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„Cantores”  - kolejne I miejsce!
  We wrześniu występowaliśmy podczas Spo-
tkań Artystycznych Seniorów w Międzyzdro-
jach. Łącznie wystąpiło 35 zespołów, 2 solistów 
i 2 grajków, ale to Zespół Cantores zajął I miej-
sce! Było nam bardzo miło odbierać nagrodę od 
Pana dyrektora jak również od Pana Burmistrza 
Międzyzdrojów. Za rok znowu się spotkamy. Do-
łączamy zdjęcia z SAS-ów. 

Zespół CANTORES

GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH 
SUKCESÓW!  red.

   Garść praktycznych informacji. 21 października 
mamy szansę zabrać głos we własnej sprawie 
– odbędą się wybory samorządowe. Tego dnia, 
idąc w godzinach od 7:00 do 21:00 do lokalu wy-
borczego, pamiętajcie Państwo, by zabrać ze 
sobą - 

DOWÓD OSOBISTY! 
  W lokalu wyborczym, a będzie ich 11 w naszej 
gminie, otrzymają Państwo 4 pakiety kart do gło-

sowania. Wszystkie będą wydrukowane na białym 
papierze, ale nazwiska kandydatów znajdą się na 
tłach w różnych kolorach. I tak: szare (Rada Miej-
ska), żółte (Rada Powiatu), niebieskie (Sejmik Wo-
jewódzki), różowe (burmistrz).  
   We wszystkich tych odrębnych pakietach (kolo-
rach), możemy głosować tylko na jednego kandy-
data, czyli stawiamy znak „X” w kratce z lewej 
strony obok nazwiska wybranej osoby. Znak 

„X” to co najmniej dwie linie, które przecinają się 
w obrębie kratki.  Jeśli postawimy w kratkach wię-
cej niż jeden krzyżyk bądź nie postawimy żadne-
go, głos będzie nieważny! 

Życzymy dobrych wyborów!              red.
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   Sejm uchwalił ustawę okre-
ślający zasady tworzenia Kół 
Gospodyń Wiejskich. Ustawa     
zakłada, że koło może założyć 10 
osób. Na terenie wsi może działać 
tylko jedno koło w rozumieniu 
tej ustawy. Do koła mogą nale-
żeć tylko mieszkańcy danej wsi. 
Koło musi być wpisane do reje-
stru prowadzonego przez Agen-
cję Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa. Według ustawy 
"koło gospodyń wiejskich jest 
dobrowolną, niezależną od ad-
ministracji rządowej i jednostek 
samorządu terytorialnego, sa-
morządną społeczną organizacją 
mieszkańców wsi, wspierającą 

rozwój przedsiębiorczości na wsi i 
aktywnie działającą na rzecz środo-
wisk wiejskich".
   Ustawa daje kołom gospodyń 
wiejskich osobowość prawną, co 
pozwoli im korzystać z różnego 
rodzaju form wsparcia w postaci 
środków, np. unijnych czy dotacji 
celowych z budżetu państwa.
   Pozostaje tylko przyklasnąć, 
wspierać i pomagać w pozyski-
waniu środków! A, że nasze Koła 
Gospodyń Wiejskich są bardzo 
prężne - to wszyscy dobrze wie-
my.

Krtystyna Niegłos

Źródło: https://www.portalsamorzadowy.pl/
polityka-i-spoleczenstwo/sejm-uchwalil-usta-
we-o-kolach-gospodyn-wiejskich,114470.html

