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Sjaak… 

obywatel  Gminy Druten, ale też i Obywatel Honorowy Gminy Witnica, 

żył problemami i sprawami Druten, ale także świetnie znał i interesował się 
rozwojem i inwestycjami Witnicy, 

mógł godzinami rozmawiać o Druten, jego mieszkańcach i politycznych 
sporach, ale też rozpoznawał witnickich polityków, znał wielu witniczan 
i orientował się w witnickich realiach, 

swe serce, wiedzę i doświadczenie oddał Gminie Druten, ale także kochał 
Witnicę, lubił do nas przyjeżdżać, dyskutować z nami, doradzać nam 
i żartować z nami, 

zaangażował się we wspaniały holenderski weekend w Witnicy, ale też 
wcześniej ogromnie nam pomógł zaistnieć podczas polskiego weekendu 
w Druten, 

taki był Sjaak: Druten i Witnica! 

tak bardzo szkoda, że nie wypijemy już razem pszenicznego Erdingera i nie 
posłuchamy razem Animalsów… 

ale spędzone z Tobą setki godzin na rozmowach do późnej nocy, będziemy 
zawsze pamiętać! 

Radni Rady Miejskiej Witnicy oraz Przyjaciele z Polski 
 

B e u n i n g e n ,  d n i a  7  l i p c a  2 0 1 8  r .  

   W trakcie majowej sesji 
Rady Miejskiej oraz na ła-
mach „Witnickiego Flesza” 
prezes MZK pochwalił się, 
że w nowym wniosku tary-
fowym udało się znacząco 
obniżyć cenę metra sze-
ściennego wody i ścieków 
– z 17 do 15 zł. Cena mia-
ła spaść od 1 lipca 2018 r.  
Przypomnijmy, że ostatni 
wniosek taryfowy pan Jocz 
złożył po terminie, a bur-
mistrz nie zweryfikował 
go prawidłowo i w kon-
sekwencji od ponad roku 
mamy okres beztaryfowy 
i płacimy krocie za wodę 
i  ścieki, a dodatkowo pła-
cimy za przegrane przez 
burmistrza sprawy sądo-
we. 
   Od stycznia tego roku 
zatwierdzaniem taryf zaj-
muje się Państwowe Go-
spodarstwo Wodne Wody 
Polskie a nie Rada Miejska. 
Prezes Przemysław Jocz 
złożył więc w marcu wnio-
sek o zatwierdzenie taryfy 

dla zbiorowego zaopatrze-
nia w  wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków. 
Dyrektor Regionalnego Za-
rządu Gospodarki Wodnej 
Wód Polskich w Poznaniu 
po rozpatrzeniu wniosku 
MZK, odmówił jego za-
twierdzenia i zobowią-
zał do jego poprawienia 
podejrzewając m.in., że 
spółka zawyża w nieuza-
sadniony sposób koszty 
oczyszczania ścieków (!) 
MZK tylko częściowo po-
prawiło wniosek, nie od-
powiedziało na wszystkie 
pytania Wód Polskich. Nie 
złożyło także odwołania 
od negatywnej decyzji, któ-
ra stała się ostateczna i pra-
womocna. Aktualnie Wody 
Polskie analizują poprawio-
ną przez prezesa Jocza tary-
fę – rozstrzygnięcia w spra-
wie można spodziewać się 
w kolejnych tygodniach. 

                            >> cd. na str.  3

  W sobotę 7.07, w Beunin-
gen (Holandia), na zawsze 
pożegnaliśmy naszego 
przyjaciela oraz Honoro-
wego Obywatela Witnicy. 
Mowa o Sjaaku Koppers, 
który zmarł w niedzielę 
1.07.2018 r. po kilkumie-
sięcznej walce z chorobą. 
Był inicjatorem partnerstwa 
pomiędzy naszymi gmina-
mi oraz aktywnym działa-
czem i  współzałożycielem 
Fundacji Współpracy Witni-
ca-Druten. Ciepły, uśmiech-
nięty, zawsze służący radą, 
otwarty na pomysły i nowe 
kontakty. Taki był i takie-
go Go zapamiętamy. Cześć 
Jego pamięci. radni RM Witnicy

 W numerze:

Kościuszki jak z bajki      *str. 15
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To jest jak zły sen          *str. 8
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W siną dal     *str. 5

   8 sierpnia 2018 r. 
o  godz. 9:40 w Sądzie 
Rejonowym w Gorzowie 
Wlkp. obędzie się pierw-
sze posiedzenie sądu 
w sprawie oskarżonego 
Dariusza J., dotyczące 
niedopełnienia przez 
niego obowiązków 
w zakresie taryf wodno-
-ściekowych. Zawiado-
mienie o podejrzeniu po-
pełnienia przestępstwa 
przez burmistrza złożył 
Wojewoda Lubuski. 

red.



  
2 nr 7 (10)/2018 12 lipca 2018 3nr 7 (10)/2018 12 lipca 2018

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

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

Sprawozdanie z LXX sesji Rady Miejskiej Witnicy 

• codziennie dostarczamy do Ciebie 5 zdrowych posiłków
• nasz dietetyk na podstawie wywiadu żywieniowego przygotuje 

dla Ciebie indywidualnie zbilansowaną dietę, dopasowaną do zapo-
trzebowania na energię i składniki odżywcze, a także stanu zdrowia 
I stylu życia

• posiłki, które dla Ciebie przygotujemy, będą nie tylko zdrowe 
ale i smaczne

• stawiamy na sezonowość i różnorodność
• daj się zaskoczyć każdego dnia
• realizuj swoje Cele i ciesz sic etefektami
• nie musisz już dłużej zastanawiać się czy Twoja dieta jest odpo-

wiednio skomponowana, zni poświęcać czasu ns przygotowywanie 
posiłków

• zdrowe odżywanie, odchudzanie, poprawa stanu zdrowia czy wyni-
ków sportowych?

   W dniu 28.06. br. odbyła 
się LXX sesja Rady Miejskiej. 
W porządku obrad znala-
zło się 51 uchwał, w tym 
m.in. ustalenie wynagro-
dzenia burmistrza Miasta 
i  Gminy Witnica, szczegó-
łowe warunki przyznawa-
nia i  odpłatności za usługi 
opiekuńcze. Rada Miejska 
do porządku obrad wpro-
wadziła autorskie pro-
jekty uchwał w sprawie 
określenia zasad i trybu 
przyznawania nagród 
za osiągnięcie sportowe 
oraz zamiaru utworze-
nia Parku Kulturowego. 
Pierwsza z uchwał rozstrzy-
ga komu, w jakich warun-
kach i w jakiej wysokości 
przyznawane będą nagro-
dy za osiągnięcia sportowe 

w naszej Gminie. Natomiast 
w drugiej określone są wa-
runki na jakich zostanie 
utworzony Park Kulturowy 
w Witnicy, jakie będą możli-
wości rozbudowy oraz jakie 
obowiązki będą spoczywa-
ły na władzach gminy. Dwie 
ważne uchwały, które 
jednoznacznie wytycza-
ją kierunki działalności 
Gminy Witnica.
  Podczas sesji radni, z racji 
nieobecności burmistrza 
i  v-ce, otrzymali na piśmie 
sprawozdanie burmistrza 
z działalności pomiędzy se-
sjami oraz wysłuchali m.in. 
informacji z realizacji gmin-
nych inwestycji. Podczas 
sesji podjęto 42 uchwały 
w sprawach: wydzierżawie-
nia oraz wyrażenia zgody 
na zbycie gminnych nieru-
chomości. Warto zazna-
czyć, że pojawił się inwe-
stor, który wyraził chęć 

zakupu działki w Witnic-
kiej Strefie Przemysłowej 
przy ul. Stalowej. Dział-
ka o powierzchni ponad 
3  ha niebawem wystawio-
na zostanie do przetargu. 
W  trakcie obrad, jedno-
głośnie podjęto uchwałę 
w sprawie ustalenia wyna-
grodzenia burmistrza. Jest 
ona pokłosiem uchwalo-
nego rozporządzenia w 
sprawie wynagrodzenia 
pracowników samorzą-
dowych, w którym partia 
rządząca obniżyła wyna-
grodzenia prezydentom/
b u r m i s t r z o m / wó j t o m 
oraz ich zastępcom. 
  W podjętej uchwale 
w  sprawie szczegółowych 
warunków przyznawa-
nia i  odpłatności za usłu-
gi opiekuńcze, na prośbę 
kierownika MGOPS, rada 
podniosła stawkę za ww. 
usługi z dotychczasowych 

10 zł na 18 zł. W niniejszej 
uchwale zawarte są również 
warunki zwolnienia z takich 
usług. Podwyżka podykto-
wana była wzrostem kosz-
tów ww. usług. 
  Podczas sesji udzielono 
głos mieszkance Mości-
czek, która przedstawiła 
problem nieumorzenia 
przez burmistrza podat-
ku od spadku i  darowizn. 
Więcej na ten temat czytaj-
cie na kolejnych stronach 

Przekroju (str. 6).
    Na zadawane w trakcie 
sesji interpelacje i zapy-
tania radni nie otrzymali 
odpowiedzi z uwagi na 
nieobecność rządzących. 
Sekretarz poinformowa-
ła, że odpowiedzi zostaną 
udzielone na piśmie. Oko-
ło godz. 18:00 zakończono 
LXX sesję Rady Miejskiej 
Witnicy.              

