obecnych. Oklaski wciąż
brzmiały w uszach, a podziw na twarzy szanownego jury w składzie: pani
Olga Urbaniec, pani Julia

Bury i pan Patryk Strzykała, wciąż nie znikał.
Burmistrz MiG Witnica
oraz dyrektor Zespołu Szkół
Samorządowych pogratulowali wszystkim uczestnikom niezwykłych pokazów.
W trakcie występów młodzież i zaproszeni goście
mogli delektować się
kawą i słodkim poczęstunkiem przygotowanym
przez naszych uczniów
i podziwiać pokazy uczestników konkursu.
Po burzliwych, pełnych
emocji naradach jury ogło-

siło tak długo wyczekiwany
werdykt.
Kategorie sceniczne:
1. miejsce - Aleksandra Rubaszewska (śpiew)
2. miejsce – Dominika Piwkowska(taniec)
3. miejsce - Oskar Jakóbczyk „ Boski Oski”( iluzja)
Wyróżnienia:
1. Łukasz Mika (gitara)
2. Przemysław Machowiak
(kabaret)
3. Dominik Majewski (kabaret)
4. Nikola Pająk (śpiew)
5. Anna Ambroziak (śpiew)

6. Aleksandra Franczuk (taniec Zumba)
Kategorie manualne:
1. miejsce - Nikola Grępka
(rysunek)
2. miejsce - Oliwia Pater
(rysunek)
3. miejsce - Julia Kamińska
(rysunek)
Cieszymy się, że tak wielu młodych ludzi pragnie
pokazać się z dobrej strony i zaprezentować swoje
umiejętności.
Dorota Waśków

foto D. Waśków

Czym różni się bizon od
żubra?
Bizona lubią tylko rolnicy,
a żubra wszyscy faceci.
***
- Dlaczego zatrudnia pan
tylko żonatych mężczyzn?
- Są przyzwyczajeni
do poniżeń i obelg, i nie
spieszy się im, żeby o czasie
wychodzić z roboty.
***
- Mamo, dzieci w szkole mi
dokuczają, bo wg nich pochodzę z mafijnej rodziny.
- Nie martw się. Jutro pójdziemy do szkoły i jakoś to
załatwimy. Zrobimy tak, aby
wyglądało na wypadek.
***
Wykładowca zwraca się do
studentów:
- Osoba, która odpowie na
moje następne pytanie, ma
zaliczone zajęcia i może iść
do domu.
Ktoś z sali rzuca w tym momencie długopis pod nogi
prowadzącego.
- Kto to zrobił?!
- Ja. Dziękuję, do widzenia.
***
Proboszcz pyta parafiankę:
- Dlaczego pani nie zamówiła za zmarłego męża mszy
świętej? Już nie mówię
o gregoriance, ale chociaż
jednej mszy?
- Po co? Niech ksiądz pomyśli logicznie. Jak jest
w niebie, to mu nie trzeba.
Jak w piekle, to mu
nie pomoże.
A jak w czyśćcu... ja
go dobrze znam...
Wytrzyma.
***
Córka do matki:
- Mamo, całe lata
z uprzejmości udawałam,
że znaleźliście mnie
w kapuście. Teraz Twoja
kolej wierzyć,
że przenocuję u koleżanki.
***
Wchodzi facet do baru
i pyta:
- Czy ktoś może zgubił spory
rulon pieniędzy owinięty
gumką recepturką?
Jeden z klientów podchodzi
do niego i mówi:
- Ja, ja! To moje!
- Masz, znalazłem gumkę.
***
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OSP WITNICA
02.05.2018 godz. 20:38
Zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalnego przy
ulicy Sportowej w Witnicy. Do zdarzenia zadysponowano trzy zastępy OSP
Witnica (GBA, GCBA, SD30)
jeden zastęp JRG Kostrzyn,
Oficer Kierujący Działaniami Ratowniczymi, Zespół
Ratownictwa Medycznego,
zakład Energetyczny i Gazowy oraz Policja.
03.05.2018 godz. 08:36
Wyjazd do zalanej piwnicy
w Starych Dzieduszycach,
następnie udaliśmy się pod
kolejny adres także w celu
wypompowania
wody
z piwnicy. Po zakończeniu
działań w Starych Dzieduszycach przemieściliśmy się

do usunięcia tam bobrowych w okolicach ulicy
Świerczewskiego w Witnicy. Do zdarzenia zadysponowano jeden zastęp OSP
Witnica, GBA Mercedes,
oraz jeden zastęp OSP Mościce.
11.05.2018 godz. 17:00
Wytrwale trenujemy, ponieważ pierwszy raz nasza
MDP pokaże ćwiczenia na
torze CTiF, na powiatowych
obchodach Dnia Strażaka w
Bogdańcu.
14.05.2018 godz. 13:29
Wyjazd jednym zastępem
GBA do pożaru trawy przy
ulicy Strzeleckiej w Witnicy.
14.05.2018 godz. 15:54
Wyjazd dwoma zastępami (GBA, GCBA) do pożaru