Koła Gospodyń Wiejskich

30 lat minęło...
   Podczas ostatniej sesji 
Rady Miejskiej, która odby-
ła się 27.09.2018 r., miała 
miejsce bardzo dla mnie 
wzruszająca sytuacja. Prze-
wodnicząca Rady Agnieszka 
Hołubowska wraz z radnymi 
uroczyście podziękowała mi 
za 30 lat pracy na rzecz Mia-
sta i Gminy Witnica. Podzię-
kowanie to jedno, a ja ode-
brałem ten moment jako 
zamknięcie pewnego etapu 
w moim życiu osobistym. 
Wzruszyłem się na tyle, że 
choć chciałem zabrać głos, 
odebrało mi mowę. Powie-
działem tylko jedno zdanie, 
że odniosę się do tej chwili 

w mediach lokalnych. 
   Kiedy pierwszy raz wy-
brano mnie na radnego, 
był czerwiec 1988 r. Była to 
kadencja skrócona, trwała 
dwa lata. Następnie przy-
szła przemiana polityczna 
i w roku 1990 za namową 
bliskich, wystartowałem po-
nownie. W tych pierwszych 
po wojnie demokratycz-
nych wyborach, wyborcy 
znowu mi zaufali. Przez 
trzy kolejne kadencje byłem 
członkiem zarządu Miasta 
i Gminy. Przez jedną kaden-
cję przewodniczyłem Komi-
sji Rolnictwa, dwie kadencje 
pełniłem funkcję wiceprze-

wodniczącego Rady Miej-
skiej. W upływającej teraz 
kadencji, po złożeniu man-
datu przez radnego Romana 
Urbańca, radni powierzyli mi 
funkcję przewodniczącego 
komisji rewizyjnej. W chwili 
obecnej postanowiłem nie 
ubiegać się już o  mandat 
radnego. 
  Dziękuję wyborcom z mo-
jego okręgu, tj. Starych 
Dzieduszyc, Sosen, Nowych 
Dzieduszyc, Mosiny oraz Tar-
nówka za wielokrotne po-
wierzanie mi odpowiedzial-
nej funkcji radnego. Zawsze 
też szanowałem odmienny 
wybór czy zdanie, przeka-
zywane przez naszą spo-
łeczność. Mam szczerą na-
dzieję, że nikogo przez te 30 
lat pracy nie obraziłem, a jak 
była taka sytuacja, to prze-
praszam. Jak to powiedział 
mój kolega ś.p. Andrzej, 
ustępując po 24 latach ze 
stanowiska burmistrza: „zro-
biłem co mogłem, jeśli ktoś 
potrafi – niech zrobi wiecej!”

   Mając na uwadze, że za 
kilka dni, 21.10.2018 r. pój-
dziemy do urn wyborczych 
głosując na kandydata na 
burmistrza oraz radnego, 
zwracam się do mieszkań-
ców z terenu całej naszej 
gminy – oddajmy głos w tak 
ważnej sprawie, bo wybory 
to święto demokracji.
  Ja na burmistrza będę gło-
sował za kandydaturą pani 
Agnieszki Chudziak. Znam 
osobiście panią Agnieszkę, 
to fachowiec z odpowiednim 
wykształceniem i  doświad-
czeniem samorządowym. 
Cenię ją za odpowiedzialne 
i profesjonalne podejście do 

spraw gminy i mieszkańców. 
Natomiast na radnego z na-
szego okręgu, będę wspierał 
kandydaturę Zbyszka Swę-
drowskiego, sumiennego 
i uczciwego, lubianego czło-
wieka. 
   Choć dla mnie nastanie 
teraz czas na samorządową 
„emeryturę” i wreszcie czas 
dla siebie i bliskich, to za-
wsze będę wspierał rozwój 
gospodarczy Miasta i Gminy 
Witnica. 

Pozdrawiam Państwa bardzo 
serdecznie. 