Piotr Zakryszko
vice przewodniczący RM Witnicy  

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

   W międzyczasie, radni dopyty-
wali pana Jocza, jaka jest decyzja 
Wód Polskich (prosili o jej kopię), na 
jakim etapie jest wprowadzenie od 
lipca nowej taryfy, próbowali także 
zapoznać się z wnioskiem taryfowym 
MZK. Cóż odpisał prezes MZK? Że 
nie posiada dokumentów, o które 
radni proszą! (Skany pism poniżej). 
Równolegle zaś przecież na te doku-
menty Wodom Polskim odpisywał, 
uzupełniał wniosek, odnosił się do 
negatywnej decyzji ws. taryf. Aro-
gancja, buta i przede wszystkim 
kłamstwo. Pojawiają się także gło-
śno wyrażane już opinie, że Rada 
Nadzorcza spółki MZK po prostu 
nie funkcjonuje. Poprzednia zosta-
ła odwołana przez burmistrza z  za-

rzutem, że pobierała diety za nic, ale 
przynajmniej był porządek z taryfa-
mi i prezesem. A  co robi aktualna? 
Gdzie jest wykonywanie przez nią 
funkcji nadzorczych, skoro prezes 
MZK spóźnia się z  wnioskiem ta-
ryfowym, wniosek zawiera błędy, 
w gminie od 15 miesięcy jest okres 
beztaryfowy, a  ceny wody i ście-
ków są koszmarnie wysokie? Za co 
członkowie rady nadzorczej pobie-
rają dużo wyższe wynagrodzenia 
niż poprzednicy? 
    Redakcja Przekroju poprosiła preze-
sa MZK w marcu br. o wysokość diet 
wypłacanych członkom rady, o har-
monogram ich spotkań, o rezultaty 
ich działań. Do dziś nie otrzymaliśmy 
odpowiedzi. Ktoś odpowie, za co 
sam prezes otrzymuje taką kasę?

(wk)

                             >> cd. ze str.  1
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Chcesz zamieścić drobne ogłoszenie? Szukasz pracy bądź ją oferujesz? Masz lokal do wynajęcia albo coś kolekcjonujesz? 
Skontaktuj się z  nami - bezpłatnie zamieścimy Twoje ogłoszenie! przekroj.witnica@gmail.com, tel. 607 689 371 

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

Kostrzyn nad Odrą
ul. Jana Pawła II

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

www.alfabud.pl

Zielone centrum Witnicy
  Na czerwcowej sesji rad-
ni wprowadzili do porząd-
ku obrad autorski projekt 
uchwały w sprawie zamia-
ru utworzenia Parku Kul-
turowego „Witnickie Dro-
gowskazy i Słupy Milowe 
Cywilizacji”. Jednogłośnie 
go również przegłosowali. 
Granica parku ma przebie-
gać od instalacji „Exodus” 
do mostku przy przedszko-
lu miejskim.
   Niniejsza uchwała ma za-
początkować prace chro-

niące tak piękną enklawę 
zieleni wraz z zamontowa-
nymi elementami histo-
rycznymi, jaką posiadamy 
w samym centrum Witnicy. 
Niejedno miasto zazdro-
ści nam takiego terenu, 
niejedno chciałoby tako-
wy stworzyć. My jesteśmy 
tymi szczęśliwcami, którzy 
powinni tę przestrzeń za-
chować i w przemyślany 
sposób dbać i rozwijać. Tym 
bardziej, że dzięki decyzji 
Marszałka Województwa 

Lubuskiego nasz Park zo-
stał umieszczony w wy-
dawnictwach o atrakcjach 
turystycznych naszego 
regionu. Potwierdzeniem 
tego są choćby tablice in-
formacyjne umieszczone 
na terenie gminy, jak rów-
nież samej Witnicy. 
   O dalszych pracach, nad 
powstaniem Parku Kultu-
rowego, będziemy Państwa 
informować na bieżąco. 

red.
foto A. Zabłocka

Tylko walca nam brak
   27 czerwca uczestni-
czyłam w pokazowym 
równaniu ul. Strzeleckiej 
w  Witnicy. Przypomnę, że 
to radni do budżetu wpi-
sali modernizację tej drogi 
i z sesji na sesję dopytywali 
„Kiedy rozpocznie się jej na-
prawa?” Sołtys Białczyka 
Zenon Simiński podczas 
majowego spotkania z rad-
nymi podjął temat zaku-
pu przez gminę walca, tak 
niezbędnego do równania 
dróg. Zaproponowaliśmy, 

aby zorganizował „pokaz” 
pracy takiej maszyny. I stało 
się. Pod koniec czerwca na 
ul. Strzeleckiej zobaczyli-
śmy pracę walca. 
   Rada na sesji podjęła te-
mat i przychyliła się do za-
kupu maszyny, tym bar-
dziej, że jej zakup wynosi 
tylko 35 tys.  zł. Jednakże 
pod nieobecność i burmi-
strza i v-ce na ww. posie-
dzeniu Rady, nikt z urzędu 
nie podjął ostatecznej de-
cyzji w tej kwestii. Sądzę, 

że powinniśmy iść  w tym 
kierunku, aby rozpocząć 
naprawy dróg w  naszej 
gminie. Brawo dla sołtysa 
Simińskiego za pomysł 
i konsekwencję. 
  Miejmy nadzieję, że bur-
mistrz stanie na wysokości 
zadania i  zrealizuje prak-
tyczne rozwiązanie, które 
poprawi naszym mieszkań-
com komfort korzystania 
z dróg. 

Agnieszka Chudziak
radna Rady Miejskiej Witnicyfoto red foto red

Burmistrz sobie nie życzy
   Historia jakby nie z tej zie-
mi, a jednak z naszej gminy. 
Na początku lipca zmarł 
Honorowy Obywatel Mia-
sta i Gminy Witnica – Ho-
lender Sjaak van Koopers. 
Radni nie mieli wątpliwości, 
że obecność przedstawi-
cieli władz naszego miasta 
podczas ostatniej drogi 
Pana Koopers jest czymś 
oczywistym. 
   Z tego względu kilka dni 
przed datą pogrzebu, rad-
na Agnieszka Chudziak 
zadzwoniła do urzędu 

z  zapytaniem, czy plano-
wany jest wyjazd na cere-
monię pożegnania Pana 
Koopers. W  odpowiedzi 
usłyszała od pani sekretarz, 
że owszem, urząd czeka na 
decyzję radnych, kto z nich 
planuje uczestniczyć w po-
grzebie. Pani Chudziak 
poinformowała panią se-
kretarz, że trzy radne zde-
klarowały się na wyjazd. Po 
godzinie otrzymała infor-
mację, że burmistrz jednak 
jedzie. Zaproponowała, że 
skoro tak, to radne z chę-

cią pojadą z nim w jed-
nym samochodzie. 
  Skonsternowana pani 
sekretarz powiedziała, 
że musi to skonsultować 
z burmistrzem. Po kolej-
nej godzinie oddzwoniła 
i oświadczyła, że urząd wy-
pisze radnym delegacje, 
wypłaci zaliczki na paliwo, 
ale radne mają sobie same 
załatwić dojazd, bo: „wolą 
pana burmistrza nie jest 
wspólna jazda z  pania-
mi”. Komentarz wydaje się 
zbędny. 

 Na ceremonii pogrzebu, 
burmistrz  pojawił się wraz 
z gminnym strażnikiem i... 
wieńcem. Czyli trzy tylne 
miejsca w służbowym au-
cie były wolne. Można było 
zaoszczędzić i pieniędzy 
(1500 km musiały pokonać 
dwa auta), i wstydu. 
    Jakby tego było mało, po 
pogrzebie, burmistrz za-
wołał do strażnika „ucie-
kamy” i szybkimi susami 
pognali w stronę auta, nie 
żegnając się z  Holendra-
mi, którzy opiekowali się 

przyjezdnymi z  Polski pod-
czas tej wizyty. 
    Ocenę zachowania bur-
mistrza pozostawiamy 
Państwu. Niemniej jednak 
jest to tak małe i  płytkie, 
nie móc się wznieść na-
wet w  takiej chwili, kiedy 
jedzie się pożegnać wielo-
letniego przyjaciela naszej 
gminy. Burmistrz nadal, 
nawet w  takim momencie, 
sam tworzy i eksponuje po-
działy. Smutne to wszyst-
ko, bardzo.        

 (wk)

W siną dal
Rozmowa z Prezesem 

OSP Witnica 
dh. Krzysztofem Świstel

Red: Panie Prezesie, w ga-
rażu OSP Witnica nie ma 
lekkiego samochodu ga-
śniczego FORD, w sprawie 
którego prowadzone jest 
postępowanie sądowe. 
Co się stało ?
   W dniu 20 czerwca ok. 
godz. 15 do dh. Mirosława 
Mistrzaka, zobowiązanego 
przez Prokuraturę Rejono-
wą w Gorzowie Wlkp. do 
zabezpieczenia tego pojaz-
du, zadzwonił pracownik 
Urzędu MiG w  Witnicy, 
z  żądaniem przybycia do 
RCR o godz. 17, celem wyda-
nia  pojazdu FORD. O godz. 
17 do RCR przybyli przed-
stawiciele UMiG w  Witni-
cy, okazali wypis protokołu 
rozprawy głównej z dnia 
15.11.2017 r. (sygnatura akt 
II K 308/17), w  którym sąd 
postanowił: „Na podsta-
wie art. 230 §2 kpk zwrócić 

Urzędowi Miasta i Gminy 
Witnica, jako zbędny dla 
sprawy, dowód rzeczowy 
w postaci pojazdu stra-
żackiego Ford Transit o  nr 
VIN…”. Orzeczenie stało 
się prawomocne z  dniem 
12.12.2017 r., do UMiG 
w Witnicy wpłynęło w dniu 
29.12.2017 r. Na tej podsta-
wie, na żądanie burmistrza, 
który osobiście pokwito-
wał odbiór pojazdu, sa-
mochód został przekazany. 
Razem z przedstawicielami 
UMiG, przybył - pojazdem 
holowniczym – przed-
stawiciel firmy „ANHOL 
z siedzibą w Skwierzynie, 
który otrzymał zlecenie wy-
konania usługi transportu 
tego pojazdu, do produ-
centa - firmy Frank-Cars 
Sp. z o.o. z siedzibą w Czę-
stochowie.
Red: Rozumiem, że pojazd 
został przekazany do pro-
ducenta celem usunięcia 
– wskazywanych przez 