ściółki leśnej w miejscowości Pyrzany.
20.05.2018 godz. 08:00
Wyjazd do zdarzenia drogowego w miejscowości
Sosny. Do zdarzenia zadysponowano jeden zastęp
OSP Witnica, GBA Mercedes.
20.05.2018 Nasi druhowie
uczestniczyli w kursie recertyfikacji Pierwszej Pomocy,
który zakończony został egzaminem w formie pisemnej i praktycznej. Oczywiście wszyscy uczestniczący
druhowie przeszli egzamin
z wynikiem POZYTYWNYM.
GRATULACJE!!!
21.05.2018 godz. 22:19
Wyjazd trzema zastępami
(GBA, GCBA, SD30) do po-

żaru mieszkania w budynku wielororodzinnym przy
ulicy Słonecznej w Witnicy.
Na miejsce zadysponowano także jeden zastęp JRG
Kostrzyn , Zespół Ratownictwa Medycznego.
22.05.2018 godz. 17:00
Dzisiaj pograliśmy w piłkę,
tą zwykłą jak i tą wodną.
22.05.2018 godz. 14:51
Wyjazd dwoma zastępami
(GBA, SLRt) do zgłoszenia
o substancji ropopochodnej na obwodnicy Witnicy.
Na miejscu okazało się że
najprawdopodobniej
od
promieni słonecznych zaczęła się rozpuszczać nawierzchnia.
23.05.2018 Dziś gościliśmy
dzieci z przedszkola „Bajka”

w Witnicy, grupy Muchomorki, Tygryski i Biedronki.
Pokazaliśmy i poopowiadaliśmy troszkę o sprzęcie
który mamy na wyposażeniu. Najlepszą atrakcją jednak była możliwość polania
wody z węża i pokaz możliwości działka na GCBA.
Dziękujemy za wizytę i zapraszamy częściej.
29.05.2018 godz. 9:00
Odwiedziliśmy grupy dzieci
Pszczółki i Elfy z Miejskiego
Przedszkola „Bajka” w Witnicy :) Opowiedzieliśmy jak
wygląda praca strażaka i jakim sprzętem się posługujemy :) bardzo dziękujemy
za zaproszenie

Trwają intensywne prace związane z wykonaniem „Pomnika wdzięczności witnickim strażakom”. Cały czas trwa zbiórka środków
finansowych na ten szczytny cel. Apelujemy do wszystkich sympatyków o wsparcie naszej inicjatywy. Jesteśmy wdzięczni za każdą przekazaną złotówkę! Przypominamy – wpłaty można dokonywać na konto:
OSP Witnica ul. Żwirowa 2A
89 8355 0009 0062 5522 2000 0001
z dopiskiem „Pomnik”.
Prezes OSP Krzysztof Świstel

Funkcjonariusz z witnickiego Komisariatu
wygrywa Puchar Polski
w realizację swoich zadań
funkcjonariusz z Komisariatu Policji w Witnicy. To
także zdolny sportowiec.
Choć w sporcie wyczynowym pojawił się w 2016
roku, jego nazwisko jest już
dobrze znane. Kilka razy
w tygodniu ciężko pracuje
na siłowni, by osiągać coraz lepsze wyniki. Jak podkreśla, ważna jest również
odpowiednia dieta. Dopiero wtedy można myśleć
o sukcesach.

12 maja w Dzierżoniowie odbył się Puchar Polski Służb Mundurowych
w wyciskaniu sztangi
leżąc. Pech chciał, że kilkanaście dni wcześniej Dawid doznał kontuzji. W sobotnich zawodach ciężary
podnosił z urazem łokcia
i mięśnia piersiowego. To
skutkowało dyskomfortem
i bólem przy wyciskaniu
ciężarów. Policjant z Witnicy z zawodów nie chciał
jednak rezygnować. Nie

zamierzał także pogłębiać
kontuzji, dlatego, jak zaznaczył, asekuracyjnie podniósł
232,5 kg. To wystarczyło do
zwycięstwa. W jego kategorii wagowej (+125 kg) drugi
na podium zawodnik stracił
do niego ponad 20 kg. Już
po pierwszej udanej próbie
na 220 kg Dawid pewny był
zwycięstwa.
Wygrana w ogólnopolskich zawodach to kolejny
krok w sportowej karierze
witnickiego funkcjonariu-
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Wojewoda znów wytyka błędy burmistrzowi