Zygmunt Wilk 

   Szanowny Panie Radny, Drogi Kolego,
minęło własnie 30 lat od chwili, gdy został Pan radnym Rady Miejskiej 
Witnicy. Taki staż możemy już dziś wpisać do lokalnej Księgi Guinessa! 
Z tej okazji, pragniemy złożyć Panu najszczersze gratulacje i szcze-
re wyrazy uznania za wytrwałość, zapał oraz wszystkie dotychcza-
sowe osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju Miasta i Gminy 
Witnica oraz naszego regionu.
   Dzięki Pana zaangażowaniu i codziennej ciężkiej pracy na rzecz lokal-
nej wspólnoty, przyczynił się Pan do pozytywnych zmian i stałej popra-
wy warunków życia naszych mieszkańców.
   Dziękujemy Panu za owocną współpracę i dialog, mądre rady i decyzje 
oraz ciągłe szukanie kompromisów, bo nasza Mała Ojczyzna zawsze ma 
wiele potrzeb. 
   Życzymy powodzenia w realizacji nowych, ambitnych zamierzeń oraz 
dużo zdrowia i spokoju w życiu osobistym.

przewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka Hołubowska 
wraz z radnymi kadencji 2014-2018

Podziękowania
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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.)

MŁODZIEŻY – kropla drąży skałę, więc warto zabrać głos!

Kostrzyn nad Odrą
ul. Jana Pawła II

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

www.alfabud.pl

   Samorządowa kampania 
wyborcza niedługo dobie-
gnie końca. W jej trakcie 
padło wiele deklaracji ze 
strony kandydatów, lu-
dziom udzielały się emocje, 
wypowiedziano mnóstwo 
różnych słów. Podejście 
mieszkańców do wyborów 

jest bardzo różne – jedni 
nie interesują się w ogóle 
lokalną polityką i starają się 
trzymać od niej jak najdalej, 
inni natomiast angażują się 
w sprawy lokalne, często 
bardzo emocjonalnie. Jest 
jednak spora grupa osób – 
osób młodych – dla których 
będą to być może pierwsze, 
może drugie wybory w ży-
ciu. Grupę tę łączy jedno – 
mówią, że nie pójdą gło-
sować, bo to i tak przecież 
nic się nie zmieni. 
   Wielokrotnie w trakcie 
rozmów z najmłodszymi 
wyborcami w naszej gminie 

padał argument, że wpraw-
dzie chcieliby coś w gminie 
zmienić, ale nie widzą na to 
szansy. Fakt oddania gło-
su na kogokolwiek, uznają 
za zbyteczny. Mówią – co 
z tego, że zmieni się wła-
dza, skoro i tak nic się nie 
zmieni. To zobojętnienie, 
odkładanie spraw ważnych 
na boczny tor i przesuwa-
nie odpowiedzialności na 
innych (niech inni głosują 
i decydują), jest bardzo nie-
bezpieczne i niepokojące.
   MŁODZIEŻY – wasz głos 
jest tak samo ważny jak 
głos każdego z nas! Wasz 

wybór, jakiego dokonacie 
21 października br. dotknie 
nas wszystkich. Macie takie 
samo prawo decydowania 
o przyszłości, jak my – lu-
dzie w wielu dojrzałym. Nie 
biorąc udziału w głosowa-
niu – oddajecie swój los w 
cudze ręce. Nie pozwólcie, 
by o Waszym życiu decydo-
wano bez Waszego udzia-
łu. Wchodząc w dorosłość 
i uzyskując prawo wyborcze 
macie możliwość nie tylko 
obserwować bieg wyda-
rzeń, ale przede wszystkim 
realnie wpływać na otacza-
jącą Was rzeczywistość. Jak 

mówi stare powiedzenie – 
Kropla drąży skałę – i jest 
w tym sporo prawdy. Jeżeli 
sami nie zadbamy o nasze 
sprawy, to inni zrobią to za 
nas, nie w naszym, ale swo-
im interesie.
   Jako odpowiedzialna oso-
ba, proszę Was wszystkich 
– młodszych ode mnie o 40, 
30 czy 20 lat – 21 paździer-
nika 2018 r. pójdzie na wy-
bory i zdecydujcie o Waszej 
i Naszej przyszłości. 