Was od 2015 r. – usterek 
i nieprawidłowości.
   Nie czuję się właściwym 
adresatem tego pytania. My 
mieliśmy pewne propozy-
cje odnośnie doprowadze-
nia tego pojazdu do pełnej 
sprawności. Byliśmy i je-
steśmy gotowi do współ-
pracy w tym zakresie, bo 
w końcu to my strażacy, je-
steśmy najbardziej zainte-
resowani tym, żeby ten sa-
mochód służył celom, dla 
jakich został zakupiony.
Ale proszę spojrzeć na daty. 
Uprawomocnione orze-
czenie z dnia 12 grudnia 
wpłynęło do UMiG w dniu 
29.12.2017 r. My dowiadu-
jemy się o tym 20.06.2018 r. 
o godz. 15, że mamy wydać 
ten pojazd o godz. 17 tego 
samego dnia. Czy to jest 
normalne? Czy te nikomu 
niepotrzebne wydarzenia 
i konflikty z 2015 r. niczego 
nas nie nauczyły? Komen-
dant Gminny OSP dh Mirek 

Mistrzak, osoba kompe-
tentna i odpowiedzialna za 
funkcjonowanie struktur 
OSP na terenie gminy, nie 
jest „wtajemniczona” w tą 
całą sprawę. Tryb postę-
powania w tej sprawie jest 
dla mnie całkowicie niezro-
zumiały. Nie chcę rozwijać 
tego tematu, bo zaraz usły-
szę, że strażacy uprawia-
ją politykę. Strażacy są od 
gaszenia i ratowania. Tego 
się trzymamy i to realizu-
jemy. 
Red: Ale Panie Prezesie, 
zapaliło się zielone świa-
tło w tej sprawie. Samo-
chód został odholowa-
ny do producenta, który 
dostarczy Wam ten po-
jazd w postaci, w jakiej 
został zamówiony zgod-
nie z podpisaną umową 
i specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia. 
Innego rozwiązania nie 
widzę. 
    Pojazd ten został tak do-

posażony, żeby spełniał 
nasze konkretne potrze-
by. Jest on nam potrzeb-
ny do tych drobnych (ale 
jakże licznych) interwen-
cji, takich jak osy i szersze-
nie, przewrócone drzewa, 
drobne kolizje czy paląca 
się trawa przy drodze. W tej 
chwili jesteśmy zmuszeni 
wyjeżdżać do tych zdarzeń 
ciężkimi samochodami ga-
śniczymi. Podwójne zu-
życie paliwa, podwójny 
czas dojazdu. A tego typu 
interwencji mamy średnio 
w roku powyżej 150. Już 
w tym roku były dni, że do 
tych latających owadów 
wyjeżdżaliśmy trzy razy.

    Redakcja trzyma w takim 
razie kciuki, by producent 
usunął usterki szybciej, 
niż pan burmistrz zbierał 
się po otrzymaniu postano-
wienia sądu, by przekazać 
wóz do naprawy.

Dziękujemy za rozmowę.
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Stare i zapomniane

Kontrola rozliczeń (MZK - Gmina)

Konsekwencje zaniechań

     Lubuski Urząd Woje-
wódzki w maju ogłosił na-
bór do corocznego pro-
gramu rządowego „Razem 
bezpieczniej na 2018 rok”. 
Nasza gmina niestety nie 
skorzystała z możliwości 
pozyskania choćby 25 tys. 
zł na jedno przejście dla 
pieszych. Kierownik Dom-
bek na sesji udzielił radnej 
Agnieszce Chudziak odpo-

wiedzi, że takowy wniosek 
został przez burmistrza zło-
żony – zapomniał jednak 
dodać, że w 2017 roku (!). 
   Niemniej jednak ani 
w  tym, ani w ubiegłym 
roku nie otrzymano pie-
niędzy z  zewnątrz na 
przejścia dla pieszych. In-
westycja przy ul. Gorzow-
skiej w  Witnicy będzie 
realizwana z  własnych 

środków – czyli naszych po-
datków. 
    Żałujemy, gdyż te pie-
niądze można było prze-
znaczyć na naprawę lub 
budowę nowych chod-
ników – zapomnianych 
w  naszej gminie. Dosko-
nale o tym wiedzą matki 
z wózkami oraz starsze oso-
by. 

red.

   W miesiącu maju br. miała 
miejsce kontrola rozliczeń 
finansowych pomiędzy 
Gminą Witnica a MZK Sp. 
z o.o. w Witnicy. Po pe-
rypetiach związanych z 
udostępnieniem doku-
mentów przez urząd, po 
uprzednio wylegitymo-
waniu radnych przez se-
kretarz gminy, 8  maja br. 
Zespół Kontrolny prze-
prowadził kontrolę. Roz-
liczenia pomiędzy Gminą 
Witnica, a  MZK Sp. z o.o. 
nie w pełni są prawidłowe. 
W  latach 2016-2017 fak-
tury były płatne z opóź-
nieniami, co stanowi ła-
manie zasad prawidłowej 
gospodarki finansowej. Co 
prawda urząd tłumaczył się, 
że nowe terminy płatności 

z faktur były ustalone z MZK, 
jednakże w czasie kontro-
li nie przedłożono żadnych 
dokumentów potwierdza-
jących takie czynności. Po 
zakończeniu kontroli przed-
łożono kilka pism skierowa-
nych do MZK, ale z uwagi 
na brak pieczątek wpływu, 
brak czytelnych podpisów 
osób wyrażających zgodę 
na przesunięcie terminów 
i  co najmniej dziwne adno-
tacje - są po prostu niewia-
rygodne.
  Zespół Kontrolny stwier-
dził, że zawyżone są koszty 
opłat za usługi transporto-
we (stawka za km). W kon-
trolowanych fakturach 
często widnieje stawka 
3,5 zł za 1 km, natomiast 
z  wiedzy i szybkiej wery-

fikacji stawek w innych 
firmach zajmujących się 
transportem podobnym 
sprzętem stawki te wahają 
się w przedziale od 1,80 zł 
do 2,5 zł max. Kontrolują-
cy zawnioskowali o ustale-
nie nowych, niższych cen. 
Urząd odpowiadając na po-
wyższe zarzuty – odpisał, że 
zarzut jest bezpodstawny, 
brak wnikliwej analizy do-
kumentacji oraz rozeznania 
rynku. Zarzut braku rozezna-
nia rynku członkom zepołu 
kontrolnego - jest co naj-
mniej nie na miejscu.  
  Ponadto niezrozumiałym 
dla Zespołu Kontrolne-
go było zlecenie prac ze 
stycznia 2016, mimo, że 
te prace zostały wykona-
ne w listopadzie i grud-

niu poprzedniego roku. 
Kontrolujący wnioskowa-
li o  sporządzanie zleceń 
przed wykonaniem danej 
usług, co pozwoli na unik-
nięciu kolejnych „podej-
rzeń”. Urząd ustosunkował 
się również i do tego zapisu, 
odpowiadając, że zarzut jest 
bezpodstawny i, że pełna do-
kumentacja jest sporządza-
na. Urząd w odpowiedzi na 
protokół nie załączył przy-
kładowej, pełnej dokumnen-
tacji - co potwierdza stano-
wisko i ustalenia Zespołu 
Kontrolnego.
  Kolejnym „punktem za-
palnym” były faktury wy-
stawione przez MZK za 
zakupywane wyposaże-
nie do jednostek budże-
towych (Senior Wigor 

– 4.305 zł oraz żłobek 
– 79.905,20  zł). Gmina 
posiada lub powinna po-
siadać wykwalifikowanych 
pracowników, którzy winni 
dokonywać zakupów bez 
zbędnych, dodatkowych 
kosztów (narzuty i zyski 
spółki). Urząd ustosunkował 
się tylko i wyłącznie do faktu-
ry na kwotę 4.305 zł dotyczą-
cą Seniora Wigor (przedłożył 
fakturę na taką samą kwo-
tę z firmy X). Co do zakupu 
wyposażenia żłobka, takich 
faktur niestety nie otrzymali-
śmy – co najmniej zastana-
wiające, czyż nie?
  Zespół Kontrolny z uwagi 
na opisane wyżej zastrze-
żenia przesłał protokół do 
wiadomości RIO oraz NIK 
w Zielonej Górze.            red.

     Dwa miesiące temu 
mieszkanka Mościczek po-
prosiła o pomoc w Jej spra-
wie. Wysłuchałam wraz 
z  innymi radnymi. Otóż, 
w  latach 80-tych urzędnicy 
witnickiego magistratu po-
pełnili błąd w przepisaniu 
nieruchomości i teraz po 
37  latach, po ponownym 
postępowaniu spadkowym 
(!), które zresztą pochłonęło 

znaczne środki finansowe 
(około 20 tys. zł) – podat-
nik został ukarany poprzez 
nałożenie ogromnej daniny 
w postaci podatku od spad-
ków i darowizn w kwocie 
ponad 7  tys. zł... dodam, 
że ukarany za najpewniej 
nieumyślny, ale jednak 
błąd urzędnika!
   Obiecaliśmy pomoc. Na 
wspólnej komisji podjęłam 
temat prosząc burmistrza 
o ponowne zweryfikowanie 
swojego stanowiska (od-
mowa umorzenia). Obie-

cał, że przyjrzy się sprawie 
jeszcze raz. Na czerwcowej 
sesji kobieta przyjechała 
z ponownym pismem od-
mawiającym umorzenia 
podatku od spadków i da-
rowizn. I o ile generalnie 
umorzeniom mówię „nie”, 
o tyle ta sytuacja powin-
na być załatwiona od razu 
i bez zbędnej argumentacji 
- oczywiście na „TAK”. 
    Jakież trzeba mieć ka-
mienne serce, aby nie przy-
chylić się do prośby poszko-
dowanej. Poszkodowanej 

nie z własnej winy. Brak em-
patii, zrozumienia i wczucia 
się w tę sytuację burmistrza, 
powoduje, że te wszystkie 
śliniaczki, imprezy, nagro-

dy dla v-ce – wyglądają co 
najmniej żenująco i nie na 
miejscu.