APEL -

Sierż. Dawid Olkiewicz
po raz kolejny udowodnił,
że ma spory talent do sportów siłowych. W wyciskaniu sztangi leżąc wygrał
Puchar Polski Służb Mundurowych z wynikiem
232,5 kg. Warto dodać, że
Dawid w zawodach startował z kontuzją. Przed nim
w listopadzie Puchar Świata. W tym roku chce wycisnąć ćwierć tony.
Sierż. Dawid Olkiewicz
to nie tylko zaangażowany
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sza. Teraz przygotowywać
się będzie do listopadowych zawodów Pucharu
Świata w Złotoryi. Cel na
ten rok to wyciśnięcie sztangi, na której założone będą
ciężary o wadze 250 kg.
Jego życiowy rekord jest
o 10 kg mniejszy. Do ciężkich treningów wraca zaraz
po wyleczeniu kontuzji.
sierż. szt. Grzegorz Jaroszewicz
Zespół Prasowy KWP w Gorzowie
Wlkp.

W maju 2018 r. Wojewoda Lubuski złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie
Wlkp. skargę na uchwałę
Rady Miejskiej Witnicy ws.
„Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2023
Miejskich Zakładów Komunalnych w Witnicy”.

Plan ten przygotował
prezes MZK Przemysław Jocz, przekazał go
następnie
burmistrzowi,
a ten przygotował projekt
uchwały dla Rady Miejskiej
celem jego przyjęcia. Burmistrz Dariusz Jaworski
niestety nie przedłożył
Radzie Miejskiej dokumentu potwierdzającego dokonanie czynności
sprawdzenia wieloletnie-

go planu pod kątem jego
zgodności z wymogami
stawianymi przez ustawę
wodno-ściekową, ponadto
podczas sesji Rady Miejskiej
w Witnicy w styczniu 2018
r. nie potwierdził, że ww.
czynności dokonał, pomimo skierowanych do niego
podczas sesji pytań i wątpliwości przez radnych w tym
zakresie.
Ostatecznie, po ustnych

zapewnieniach pani sekretarz, że plan został sprawdzony, radni minimalną
większością głosów przyjęli plan. Niemniej jednak
nadzór wojewody podzielił wątpliwości radnych
i uchwałę przygotowaną
przez burmistrza uznał za
istotnie naruszającą prawo i wniósł do sądu administracyjnego o uznanie
jej w całości za nieważną.

Wojewoda potwierdził, że
ani burmistrz, ani żaden
z pracowników Urzędu
faktycznie nie sprawdził
przedłożonego
przez
MZK planu.
Aktualnie sprawa trafiła
do WSA w Gorzowie Wlkp.
O rozwoju sytuacji będziemy Państwa informować na
łamach kolejnych numerów
Przekroju.
(wk)

Ulica Końcowa będzie modernizowana
Województwa dokonały
już wyboru inwestycji, które uzyskają dofinansowanie
w ramach programu rozwoju lokalnej infrastruktury drogowej. W skali kraju
budowa i remonty obejmą 561 km dróg po-

wiatowych i gminnych,
64 skrzyżowań z drogami
krajowymi i wojewódzkimi, 25 km chodników
i ścieżek rowerowych,
26 mostów i 302 bezpieczne przejścia dla pieszych.
W województwie wielko-

polskim dofinansowanie
otrzymają 44 samorządy, na
Śląsku 33 projekty, w świętokrzyskim 10. Dofinansowanie do projektów wynosi
od 51 do 80 proc.
W lubuskim dofinansowanie otrzyma 18 sa-

morządów. Witnica pozyskała środki na budowę ul.
Końcowej oraz rozbudowę skrzyżowania z droga
wojewódzką nr 132. Zadanie będzie kosztowało
2.233.060 zł, z czego środki własne będą stanowiły

893.224 zł, a dofinansowanie 1.229.836 zł. Inwestycja
musi być zakończona jeszcze w tym roku.
Dziękujemy radnym za
znalezienie środków na tę
inwestycję. Teraz czekamy
na jej realizację.
red.
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Dziękujemy za poświęcony czas
Serdecznie dziękujemy
mieszkańcom sołectw za
wszystkie uwagi, które
zgłosiliście Państwo pod-

czas majowych spotkań Obecnie spisujemy wszelz radnymi. To szczególnie kie, zgłaszane problemy.
ważne, by zachowywać Grupujemy je, aby odpowzajemne relacje.
wiednim organom zgo-

foto red

foto red

Na koniec września 2017
r. mogliśmy na urzędowej
stronie internetowej przeczytać o decyzji burmi-

strza, by reaktywować tzw.
Saharę. Burmistrz obiecał
(a przekaz ten wzmocnił
kolejnym swoim zdjęciem),

w spotkaniach.