NIC O WAS BEZ WAS!!!
Krzysztof Kuchnio

C Z A S  K O B I E T
   Jak dowodzi historia naj-
nowsza, kobiety na waż-
nych, kierowniczych stano-
wiskach w coraz większym 
stopniu wpływają na losy 
społeczeństw, w tym także 
lokalnych. Kobiety są pre-
zydentami i premierami, 
jest kobieta kanclerz, cał-
kiem sporo jest na stano-
wiskach szefów korporacji 
międzynarodowych, kon-
cernów oraz niezliczonej 
ilości firm, są dyrektorami 
szkół  i zakładów, ministra-
mi, szefami różnych insty-
tucji, itp.
   A jak wygląda udział kobiet 
w samorządzie w Polsce?

   Początki nie były lekkie 
i przyjemne. W pierwszej ka-
dencji nowo odrodzonego  
polskiego samorządu zna-
lazło się niewiele kobiet, ale 
tylko 6,4% z nich zajmowało 
kierownicze stanowiska. Ak-
tualnie jest nieco lepiej, ale 
wciąż reprezentacja kobiet 
w samorządzie jest niewiel-
ka. W minionych kilku latach 
(2010 – 2017) liczba kobiet 
na stanowiskach wójta, bur-
mistrza, prezydenta była 
zmienna i  wynosiła od 230 
do 280, co stanowi mniej 
więcej 9-11% ogółu włoda-
rzy miast i  gmin. Obserwu-
jemy tu charakterystyczną 

i  zarazem pozytywną, choć 
nieco powolną, tenden-
cję wzrostową. Na tym tle 
Województwo Lubuskie 
wygląda całkiem dobrze. 
Otóż, ma ono najwyższy 
wskaźnik feminizacji wśród 
wszystkich regionów w Pol-
sce. To tu rządzi jedyny 
marszałek w spódnicy, 
a  w  zarządzie wojewódz-
twa są dwie kobiety. W re-
gionalnym sejmiku zasiada 
aż 9 radnych, co stanowi 30% 
składu. Natomiast w  Polsce, 
w sejmikach wojewódzkich 
– tylko 23% radnych to ko-
biety. Podobne zjawisko 
możemy także obserwować 

w naszym powiecie, gdzie 
starostą gorzowskim jest 
kobieta, w  Radzie Miej-
skiej w Witnicy zasiada 6 
kobiet (40% składu rady), a 
w najbliższym sąsiedztwie 
Gminy Witnica kobiety są 
wójtami w Gminach: Bog-
daniec i Kłodawa. A sukcesy 
kobiet - wójtów - w Bog-
dańcu i Kłodawie dają wie-
le do myślenia…
   A poza  tym, kobiety łago-
dzą obyczaje, są inteligent-
ne i magnetyczne, mają 
potężną intuicję, są sym-
patyczne i uśmiechnięte, 
tonują konflikty i nie eska-
lują napięć, a  ponadto 

mają genetycznie zakodo-
waną gospodarność. 
   Wydaje się, że nadszedł 
czas, by wyborcy rozważyli 
w swoich preferencjach wy-
borczych, czy aby nie nad-
szedł  CZAS KOBIET w wit-
nickim samorządzie? 
   Szczególnie mijająca ka-
dencja pokazała, że męż-
czyźni na stanowisku bur-
mistrza gminy, wypalili się 
całkowicie i doszczętnie, da-
jąc materialny dowód na to, 
iż POMYŁKA wyborcza nie 
ominęła naszej Gminy. 