Agnieszka Chudziak
radna Rady Miejskiej Witnicy

Fest yn w DPS -ie

  22 czerwca br. w Domu 
Pomocy Społecznej w Ka-
mieniu Wielkim odbył się  
XXII Integracyjny Festyn 
Świętojański. Idea impre-
zy jest niezmienna. Liczy się 
integracja i przełamywanie 
barier społecznych między 
niepełnosprawnymi a ludź-
mi w pełni zdrowymi. Idea 
integracji pozwala spojrzeć 

inaczej na osoby niepełno-
sprawne. 
   Od popołudnia nad 
Kamieniem Wielkim sły-
chać było echo śpiewów 
i zabaw. Część artystyczną 
uświetniły występy arty-
styczne uczniów ze Szkoły 
Podstawowej w Kamieniu 
Wielkim z rewelacyjnym 
występem Julii Kożuszek 
oraz  uczniów ze Szkoły 
Podstawowej z Witnicy pod 
kierunkiem Pani Iwony Pi-
sarek. Ciekawym progra-
mem tanecznym był występ 
zespołu tanecznego „Sim-
pre Latino” pod kierownic-
twem Pani Anny Stadler. 
Gospodarze Festynu Dom 

Pomocy Społecznej oraz 
Warsztaty Terapii Zajęcio-
wej z Kamienia Wielkiego 
zakończyli część artystycz-
ną występami o tematyce 
związanej z  Nocą Święto-
jańską. Główną atrakcją 
artystyczną był koncert 
zespołu disco dance „Big 
Sexy” z Dębna. 
  Było dużo zabawy, emocji 
i wrażeń. Po tradycyjnym 
puszczaniu wianków, roz-
poczęła się zabawa tanecz-
na, którą poprowadził DJ  
Piotr Melinis.

Julita Karasińska 
Dyrektor DPS w Kamieniu Wielkim

foto red

foto red

foto red

foto red

foto powiat gorz. foto powiat gorz.

    25 czerwca br. odbyła się 
XXXVIII sesja Rady Powia-
tu Gorzowskiego. Tema-
tem wiodącym były finanse 
za 2017 rok i udzielenie Za-
rządowi Powiatu absoluto-
rium. Podobnie jak w roku 
poprzednim radni bardzo 
dobrze ocenili pracę staro-

sty Małgorzaty Domagały 
jak i Zarządu Powiatu. Spra-
wozdanie finansowe oraz 
sprawozdanie z wykonania 
budżetu powiatu gorzow-
skiego za 2017 rok przed-
stawił skarbnik powiatu 
Marek Szabat. W trakcie 
posiedzenia przewodniczą-

ca komisji rewizyjnej Rady 
Powiatu Anna Wichlińska 
poinformowała, że komisja, 
po analizie sprawozdania fi-
nansowego, sprawozdania 
z budżetu oraz po zapozna-
niu się z opinią Regional-
nej Izby Obrachunkowej, 
występuje z wnioskiem 
o  udzielenie absolutorium 
z  tytułu wykonania budże-
tu. Rada Powiatu podczas 
głosowania, zatwierdziła 
sprawozdanie finansowe 
i  sprawozdanie z  wykona-
nia budżetu powiatu go-
rzowskiego. Następnie - po 
zapoznaniu się ze sprawoz-
daniem z wykonania bu-
dżetu, opinią Regionalnej 
Izby Obrachunkowej o tym 

sprawozdaniu, sprawozda-
niem finansowym powia-
tu za 2017 rok, wnioskiem 
komisji rewizyjnej oraz in-
formacją o stanie mienia 
– Rada Powiatu Gorzow-
skiego udzieliła Zarządo-
wi Powiatu Gorzowskiego 
absolutorium z tytułu wy-

konania budżetu.
   Podczas sesji absolutoryj-
nej Radni wysłuchali także 
informacji na temat działal-
ności spółki Nowy Szpital 
w Kostrzynie nad Odrą oraz 
podjęli uchwałę o przyzna-
niu dotacji celowej spół-
kom wodnym.  (PG)

Powiat Gorzowski z absolutorium

foto powiat gorz. foto powiat gorz.

Delegacja z TAJPEI
Dnia 29.06.2018 r odwiedzi-
ła nas delegacja z BGiK TAJ-
PEI. Współpracujemy z nimi 
od trzech lat. W spotkaniu 
uczestniczyli ambasador 
Weber Shih, pierwszy se-
kretarz Biura Yeh-shin Chu 
Pan Ven-bin Shih Ambasa-
dor Tajwanu w Polsce oraz 
posłanka Pani Krystyna Si-
bińska.   (PG)
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A n g i n k a  n a  z a p a l e n i e  u c h a …

To jest jak zły sen
   Te zdjęcia są jak z naj-
gorszego koszmaru każ-
dego z  rodziców w kinie 
3D, ale w  naszej gminie 
burmistrz funduje bilety 
za darmo! Sezon w peł-
ni, wakacje, dzieciaki teraz 
codziennie spędzają całe 
godziny na placu zabaw w 
Parku Drogowskazów. 
      Co tam znajdą? Kilku-
centymetrowe pordze-
wiałe, sterczące gwoździe 
i śruby, połamane szcze-
belki, wystające potężne 
drzazgi, chwiejące się in-
stalacje oraz powyrywa-
ne drewienka i  łańcuchy. 
Stan ten trwa od wielu mie-
sięcy. 

   Gratulacje i chwała dla 
pana burmistrza za statek 
Magellana (choć też nie do 
końca dopracowany – ster-
czące ostre betonowe kra-
wężniki, o które co i  rusz 
potykają się maluchy), ale 
to nie zwalnia władz z od-
powiedzialności za bez-
pieczeństwo na „starym” 
placu zabaw, który zgod-
nie z  oficjalnymi informa-
cjami, miał być tuż po Sła-
womirze (patrz – miesiąc 
temu) naprawiony i  prze-
stawiony obok statku. 
   Skoro burmistrz znalazł 
w gminnym budżecie 300 zł 
na tablicę reklamującą, że 
oto burmistrz buduje nowy 

plac zabaw (wisi od kilku 
tygodni na siatce kortu), to 
dlaczego nie znalazł kil-
kudziesięciu złotych dla 
brygady z CISu, by poświę-
cili kilka godzin na wycią-
gnięcie gwoździ (pisząca te 
słowa wyciągała je własno-
ręcznie sam), przybicie kil-
ku drewienek, naciągnięcie 
linki czy łańcucha. 
      Gdzie w tej gminie jest 
gospodarz? 
     Jest kasa na lans, a nie 
ma na plac zabaw dla dzie-
ci? One codziennie walczą 
o  przeżycie!  

 (wk)

  Kasię strasznie bolało ucho. 
Spytała co ma zrobić? Ko-
chane są trzy takie kwiat-
ki, które każda w swojej 
parapetowej apteczce do-
mowej powinna mieć, a są 
to aloes, żyworódka i  ge-
ranium. Od wielu już lat ho-
duję „anginkę”. Pomaga mi 
ona przy bólu ucha. Wystar-
czy włożyć doń klika zmiaż-
dżonych, świeżych liści. Po-
noć wdychanie zapachu 
liści przez około 10 minut 
wyraźnie obniża ciśnienie 

krwi, a stosowanie takiej 
inhalacji wieczorem dzia-
ła nasennie.
   Geranium ma właściwości 
przeciwbakteryjne (zabija 
nawet gronkowce i pacior-
kowce) oraz przeciwwiru-
sowe i z tego względu sto-
suje się go przy leczeniu 
chorób układu oddecho-
wego, przeziębień, gry-
py, kataru, kaszlu, a także 
stanów zapalnych zatok. 
Stosuje się go także przy 
infekcjach skóry, zwłaszcza 
przy trądziku, egzemach, 
opryszczkach, łupieżu i roz-
stępach skóry. 
  Olejek geraniowy zmniej-

sza napięcia nerwowe, ła-
godzi bóle neuralgiczne, 
stany lękowe i związane 
z nimi często zaburzenia 
seksualne. Stosuje się go 
do masażu, jako dodatku 
do kąpieli oraz inhalacji 
w specjalnych kominkach 
aromaterapeutycznych.
   Świeże lub suche i roz-
kruszone liście dodaje się 
do zaparzanej herbaty, co 
znacznie polepsza jej aro-
mat. Drobno posiekanych 
listków lub sporządzone-
go z nich naparu używa 
się do aromatyzowania 
sosów, kremów, galare-
tek, słodkiego pieczywa, 

kostek lodu, masła, dże-
mów oraz syropów i oc-
tów. Kandyzowane listki 
i  kwiaty służą do dekoracji 
ciast. Listki kładzie się nie-
kiedy pod pieczone jabłka. 
Dodaje się je również do 

wina, pasztetu z wątróbek 
i grzanek z serem. Piecze się 
je także z rybą w winie jabł-
kowym. Czyli samo zdro-
wie. Kasi już jest lepiej… 