foto red

foto red

foto red

foto red

foto FB
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Palące odpady. Gdzie jest interes?

foto red

foto red

minął

że płyta do gry w piłkę
będzie gotowa na wiosnę 2018 r. Na zawieszonej na tymże boisku tablicy informacyjnej za 300 zł
(w gminie mamy ich kilkadziesiąt, a na każdej z nich
imię i nazwisko burmistrza
już w pierwszej linijce tekstu) istniała data realizacji
inwestycji do 30.04.2018 r.
Redakcja zapytała w maju
urząd o końcowe rozliczenie inwestycji. W odpowiedzi dowiedzieliśmy się
m.in. że inwestycja nie jest
jeszcze zakończona (a to
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sić do realizacji. Jeszcze będzie zrealizowane w tym
raz dziękujemy za świetne lub w najbliższych budżespotkania i doskonałe prze- tach Gminy Witnica.
Grupa radnych uczestnicząca
myślenia. Większość z nich
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nowość!), a dotyczasowe możliwe, że z planów burroboty ziemne kosztowa- mistrza też.
Taka sytuacja.
ły ponad 9 000 zł. Po czym
(wk)
tablica z boiska zniknęła...

Wszyscy jesteśmy wytwórcami odpadów i wszyscy jesteśmy winni rosnącej degradacji środowiska,
w którym żyjemy. ODPOWIADAMY więc, także moralnie za stan natury przed
przyszłymi
pokoleniami.
Można zwalić wszystko na
postęp i rozwój cywilizacji,
ale tak naprawdę niewielu z nas temat ten bardziej
interesuje (chyba, że pod
moim oknem sąsiad bezczelnie spala swoje śmieci,
albo cena odbieranych odpadów jest znowu podwyższana). Dopiero jak się pali
(dosłownie) - śmierdzący
temat powraca na czołówki
informacyjne mediów.
A pali się coraz częściej
dlaczego?
1. Ponieważ to „chory, ale
pewnie dochodowy interes mafijny”- taki niestety
mamy uproszczony przekaz
w mediach, a może jednak
jest tak, że obowiązujące prawo nie nadąża za
rzeczywistymi problemami, które istnieją w tym
sektorze. Łatwiej i pewnie
taniej właśnie w taki „sposób” zredukować hałdy
zbędnych śmieci, niż ponosić dodatkowe nakłady na
kwatery niezbędne do składowania coraz większych
ilości nieprzetworzonych
i zalegających odpadów
dostarczanych do sortowni,

przetwórni lub do tzw. ostatecznych recyklerów - czyli
zakładów które przetwarzając, przywracają odpadom głównie: tworzywom
sztucznym, złomowi, makulaturze, szkle - „nowe życie”,
chroniąc tym samym zasoby naturalne. Idea chlubna
i wspaniała - pozostawić
świat w niepogorszonym
stanie dla następnych pokoleń, z wykonaniem jak
dotychczas ogromny i „palący” problem, głównie
z przyczyn ekonomicznych
i braku spójności interesów
w wymiarze ogólnoświatowym, ale także lokalnym.
2. Ponieważ zebrane i wysortowane odpady, na które poniesiono już pewne
koszty (praca ludzi, maszyny, opłaty, podatki) przez
3 lata nie znalazły nabywcypatrz recyklera, a tu jeszcze
zgodnie z prawem trzeba
zapłacić za ich utylizację,
czyli ponieść dodatkowe
znaczne nakłady. Zapowiadane naprędce przez rządzących skrócenie do roku:
terminu składowania wysortowanych odpadów jest
nieracjonalne i nie przyniesie oczekiwanych efektówczasami warto poczekać
na lepszą koniunkturę czyli popyt, bowiem krajowe
możliwości przetwarzania
odpadów ogranicza m.in.
rosnąca podaż nowych,
relatywnie tanich półproduktów oferowanych
przez rodzimy i światowy
przemysł – są to dziennie
dziesiątki tysięcy ton, nie
mówiąc o wzrastającym
imporcie różnorakich gotowych towarów. Pieniądze z ceł powinny trafiać