Julia Pawlak

O S P  W I T N I C A

W sobotę, 8 września 
br. miała miejsce uroczy-
stość odsłonięcia Pomnika 
Wdzięczności Witnickim 
Strażakom.
10.09.2018 godz. 12:16 

Wyjazd jednym zastępem 
(GBA Mercedes) do pożaru 
trawy na wale przeciwpo-
wodziowym na rzece Odra 
w miejscowości Ługi Gó-
rzyckie. 
20.09.2018 godz. 13:49 
Wyjazd do pożaru lasu nad 
jeziorem Wielkim. Do zda-
rzenia zadysponowano 
dwa zastępy OSP Witnica, 
GBA, GCBA, jeden zastęp 

OSP Mościce, zastęp OSP 
Kamień Wielki, jeden za-
stęp OSP Lubiszyn, OSP 
Bogdaniec, jeden zastęp 
JRG Kostrzyn, samolot ga-
śniczy PZL M-18 Dromader, 
Straż Leśną oraz Leśniczych 
z Nadleśnictwa Bogdaniec.
23.09.2018 godz. 14:08 
Wyjazd do pożaru słomy 
w  miejscowości Mościczki. 
Do zdarzenia zadyspono-

wano dwa zastępy OSP Wit-
nica, GBA, GCBA Mercedes, 
dwa zastępy OSP Mościce, 
jeden zastęp OSP Kamień 
Wielki oraz dwa zastępy 
JRG Kostrzyn.
26.09.2018 godz. 14:30 
Wyjazd do pożaru sianoki-
szonki w miejscowości Mo-
ściczki. Do zdarzenia zadys-
ponowano z OSP Witnica 
dwa zastępy (GBA, GCBA) 

dwa zastępy OSP Mościce, 
jeden zastęp Kamień Wielki 
oraz zastęp JRG Kostrzyn.
29.09.2018 Wyjazd na 
szkolenie do miejscowo-
ści Kłodawa organizowane 
przez firmę EWE, temat: 
Postępowanie podczas roz-
szczelnienia gazociągów 
średniego oraz dużego ci-
śnienia, oraz awarie urzą-
dzeń gazowych.

Krzysztof Świstel

II  BAL NIEPODLEGŁOŚCIOWY
BINGO i konkursy niespo-
dzianki. Oprawę muzyczną 
zapewni wyjątkowy i spraw-
dzony już od 29 lat zespół 
SIE Ściemnia. Przewidziany 
jest również wspaniały po-
częstunek i wypieki ciast 
domowych. Tak więc „Noc 
Niepodległościowa” w na-
szej gminie rozpocznie 
się 10.11.2018 roku. Bilety 
do nabycia w sekretariacie 
Szkoły Podstawowej nr 2 
w  godzinach pracy sekreta-
riatu. Bilety można również 
zarezerwować telefonicznie, 
pod numerem telefonu 692 
457 587 i  dowiedzieć się 
o szczegółach. Bal odbędzie 
się w sali „Parkowa” przy ul. 
Strzeleckiej w Witnicy. To 
wszystko za jedynie 110 
zł od osoby. Serdecznie ZA-
PRASZAMY.

Jacek Piwkowski

chciałbym Państwa zapro-
sić na wyjątkowy BAL. Taki 
bal może odbyć się znów 
za 100 lat. 
   Warto więc być uczestni-
kiem takiego wyjątkowego 
wydarzenia. Tym bardziej, 
że cały dochód z tej imprezy 
przeznaczony jest na dzia-
łalność Witnickiego Harcer-
skiego Szczepu Wicina i  nie 
tylko. Jesteśmy organizato-
rem zabawy już po raz trzeci 
i na każdej zabawie zdobyte 
fundusze z licytacji prze-
kazujemy również na rzecz 
chorego 3 letniego Jakuba 
Mazurkiewicza zamieszkałe-
go w Mościcach. I tym razem 
również chcemy wesprzeć 
wielkie potrzeby małego 
człowieka. 
   Podczas Balu przewiduje-
my konkurs pieśni patrio-
tycznej, zabawę liczbową 

  Serdecznie zapraszamy 
do udziału w II Niepodle-
głościowym Balu, którego 
organizatorem jest Stowa-
rzyszenie Krąg Przyjaciół 
DRUH działający przy Szkole 
Podstawowej nr 2 im. Józefa 
Wybickiego w Witnicy. 
   Stowarzyszenie powstało 
około 3 lata temu i swoim 
działaniem objęło teren ca-
łej naszej gminy. O działal-
ności stowarzyszenia napi-
szę w następnym numerze 
„Przekroju Lokalnego”. Teraz 