Witniczanka.pl  czyli 
Agnieszka Chudziak

foto red

foto red

foto red

foto red

Witniczanka.pl

Maluch+
  6 czerwca br. Wojewoda 
Lubuski podpisał umowy 
na finansowanie zadań re-
alizowanych w ramach Pro-
gramu „MALUCH+” 2018. 
Program wspiera tworzenie 
i adaptację instytucji dla 
najmłodszych dzieci do lat 
3 (żłobki, kluby dziecięce, 
dzienni opiekunowie), po-

prawia standardy funkcjo-
nowania instytucji, umożli-
wia rodzicom i opiekunom 
podjęcie aktywności zawo-
dowej, a tym samym czę-
ściowo rozwiązuje problem 
braku miejsc w polskich 
żłobkach. 
   W   latach 2011-2017, 
w ramach Programu w wo-

jewództwie lubuskim wy-
płacono dotację w łącznej 
wysokości ok. 14 mln zł. 
    W tym roku nowe miejsca 
opieki powstaną w 9  gmi-
nach województwa lubu-
skiego. Największa dota-
cja, bo ponad 1,22 mln  zł  
została pozyskana przez 
Gminę Krosno Odrzańskie 

na utworzenie żłobka dla 
68 dzieci. 
     Ponadto 8 gmin otrzy-
mało dotacje na zapew-
nienie funkcjonowania 434 
miejsc opieki utworzonych 
z udziałem Programu Ma-
luch we wcześniejszych 
edycjach na łączną kwotę 
787 200,00 zł. Oprócz gmin 

dotację na zadania inwesty-
cyjne związane z tworze-
niem nowych miejsc opieki 
otrzymało 20 podmiotów 
prywatnych na utworzenie 
łącznie 640 nowych miejsc 
opieki. 

red.

O S P  W I T N I C A
1.06.2018 godz. 16:00 - 
koncertowy Dzień Dziecka 
Naszej MDP. Wybraliśmy się 
na specjalne zaproszenie, 
na koncert Patrycji Mar-
kowskiej do Zielonej Góry.

17.06.2018 godz. 16:20 - 
wyjazd jednym zastępem 
GBA Mercedes, do powalo-
nego na skutek silnego wia-

tru drzewa na posesje i ze-
rwanie linii energetycznej 
w miejscowości Mosina. Na 
miejscu także pogotowie 
energetyczne. 

16.06.2018 godz. 16:00 - 
gminne zawody sportowo-
-pożarnicze w Witnicy. Na-
sza MDP uzyskała najlepszy 
czas i zajęła 1 miejsce, dru-

żyna seniorska drugie. Po 
oficjalnej części był też czas 
na tradycyjne kąpiele.

20.06.2018 godz. 17:06 
- wyjazd do pożaru trawy 
przy torowisku w okolicach 
miejscowości Białczyk. Do 
zdarzenia zadysponowano 
jeden zastęp OSP Witnica, 
GBA Mercedes. 

20.06.2018 godz. 01:52 - 
wyjazd dwoma zastępami 
GBA, GCBA do pożaru al-
tanki przy ulicy Stanisława 
Moniuszki w Kostrzynie nad 
Odrą. Na miejsce zadyspo-
nowane także dwa zastępy 
JRG Kostrzyn, oraz Policja.

30.06.2018 - Na zapro-
szenie szkółki piłkarskiej 

ABRA wybraliśmy się na po-
kaz pierwszej pomocy dla 
młodych piłkarzy. Naszym 
celem było pokazanie na 
czym polega pierwsza po-
moc w trakcie zatrzymania 
krążeniowo-oddechowego, 
oraz postępowanie pod-
czas urazów. Dziękujemy za 
zaproszenie i polecamy się 
na przyszłość

  APEL  -   W dalszym ciągu 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

Mieszkańcy zgłosili dobre rozwiązanie
   Dnia 27 czerwca br. od-
wiedziliśmy mieszkańców 
przy ul. Strzeleckiej. Rozma-
wialiśmy o Ich problemach, 
które zgłosili radnym Komi-
sji Gospodarki Komunalnej 
i Budżetu. Postaramy się 
pomóc, gdyż zgłaszane 
przez Nich kłopoty są 
bardzo przyziemne. Są to 
m.in. prośby o: zakup farb 
do pomalowania klatki 
schodowej (sami deklaru-
ją wykonanie powyższych 
prac); wymontowanie bla-
chy ochronnej – zamon-

towanej przy dachu, gdyż 
podczas burzy i wiatrów zo-
staje ona naruszona, czego 
konsekwencją są zaciekają-
ce sufity; wykonanie „pod-
cinki”, gdyż grzyb zagnieź-
dził się w ich łazienkach. 
   Pośród tych banalnych 
potrzeb, zgłosili bardzo 
dobry pomysł, wykonania 
wyjazdu od sali Parkowej 
w kierunku ul. Strzeleckiej. 
Obecnie urząd wykonał 
nieprzemyślany wjazd, 
bowiem kończy się wła-
śnie przy Ich posesji. Czę-

sto, gęsto, gdy podjeżdża 
samochód dowożący bądź 
odwożący osoby niepełno-
sprawne do ŚDSu– miesz-
kańcy nie mogą wyje-
chać, gdyż nie ma miejsca 
na tzw. wymijankę. Można 
by wykonać wyjazd wokół 
parku ŚDSu i nikt nikomu 
by nie zawadzał. Zgłosimy 
to budżetu, być może jesz-
cze w tym roku udałoby się 
go wykonać. 

Piotr Zakryszko
radny Rady Miejskiej Witnicy

foto red
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Humor
- Misiek. Marzy mi się zało-
żyć na plażę coś takiego, co 
sprawi, że wszyscy padną!

 - Łyżwy załóż. 
***

- Dlaczego Zbigniew Boniek 
będzie miał od jutra proste 

włosy? 
- Bo nie ma NA WAŁKI. 

***
- Kochanie, dlaczego Ty po 
raz dziesiąty przeglądasz 
nasze świadectwo ślubu? 

- Szukam terminu 
ważności…

***
Adwokat: Pani Kowalska, 
żeby rozwód był z winy 

męża musimy mieć na niego 
coś mieć. Czy mąż pije? 

- Nie skąd, jakby tylko spró-
bował, to ja bym mu…! 

– Czy nie daje pieniędzy? 
– Nie, absolutnie. Oddaje 

wszystko co do grosza. Już 
by mi tylko schował złotów-

kę, to ja bym mu…! 
– A może Panią bije?

 – No tylko by spróbował, 
to ja bym go przez okno 

Komu kaftan jest niezbędny?

pogoniła…! 
– A co z wiernością? 

– O! Tu go mamy! Drugie 
dziecko nie jest jego!

***
Jedzie mama z dwoma 

synkami w pociągu. Dzieci 
biegają po całym pociągu.

Nagle jeden przybiega 
i mówi:

- Mama co to była za stacja ?
-Nie wiem synku.

To się dowiedz bo Mariusz 
na niej wysiadł.

***
- Dzień dobry, fioletowe 

mohito poproszę 
- Przepraszam, co? 

- Denaturat.
***

Trzech kanibali umawia się 
na grila. Jeden przyniósł 

kobiece udka, drugi męskie 
ramię, a trzeci urnę 

z prochami. Pierwszy pyta 
trzeciego: 

- nie za dużo tych gorcąych 
kubków ostatnio?

***

Ogrodowa po nowemu

Spotkania w Witnicy – relacja
  Na przełomie czerwca 
i  lipca w Witnicy odbyły się 
spotkania radnych z miesz-
kańcami na temat „Budżetu 
2019”. Frekwencja pozo-
stawia wiele do życzenia,  

jednakże mamy świado-
mość, że już rozpoczęły się 
wakacje. Niemniej jednak 
kilkanaście osób wniosło 
ciekawe propozycje oraz 
rozwiązania, które bę-

dziemy „wcielać w życie”. 
Zgłoszonych zostało spo-
ro takich zwykłych, proza-
icznych postulatów, które 
można by załatwić od ręki, 
a które spędzają Państwu 

„sen z powiek”. Wszystkie 
zostały zapisane i obiecu-
jemy, że zostaną rozwią-
zane bądź zapisane do 
wykonania w latach na-
stępnych. Tym, którzy przy-

byli, dziękujemy raz jeszcze 
i mamy nadzieję, że w przy-
szłości takowe spotkania 
będą cieszyły się większym 
zainteresowaniem. 