w dużej mierze na Fundusz Ochrony Środowiska
i być przeznaczane na rozwój nowych technologii
w branżach, które mogą
wykorzystywać
odpady
jako surowce, czy też ostatecznie jako wartościowe paliwa alternatywne,
bo wcześniej czy później,
każda taka importowana rzecz będzie po prostu śmieciem i zostanie
w naszym otoczeniu. Te
wszystkie podmioty gospodarcze działające w sektorze przetwórczym, oczekują
obecnie od rządzących mądrego wsparcia prawnego,
może także finansowego
oraz opracowania innowacyjno-technologicznej
strategii Państwa o szerokorozumianym recyklingu
odpadów i tzw.: „Gospodarce Zamkniętej”, a nie traktowania całej tej branży jakby
była ona zła z natury.
Ponieważ „wolny rynek”
nigdy i nigdzie nie załatwił
wszystkich
problemów
w tym sektorze, uważam
że celowa pomoc Państwa
jest niezbędna, inaczej
dalej będą pożary i dziwne bankructwa. Póki co,
może warto powielić dobre
wzorce istniejące w lepiej
zorganizowanych gospodarkach świata – choćby te
zza miedzy, gdzie samorządy kontrolują i mają realny
wpływ na to co dzieje się
z odpadami wytwarzanymi na ich terenie. U nas też
tak planowano powołując
do życia międzygminną
spółkę „CZG-12” w Długoszynie, z zadaniem opracowania systemu racjonalnej
gospodarki odpadami, na-

stawionej na jak największe
wykorzystywanie
wartościowych odpadów
i zabezpieczeniem mieszkańców tych gmin przed
niepożądanymi działaniami
niezależnych od gmin podmiotów działających w tym
sektorze. Ten międzygminny twór, obecnie o statusie
„Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych” żyje i rozwija się
głównie ze sprzedaży wysortowanych odpadów pochodzących ze strumienia
wszystkich odpadów które
tam trafiają, z terenu Gmin
będących jego udziałowcami, im więcej uda się wysortować i sprzedać, tym
mniejsze nakłady poniesie
też nasza Gmina na jego
działalność.
Tymczasem
jak poinformował naszą Radę Miejską na sesji
w dniu 24 maja b.r., zaproszony przez radnych szef tej
instytucji - witnickie odpady przez ostatni okres
nie były tam przywożone
na poziomie, który Witnica
osiągała w latach poprzednich. Natomiast trafiały one
do różnych innych podmiotów, pomniejszając tym
samym przychody spółki
której Gmina jest udziałowcem. Czy jest to logiczne

i zrozumiałe działanie –jaki
bowiem cel miały władze
Gminy dając swoisty bonus zewnętrznym firmom
startującym w kolejnym
„śmieciowym” przetargu,
wprowadzając
kontrowersyjny zapis mówiący
także o „zagospodarowania odpadów”, a nie jak to
było w poprzednim - tylko
na „odbiorze” odpadów,
w którym obligatoryjnie
wskazano instalację CZG12, jako jedyną możliwą
lokalizację do odwożenia
i zagospodarowania naszych odpadów. To dziwne,
że pozostałe Gminy nie
reagowały dostatecznie
na zaistniałą sytuację,
bo przecież takie działanie negatywnie wpływa na
ostateczne stawki jakie stosuje „CZG-12” w opłatach
za korzystanie z jej usług.
Co by się stało z „CZG-12”
i jego wielomilionowym
dorobkiem, gdyby tak inne
gminy postąpiły podobnie
do naszej-nawet nie chcę
o tym myśleć, choć ponoć
myślenie nie boli, jest mi
z tego powodu po prostu
ogromnie wstyd, bo tak
we wspólnym biznesie się
nie postępuje.
Życzę udanych wakacji
Piotr Zakryszko
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Nagrody w Urzędzie
foto red

Zawnioskowaliśmy w
ramach dostępu do informacji publicznej o wykaz
osób, które w pierwszym
kwartale 2018 r. otrzyma-

ły nagrody pieniężne od
burmistrza.
Poniżej publikujemy listę osób wraz z kwotami
netto przekraczającymi

1 000 zł:
1. sekretarz gminy –
3 484,20 zł
2. zastępca burmistrza
– 2 090,72 zł

3. skarbnik – 2 090,72 zł i gruntami – 1 044,86 zł
4. kierownik oświaty – 6. strażnik miejski –
1 393,47 zł
1 044,86 zł
5. kierownik gospodarred.
ki
nieruchomościami
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Kostrzyn nad Odrą, ul. Jana Pawła II 1A www.ikaa.pl, e-mail: biuro@ikaa.pl, tel./fax: 95 752 03 29

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