   Szanowni Czytelnicy,
wszyscy znamy nasz istniejący od 1995 r. Park Drogowskazów. Był tam młyn, wymieniony w dokumencie z 1298 r. (działał do lat 60. XX wieku). Upamięt-
nia 820-lecie jego istnienia rozpadające się symboliczne koło młyńskie, zainstalowane przecież nie tak dawno, bo w 2014 r. Natomiast stulecie odzyska-
nia niepodległości przez Państwo Polskie burmistrz Dariusz Jaworski uczci likwidacją Parku poprzez wycięcie 11 kilkudziesięcioletnich drzew w jego 
centrum, które przeszkadzają mu w organizacji imprez. Dodatkowo będą wycięte przy ul. Bajkowej 54 drzewa, rosnące tu od lat 70. XX wieku, gdyż 
zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego! Szanowni Państwo - REAGUJCIE!        Janina Kaliszan
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Zagłosuj w swoim lokalu wyborczym

  W ostatnim tygodniu wrze-
śnia w Budapeszcie odbyła 
się największa olimpiada 
zawodowa dla młodzieży 
w wieku 18-25 lat z całej Eu-
ropy. W jej trakcie zmagało 

się 37 zawodów między 
innymi murarstwo, ciesiel-
stwo, gotowanie, opieka 
socjalna czy robotyka i wie-
le innych. Polska na arenie 
międzynarodowej poka-
zała się powtórnie po 10 
latach nieobecności, wy-
stawiając swych zawodni-
ków w  7 konkurencjach tj. 
murarstwo, sucha zabudo-
wa, ciesielstwo, mechatro-
nika, gotowanie, florystyka 
oraz fryzjerstwo. Każda 
konkurencja trwała trzy 
dni i miała taką samą ska-
lę punktową, ocenie pod-
legały jednak inne aspekty 

pracy. Z Polski największą 
liczbę punktów uzyskał Ma-
ciej Pisarek, dzięki czemu 
zdobył medal "Best of Na-
tion". Maciej był polskim re-
prezentantem w dziedzinie 
gotowanie, gdzie na 24 kra-
je europejskie zajął 8 miej-
sce. W skali 800 punktowej 
pierwsze a ósme miejsce 
dzieliło jedynie 20 punktów 
różnicy. Uzyskując ponad 
700 punktów Maciej otrzy-
mał również medal dosko-
nałości w danym zawodzie, 
świadczący o bardzo wy-
sokim standardzie świad-
czonych usług na poziomie 

całej Europy. Uczestnicy 
konkursu w czasie trzech 
dni mieli zaprezentować 6 
różnych dań oraz wykazać 
się znajomością popraw-
nych technik kulinarnych w 
czasie tzw. "cooking battle". 
Cała polska reprezentacja 

pokazała się jak z najlepszej 
strony na arenie międzyna-
rodowej. Następne zawody 
odbędą się przyszłego roku 
w Kazaniu w Rosji tym ra-
zem zasięg światowy, nato-
miast europejskie rozgryw-
ki już za dwa lata w Austrii.

Zoty medal Witniczanina!
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Roman Dziduch, 61 lat, ekonomista 

Ukończyłem Uniwersytet Szczeciński na kierunku Zarządzanie Przedsiębiorstwem, następ-
nie doskonaliłem swoje umiejętności menadżerskie na studiach podyplomowych w Państwo-
wej Akademii Nauk na kierunku prawno-administracyjnym oraz w Instytucie Kanadyjskim 
w programie Harvard Business School.

Lubię podróze, pasjonuje mnie żeglarstwo. W wolnym czasie relaksuję się podczas pracy w 
ogrodzie, doglądając moją winnicę. Interesuje mnie sport lubuski, szczególnie żużel. Od lat 
kibicuję też żeńskiej drużynie koszykówki KSSSE-AZS-AWF i z sympatią śledzę jej sukcesy. 