grupa radnych RM Witnicy

foto red

   Capo di tutti capi (szef 
wszystkich szefów) witnic-
kiego samorządu na cze-
le z burmistrzem gminy, 
pan Jocz Przemysław, był 
uprzejmy odesłać wszyst-
kich tych, którzy mają od-
mienne od niego (i zara-
zem od witnickiej władzy) 
zdanie w kwestii spraw 
gminnych, na leczenie 
psychiatryczne. 
     Ową niebanalną wiado-
mość oznajmił publicznie 
na stronie nr 17 w Gaze-
cie Lubuskiej Magazyn 
z  16/17 czerwca bieżącego 
roku. A  kogóż to chciałby 
zobaczyć witnicki Don Vito 
Corleone w kaftanie? Otóż 
wszystkich tych, którzy 
reagują zgodnie z oby-
watelskim obowiązkiem 
i  w  zgodzie z kodeksem 
postępowania karnego 
(art. 304) na jaskrawe 
nieprawidłowości zaist-

niałe w  Gminie. Zdaniem 
użytkownika, kupionego 
za publiczne pieniądze, luk-
susowego białego SUV-a, 
wszyscy Ci, którym leży na 
sercu dobro lokalnej spo-
łeczności, powiadamiając 
zgodnie z  obowiązującymi 
normami prawnymi organa 
ścigania i  inne uprawnio-
ne instytucje o  możliwości 
złamania prawa przez rzą-
dzących, mają się leczyć 
u specjalisty od rozumu. 
   Cytując w oryginale wy-
powiedzi za Gazetą Lubu-
ską dowiadujemy się, że 
osoby które „…składają 
zawiadomienie za zawia-
domieniem…”,  i dalej, „…
Policjant, z którym roz-
mawialiśmy przy pewnej 
sprawie, pokazał nam 
półkę, na której były za-
wiadomienia i donosy 
pod naszym adresem…” 
oraz „…moim zdaniem to 

już kwestia psychiatrycz-
na. Ktoś powinien iść do 
lekarza…”. 
   A to ciekawe dla prze-
ciętnego i myślącego czy-
telnika, albowiem tak się 
jakoś dziwnie złożyło, że 
Wojewoda Lubuski złożył 
do prokuratury zawiado-
mienie o możliwości po-
pełnienia przestępstwa 
przez burmistrza Jawor-
skiego w sprawie cen 
wody i ścieków. Sprawa już 
trafiła na wokandę sądową. 
To co? Według pana Jocza, 
Wojewoda do psychiatry? 
    Sprawa zakupu samocho-
du dla witnickiej straży po-
żarnej – w sądzie. Sprawcy 
zawiadomienia do psychia-
try? 
  Trzy miażdżące witnicką 
władzę orzeczenia nad-
zorcze Wojewody Lubu-
skiego w sprawie taryf 
(a raczej ich braku) na wodę 

i ścieki. Wojewoda i jego 
prawnicy ponownie do 
psychiatry? 
   Grubo ponad setka wit-
niczan napisała petycję 
do Wojewody Lubuskiego 
w sprawie nadmiernych 
cen wody i ścieków. Oni 
też sfiksowali i do psychia-
try? 
  Wojewódzki Sąd Admi-
nistracyjny w Gorzowie 
potwierdził, że w Witnicy 
brak taryf. Też do leczenia 
na oddziale zamkniętym? 
Naczelny Sąd Administra-
cyjny w Warszawie wyka-
zał kompletną indolencję 
oraz rażące błędy burmi-
strza w zakresie weryfikacji 
wniosku taryfowego. I co? 
Też do wariatkowa? 
   Prokuratura przesłała 
akt oskarżenia do sądu 
w sprawie procedowania 
przez burmistrza Jawor-
skiego wniosku taryfowe-

go. Oni też do czubków? 
     Radni Rady Miejskiej już 
ze sto razy wskazywali na 
rażące błędy Jocza i Jawor-
skiego w kwestii horrendal-
nych cen za wodę i ścieki. 
Toż to kaftanów i leków 
psychotropowych nie star-
czy. 
    Kilka tysięcy witniczan 
nie zgadza się z tak dra-
stycznie zawyżonymi 
cenami za wodę i ścieki. 
Płaczą i płacą. No i co? Tych 
ludzi też pan Jocz wysyła do 
leczenia psychiatrycznego? 
   Reasumując, wnioski, co 
do tego, kto ma się leczyć 
u psychiatry i ponownie 
przejść badania specja-
listyczne, to już Szanowni 
Czytelnicy wyciągniecie 
sami.

Daniel Górny

   Szanowni Państwo, pa-
miętacie zapewne, jak 
w  miesiącu kwietniu pod-
jąłem temat modernizacji 
ulicy Ogrodowej. Pisałem 
wówczas, że podczas wy-
jazdowej Komisji Gospo-
darki Komunalnej i Budże-
tu zgłosiłem sporo uwag 
dotyczących poprawy 
bezpieczeństwa tej drogi. 
Projekt, na który wydaliśmy 
spore środki finansowe, wy-
konany został przez „Plan-
d-Projektowanie Drogowe” 
p. Lipczyńskiego i niestety 
nie zawierał jakże waż-
nych przejść dla pieszych, 
spowalniaczy czy choćby 
zwiększenia miejsc par-
kingowych (tak potrzeb-
nych i  oczekiwanych przez 

mieszkańców osiedla).  
   Na komisji wspólnej oraz 
sesji Rady Miejskiej – rad-
ni poprosili burmistrza 
o  wykonanie nowego pro-
jektu organizacji ruchu na 
ul. Ogrodowej. Burmistrz 
niechętnie podszedł do te-
matu, jednak po przemy-
śleniu konsekwencji, jakie 
mogłyby go spotkać, zlecił 

wykonanie takowego pro-
jektu. Projekt stałej organi-
zacji ruchu przy ul. Ogrodo-
wej wykonał „BRD Projekt” 
Cezarego Mieszkowskiego. 
Przyznać należy, że zanie-
dbania ze strony  projektan-
ta drogi i niedopatrzenie 
urzędników kosztuje nas 
kolejne, spore pieniądze. 
  Ubolewam, że pomi-

mo wielu wcześniejszych 
próśb o przedłożenie rad-
nym projektu wykonania 
ulicy Ogrodowej urzędni-
cy z burmistrzem na czele 
odmawiali udostępnienia 
tak ważnego dokumentu. 
Można było uniknąć tak 
oczywistych błędów i wy-
konać ten projekt przed 
realizacją zadania inwe-

stycyjnego. Zaoszczędziło-
by to pieniędzy, czasu i ner-
wów. 
   Niemniej jednak cieszę 
się, że moje postulaty 
zostały zostały zrealizo-
wane, gdyż moi sąsiedzi 
będą mogli czuć się bez-
pieczniej.

Piotr Zakryszko
radny Rady Miejskiej Witnicy

      9 lipca br. miała odbyć się kolejna rozprawa dotycząca nie-
dopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień w związku 
z zakupem samochodu dla OSP Witnica m.in. przez oskarżone-
go Przemysława J. oraz Pawła Ł. 
    Niestety, oskarżony Paweł Ł. przedłożył za pośrednictwem 
swojego obrońcy zwolnienie od lekarza rodzinnego wysta-
wione z uwagi na nagłą gorączkę. Obrońca nie potrafił wskazać, 
jak długo oskarżony będzie przebywał na zwolnieniu, tym sa-
mym sąd nie był w stanie określić nowego terminu posiedzenia. 
   Czyżby ktoś próbował przeciągnąć sprawę, byle do wybo-
rów?         red.
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Niewygodna prawda o KońcowejZmiany w Parku Drogowskazów
    Mija właśnie rok od chwi-
li, kiedy na komisji Rady 
Miejskiej z udziałem miesz-
kańców ulicy Końcowej, 
burmistrz nazwał zlecony 
przez siebie w 2016 r. pro-
jekt budowy ul. Końcowej 
„głupim” i „kuriozalnym”. 
Mimo, że w biurku po po-
przedniku posiadał goto-
wy, zgodny z oczekiwania-
mi mieszkańców projekt 
„Przebudowa ulic Końcowej 
i Sosnowej” sporządzony  
w 2008 r., lekką ręką, bez 
jakichkolwiek konsultacji 
społecznych i  poinformo-
wania Rady, wydał kilka 
tysięcy złotych na nowy, 
nieprzemyślany projekt, 
zakładający zrobienie z  tej 
ulicy „autostrady” (12 m sze-
rokości, liczne wywłaszcze-
nia działek mieszkańców). 
Złożył projekt w Starostwie 
Powiatowym, wystąpił 
o zezwolenie na budowę, 
po czym siedział cicho. 
Mieszkańcy dowiedzieli 
się z obwieszczeń Starosty 
i pism burmistrza ws. wy-

właszczeń, a radni dowie-
dzieli się od mieszkańców. 
Po wspomnianej komisji, 
gdzie zbulwersowali miesz-
kańcy wyrazili - delikatnie 
mówiąc - swoje niezado-
wolenie, burmistrz wycofał 
się rakiem z tego projektu, 
obiecał konsultacje z miesz-
kańcami.
   Obiecanki cacanki. Zaraz 
potem, zgłosił ten sam 
projekt do „schetynówki”, 
ale odpadł już na etapie 
oceny formalnej i o dofi-
nansowaniu kolejny rok 
można było zapomnieć. 
Dziwne było też to, że nie 
wprowadził w międzyczasie 
żadnych zmian do projektu, 
o które prosili mieszkańcy. 
  Minęło kilka miesięcy i cóż 
się stało? Rząd rozpisał 
nowy program, burmistrz 
zgłosił ponownie Końco-
wą i udało się pozyskać 
60% dofinansowania (pan 
Mariusz Gadomski w swo-
im piśmie wystosowanym 
do mieszkańców ul. Koń-
cowej kłamie pisząc, że 

burmistrz pozyskał 80% 
dofinansowania). Wszyst-
ko fajnie, ale z mieszkańca-
mi wciąż nie było żadnych 
konsultacji, mimo upływu 
roku, a radni od tygodni 
próbują się dowiedzieć, jaki 
projekt zgłoszono do dofi-
nansowania i czy uwzględ-
nia on postulaty mieszkań-
ców. Na komisji nikt nie 
umiał odpowiedzieć na 
to proste pytanie, pod-
czas sesji burmistrzowie 
byli nieobecni, a kierownik 
wydziału inwestycji Łukasz 
Dombek obiecał wszyst-
ko szczegółowo wyjaśnić 
radnym podczas kolejnego 
posiedzenia komisji, na któ-
rym.... najzwyklej w świe-
cie nie raczył się pojawić. 
    Ale my już wiemy na 
pewno – zgłoszony pro-
jekt, to zaktualizowany 
o budowę nowego wlotu 
na Rodzie Watykańskim 
projekt zlecony i  zapla-
nowany przez Burmistrza 
Andrzeja Zabłockiego 
pn. „Przebudowa ulic Koń-

cowej i Sosnowej”, zakła-
dający spokojną drogę 
dojazdową o szerokości 
max. 10 m. Oczywiście Da-
riuszowi Edwardowi Jawor-
skiemu to przez gardło nie 
przejdzie, że realizuje po-
mysły Zabłockiego – przy-
pomnijmy tylko obśmiane 
przez niego rondo przy 
ul. Kostrzyńskiej, określo-
ne przez Jaworskiego jako 
„stary pomysł Witnicy 2000, 
bo Witnica 2000 potrzebuje 
piątego ronda w Witnicy, 
w imię pustych frazesów 
i  fanaberii intelektualnych 
swoich przywódców”.  Póź-
niej jakoś mu nie prze-

szkadzało chwalić się 
świetnym pomysłem i  re-
alizacją jakże potrzebnej 
mieszkańcom Witnicy in-
westycji. To samo czeka 
nas z Końcową. Jaworski 
wraca do projektu Za-
błockiego, który od razu 
otrzymuje dofinansowa-
nie (o jego projektach tego 
nie można powiedzieć), 
ale nie zająknie się o tym 
ani słowem, bo przecież 
na tym polega jego kon-
sekwentna polityka wy-
mazywania poprzednika 
z dziejów Witnicy. Przykre 
to wszystko, bardzo.      

(wk)

foto red

      W udostępnionym przez urząd opisie technicznym 
zmiany zagospodarowania Parku wskazano, że nie za-
chodzi konieczność wycinki drzew. Po co więc bur-
mistrz wnioskował u Starosty o wycinkę 9 świerków 
i  dwóch klonów tworzących cieniodajny szpaler przeci-
nający Park? 
       Z pomysłu chwilowo się wycofał wobec zdecydowa-
nego sprzeciwu radnych i lokalnych organizacji. Nie-
stety od idei, by wyciąć 35 drzew wzdłuż posesji na całej 
długości Parku (brzozy, dęby, klony, sosny, wierzby itd. 
– ulica Bajkowa) z uwagi na „zagrożenie bezpieczeństwu 
ruchu drogowego”, odstąpić nie planuje. Po co komu 
tam droga, skoro mamy piękną, utwardzoną drogę 
wzdłuż stawu?!
    Zaplanowano zmianę lokalizacji istniejącego placu 
zbaw wraz z jego doposażeniem. Plac zostanie zlokalizo-
wany tuż przy pumptracku, pomiędzy drzewami, nie-
stety blisko  stawu i tuż przy ruchliwej jezdni ul. Mo-
niuszki. 
        W całym Parku zaplanowano montaż 25 ławeczek tak, 
by odległość między nimi nie przekraczała 25 m. Jak to 
się ma do 23 ławek na samej tylko ulicy Kościuszki? 

       Zmiany nie były niestety konsultowane z rodzica-
mi, mieszkańcami, radnymi czy podmiotami sprawu-
jącymi pieczę nad Parkiem. 

red.

Kolejne, ostentacyjne nieobecności

   5 czerwca br. po wzno-
wieniu obrad sesji, która 
została przerwana z uwagi 
na błędy formalne ze stro-
ny burmistrza, tj. nieprzed-
łożenie radnym w terminie 
sprawozdań finansowych, 

odbyło się głosowanie 
o  udzieleniu bądź nie ab-
solutorium burmistrzowi.  
Po nieudzieleniu przez rad-
nych absolutorium urzęd-
nicy z burmistrzem na 
czele ostentacyjnie wyszli 

z sali, pozostawiając wolne 
miejsca. 
 20 czerwca br. odbyło 
się posiedzenie komisji 
Gospodarki Komunalnej 
i Budżetu, podczas którego 
mieliśmy zająć się temata-
mi dotyczącymi inwestycji 
oraz projektami ul. Końco-
wej w Witnicy, komórek go-
spodarczych oraz taryf za 
wodę i ścieki. Przybyli rad-
ni, zainteresowani miesz-
kańcy i… pani protoko-
lantka. 
   28 czerwca br. odbyła się 
sesja Rady Miejskiej, na 
której nie pojawił się ani 
burmistrz, ani v-ce. 
  Drodzy mieszkańcy, za-
wsze w Waszym imieniu 
pytamy i prosimy, i zajmu-
jemy się Waszymi proble-
mami. Jednakże, jak widać 
na załączonych zdjęciach 
wszyscy jesteśmy lekce-foto red

foto red

foto red

ważeni. To są ostentacyj-
ne nieobecności, pokazu-
jące, że władza jest ponad 
nami wszystkimi, i  że nic 
nie musi. 
   Przykre jest, gdy radni 
i  mieszkańcy, pełni chęci 

zrobienia czegoś dobrego 
dla mieszkańców tej gminy, 
są tak ignorowani i tak ob-
cesowo traktowani. 

Agnieszka Chudziak
radna Rady Miejskiej Witnicy

foto red
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Edward iii CElEbryta

szErokoPasmowE lubuskiE

ZYSK „ZERO”
  Celebryta znany jest 
z  tego, że jest znany. Wła-
ściwie niczego nie osiągnął, 
ale pokazuje się we wszyst-
kich możliwych miejscach, 
aż ludzie zaczynają wierzyć, 
że  coś znaczy. Ze względu 
na możliwość szerokiego 
oddziaływania społecz-
nego  celebryci wykorzy-
stywani są w działaniach 
reklamowych. A jak to jest 
u Edwarda? Idzie ścieżką, 
którą wyznaczył mu jego 
guru. Kupił sobie niebieski 
garnitur (taki przyjemny 

kolor), nauczył się składać 
rączki gdy przemawia do 
ludzi, jest usłużny i miły. 
Zatrudnił osobistego foto-
grafa, a  nawet wyposażył 
go w najnowsze osiągnię-
cia techniki, żeby mógł go 
filmować z  lotu ptaka. Dla 
niego ludzie nie są ważni, 
spotkania z nimi nie są waż-
ne, ważne żeby była z tego 
fotka. Każda drobnostka 
to okazja do fotorelacji. 
Wyuczone gesty, rozdawa-
ne uśmiechy i kwiatki, a do 
tego za każdym razem foto-

graf. Czy tak się postępuje, 
gdy ma się czyste intencje? 
Czy dobry gest nie powi-
nien być bezinteresowny? 
To jest właśnie ta hipokry-
zja Edwarda, ale ludziom 
często takie gesty wy-
starczają, bez refleksji je 
przyjmują i nie zagłębiają 
się w  przyczyny takiego 
postępowania. A przyczy-
na jest prosta. Celebryta 
potrzebuje poklasku, on 
się nim żywi (w przypadku 
Edwarda - ten poklask to 
wybory).

  Celebryta niczego nie two-
rzy, nie zarabia osiągnięcia-
mi, a najchętniej wydaje 
cudze pieniądze. Chętnie 
występuje w różnych pro-
gramach i gotowy jest te-
stować różne produkty. 
Edward testuje ekonomię 
podwórkową. Dla wła-
snych celów wyborczych 
szasta na prawo i lewo na-
szymi (nie jego) pieniędz-
mi, tak by ludzie myśleli, 
że on to robi dla nas. Ale 
celebryta robi wszystko za-
wsze dla siebie. I tu jest małe 

odstępstwo, bo Edward 
faktycznie robi wszystko 
dla siebie, ale także dla 
prezesa i jego kliki. 
   Nad prezesem są inni, 
ale Edward tego nie wie 
i usilnie pracuje, żeby go 
nie zawieść. Bo Edward Ce-
lebryta to wytwór prezesa, 
który ma także swojego 
„wytwórcę”, ale to już tak 
głęboka tajemnica, że na-
wet imienia jego wypowia-
dać nie wolno...

Krzysztof Bryś

   Tak z reguły, to ludzie 
dzielą się na dwie grupy: na 
tych co „tylko mówią” oraz 
na tych co „wiedzą co mó-
wią”. Lektura poniższego 
tekstu pozwoli czytelnikom 
dokonać właściwego po-
działu, co do „bohaterów” 
występujących w niniej-
szym artykule.
      Na Sesji Rady Miejskiej 
w dniu 5 czerwca wywią-
zała się dyskusja dotycząca 
taryf na wodę i ścieki, a ra-
czej ich braku. Wszystkim 
już bowiem wiadomo jest, 
iż w wyniku indolencji i za-
niedbań burmistrza Jawor-
skiego, w na terenie Gmi-
ny Witnica nie obowiązują 
żadne taryfy, co potwierdził 
w swoim orzeczeniu Na-

czelny Sąd Administracyjny 
w Warszawie. Nie ma taryf, 
nie ma dopłat dla miesz-
kańców, Spółka otrzyma-
ła od burmistrza ponad 
1  milion dokapitalizowania 
„na pokrycie straty”, a ceny 
wody i  ścieków (ponad 
4  euro) najwyższe w Euro-
pie. Do tego przypomnieć 
należy „drobny”  fakt, że za 
lata 2016-2017 MZK doro-
biło się straty finansowej na 
poziomie ponad 1,4 miliona 
złotych. Taki mamy klimat.
   Jakby tego było mało, 
to jeszcze na dodatek, 
aktualna stawka na wodę 
i ścieki (która obowiązuje 
już 15-ty miesiąc) została 
skonstruowana niezgod-
nie z przepisami prawa. 

Dlaczego? Na przedostat-
niej sesji gminna skarbnik 
stwierdziła publicznie, że 
obowiązująca stawka jest 
wyliczona na „zysk zero”. 
Jeżeli tak samo twierdzi 
burmistrz z prezesem, „…
na podstawie art. 735 § 2 
w  zw. z art. 750 kodek-
su cywilnego, tj. jak przy 
umowie o świadczenie 
usług za wynagrodze-
niem odpowiadającym 
wykonanej pracy, czyli 
bez wliczania marży z zy-
sku…”1, to oznacza, że 
albo ludzie ci nie wiedzą 
co mówią, albo stawka na 
wodę i ścieki została świa-
domie określona, z pomi-
nięciem normy prawnej 
obowiązującej w tym za-

kresie. Otóż Rozporządze-
nie Ministra Budownictwa 
z dnia 28 czerwca 2006 r. 
w sprawie określania taryf, 
wzoru wniosku o zatwier-
dzenie taryf oraz warunków 
rozliczeń za zbiorowe za-
opatrzenie w wodę i zbioro-
we odprowadzanie ścieków 
(Dz. U. z dnia 6 września 
2017 r. Poz. 1701), w pa-
ragrafie 6 pkt 6 wyraźnie 
określa, że Przedsiębior-
stwo wodociągowo-kana-
lizacyjne ustala niezbędne 
przychody dla potrzeb obli-
czenia taryfowych cen i sta-
wek opłat planowanych na 
rok obowiązywania taryf, 
uwzględniając w szczegól-
ności MARŻĘ ZYSKU.
    Jeżeli Spółka Miejska z jej 

prezesem na czele nie po-
trafi zgodnie z przepisami 
prawa prawidłowo skal-
kulować stawki za wodę 
i ścieki, to nie ma się co 
dziwić, że nowy wniosek 
taryfowy MZK, wysłany 
w  dniu 11  marca do orga-
nu zatwierdzającego taryfy 
(Wody Polskie, Poznań), zo-
stał odrzucony i odesłany 
do MZK w celu uzupełnie-
nia i naniesienia popra-
wek. A  taka sytuacja ozna-
cza, że z winy rządzących 
witniczanie jeszcze długo 
będą płacić za wodę i ścieki 
o wiele za dużo.

1) Pismo Wojewody Lubuskie-
go z  dn. 31.01.2018 nr NK-
-IV.2.2.2018.JRut

Wojciech Grzecznowski

   Projekt został wybrany 
w  ramach otwartego kon-
kursu z Priorytetu I – Roz-
wój infrastruktury wzmac-
niającej konkurencyjność 
regionu. Jego wartość to 
152 mln zł. Dofinansowa-
nie z Lubuskiego Regio-
nalnego Programu Ope-
racyjnego wynosi ponad 
52 mln zł.
   W 2014 roku powstała 
Lubuska Unia Światłowo-
dowa. Została powołana 
przez Orange Polska, Urząd 
Marszałkowski Wojewódz-

twa Lubuskiego oraz Zrze-
szenie Gmin Województwa 
Lubuskiego. Jej celem jest 
zapewnienie szerokopa-
smowego internetu i fak-
tyczna likwidacja „białych 
plam" w regionie oraz roz-
wój społeczeństwa infor-
macyjnego. 
    Orange Polska uruchomia 
już pierwsze usługi w sie-
ci regionalnej, jaką buduje 
z wykorzystaniem środków 
programu operacyjnego 
województwa lubuskiego. 
W ramach projektu skoor-

dynuje rozwój sieci regio-
nalnej z rozbudową własnej 
infrastruktury i zgodnie 
z przyjętym na siebie zobo-
wiązaniem - zbuduje sieć 
szerokopasmową w war-
stwie szkieletowo-dystry-
bucyjnej, która umożliwi, 
po budowie tzw. sieci  do 
mieszkań klientów, bezpo-
średni dostęp do usług in-
ternetowych na obszarze 
281 tzw. białych plam.
   Szerokopasmowy internet 
działa już w gminie Su-
lęcin – pierwszej gminie 

w Polsce, w której wszyst-
kie miejscowości sołeckie 
zostały podłączone do su-
perszybkiego internetu. 
Działanie to było reakcją 
na zgłaszane przez miesz-
kańców sołectw proble-

my z  dostępem do sieci. 
W  Witnicy rozpoczęto pra-
ce i widać gołym okiem, że 
sieć rozprzestrzenia się po 
gminie. Brawo Lubuskie 
i Orange Polska.     

red.

foto red foto red

Ewidentnie brakuje gospodarza

foto red foto red

   Mieszkańcy do nas dzwo-
nią w różnych sprawach, 
jednakże ostatnio nasili-
ły się prośby o wykona-
nie zdjęć i przedstawienie 
w  „PL” brudnych ulic, nie-

wykoszonych trawników, 
zaśmieconych skwerów 
oraz nieopróżnianych ko-
szy na śmieci. Mieszkańcy 
mają dość zgłaszania ww. 
spraw w urzędzie, gdyż 

nie dostrzegają żadnych 
efektów. 
  Jeden z mieszkańców po-
informował nas, że sprawę 
wykoszenia skwerów przy 
Jego ulicy, osobiście prze-
kazał v-ce burmistrzowi 
P.  Łopatce. Odpowiedział, 
że sprawą zajmie się na-
tychmiast. Minęło półtora 
miesiąca i... nic.  
   Mieszkanka zgłosiła swoje 
uwagi i obawy oraz prze-
słała zdjęcia z witnickiego 
placu zabaw (8 strona PL). 
O makabrycznym stanie 

placu zabaw pisaliśmy na 
naszych łamach kilka mie-
sięcy temu. Bez zbędnej 
zwłoki winien być napra-
wiony. Niestety, żadnego 
odzewu mimo trwających 

letnich wakacji. Matki 
z dziećmi są tam naprawdę 
częstymi bywalczyniami. 
Nikogo z urzędników to nie 
razi? Gdzie jest gospodarz 
tej gminy?   red.

Kościuszki jak z bajki
    Nie każdy z mieszkań-
ców Witnicy był na wyre-
montowanej niedawno 
ul. Kościuszki, bo wiado-
mo - nie jest ona na żad-
nej trasie dojazdowej, 
nie jest też uczęszczaną 
ścieżką rowerową, dlate-
go postanowiłem pochy-
lić się nad tą inwestycją 
określaną przez Dariusza 
Edwarda Jaworskiego jako 
najładniejsza droga w wo-
jewództwie. Cieszę się ra-
zem z mieszkańcami, któ-
rzy do niedawna jeździli 
wyboistym, piaskowym 
klepiskiem, z powstania 
w miarę równej drogi. Faj-

nie, że nie będzie już tak, że 
przy byle deszczu powsta-
wały ogromne kałuże, a jak 
tylko było trochę dłużej 
sucho, kurz wdzierał się do 
wszystkich domów. 
  Wszystko to oczywiście 
są plusy tej inwestycji, ale 
zastanawia mnie, co za 
geniusz architektoniczny 
postanowił przy tej dro-
dze postawić - jak naliczy-
łem - 23 ławki i 8 stojaków 
rowerowych. Takiej ilości 
ławek nie ma chyba w całej 
pozostałej części Witnicy. 
Komu to potrzebne?! Prze-
cież tam nie ma przypad-
kowych spacerowiczów, 

a mieszkańcy tej ulicy wolą 
posiedzieć na swoim po-
dwórku, a nie na chodniku 
czy rondzie (przy jednym 
z nich są cztery ławki!), 
bądź na ławkach bezpo-
średnio pod ich oknami, 
o czym sami już mówią gło-
śno, rozgoryczeni. Sam bez-
sens montażu takiej ilości 
ławek nie jest w tym jednak 
najdziwniejszy, ale cena. 
  W kosztorysie tej drogi 
znajduje się pozycja „ele-
menty ulic” i chyba tak 
należy traktować te ławki, 
stojaki na rowery, kilka ko-
szy na śmieci i kilkanaście 
betonowych słupków, co 
zostało wycenione na 
129 tys. złotych! 
   W całej Witnicy jest 
ogromna ilość miejsc, 
w   których jest potrzeba 
ławek (np. przy statku Ma-
gellana, gdzie jest tylko 
jedna i  rodzice pilnujący 
swoich pociech stoją, bo 
nie ma gdzie usiąść), więc 
skąd pomysł, żeby przy jed-
nej  ulicy zamontować aż 23 
sztuki? 
  Za te pieniądze można 

bardzo skutecznie wy-
równać i utwardzić wiele 
dróg, jak choćby ul. Dro-
ga Polna, łączącą Traugut-
ta z  Kościuszki oraz inne 
drogi wewnętrzne na tym 
osiedlu domków jednoro-
dzinnych czy Wierzbową 
(droga łącząca Ścieżkę Ry-
backą z  Pocztową), z któ-
rych codziennie korzysta 
mnóstwo mieszkańców. 
  Można byłoby za te pienią-
dze także wyremontować 
setki metrów chodników 
(o co od dawna proszą 
mieszkańcy), które w róż-
nych częściach miasta są 
naprawdę w opłakanym 

stanie. Takich potrzeb 
w Witnicy i w ogóle w gmi-
nie jest ogrom i patrząc, że 
za Kościuszki zapłacili-
śmy w całości ze środków 
własnych (na kredyt, nie 
pozyskując żadnych pie-
niędzy z zewnątrz!), to 
czy nie lepiej można było 
je wykorzystać? 
   Chcemy nowych dróg, 
cieszą one mieszkańców, 
ale każda inwestycja po-
winna być przemyślana, 
a  pieniądze racjonalnie 
wydawane, a czy tak się 
teraz robi, oceńcie Pań-
stwo sami.
  Krzysztof Bryś



  
16 nr 7 (10)/2018 12 lipca 2018

Budujemy obiekty
przemysłowe, handlowe oraz mieszkalne.

Realizujemy inwestycje
od pomysłu do przekazania kluczy.

Z nami niemożliwe staje się możliwe!
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