Moją ukochaną towarzyszką życia jest żona Elżbieta, z którą obchodziliśmy niedawno 35-le-
cie małżeństwa. Z wykształcenia jest magistrem ekonomii i pracuje jako główna księgowa w 

dwóch spółkach kostrzyńskich. Jestem także dumnym ojcem dwóch synów - Tomasza i Bar-
tosza.

Uważam się za szczęściarza, bo pracując nad rozwojem gospodarczym miasta i regionu spełniam 
swoje pasje. Będąć członkiem zarządu miasta miałem możliwość współpracować w zakresie two-

rzenia KSSSE. W ciągu 25 lat, udało się stworzyć ponad 35 tysięcy miejsc pracy i doprowadzić 
do inwestycji przemysłowych o wartości 9 mld złotych. Skutecznie to zmniejszyło bezro-

bocie z poziomu 20% na początku Strefy, do poziomu kilku procentowego. 

Jako radny wszystkich szczebli samorządowych miasta Kostrzyna i 
Powiatu Gorzowskiego, a także Sejmiku Lubuskiego, intere-

sowałem się głównie rozwojem gospodarczym regionu. Pra-
cowałem w komisjach rozwoju gospodarczego i budżetu, 
skupiałem się nad nowymi inwestycjami. W okresie peł-
nienia funkcji radnego wojewódzkiego miasta Kostrzyn, 
Witnica, Gorzów Wlkp. Drezdenko, Strzelce Krajeńskie 
pozyskały kilkaset milionów na inwestycje. Rozwój in-
frastuktury technicznej w tych miastach pozwolił na 
implementację wielu inwestycji przemysłowych, gdyż 
miasta te, są jednocześnie podstrefami KSSSE. 

Mój start w wyborach do sejmiku lubuskiego, wiążę 
się z chęcią dalszej pracy na rzecz rozwoju gospodar-
czego naszego regionu. Posiadanie w sejmiku woje-
wódzkim swojego przedstawiciela, jest ważne dla 
wspierania działań lokalnych. 
 
Zachęcam do współpracy, na rzecz rozwoju na-
szego województwa
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Skarbnik – Radna – Burmistrz? 
   W witnickim samorzą-
dzie temperatura kampanii 
wyborczej wzrasta z każ-
dym dniem. Do wyborów 
pozostało niewiele czasu. 
W związku z tym postanowi-
liśmy zadać kilka pytań kan-
dydatce na stanowisko Bur-
mistrza Witnicy – Agnieszce 
Chudziak.
   Pani życie zawodowe na-
brało gwałtownego przy-
spieszenia. Najpierw skarb-
nik, potem radna, a  teraz 
burmistrz?
   A.Chudziak: Najpierw była 
praca w urzędzie, ogrom 
doświadczeń i wielka lek-
cja samorządu. Potem rze-
czywiście poprzedni Bur-
mistrz Witnicy postanowił 
mi zaufać i zaproponował 
stanowisko skarbnika. Do 
dziś je piastuje, ale w innej 
gminie, bo w Witnicy dla ta-
kich niepokornych dusz jak 
moja zrobiło się za ciasno. 
Potem rzeczywiście start do 
Rady Miasta i  intensywna 
praca dla naszych miesz-
kańców. A teraz – tak teraz 
nadszedł czas by poprawić 

jakość życia mieszkańców 
Witnicy i  wziąć odpowie-
dzialność za nasze wspól-
ne sprawy. Uważam, że je-
stem na to gotowa. 
   Pani kampania wyborcza 
w Witnicy rzeczywiście jest 
przemyślana i wydaje się 
być realizowana zgodnie 
z planem. Czy coś Panią za-
skoczyło w jej trakcie?
   A.Ch.: Do każdego działa-
nia podchodzę profesjonal-
nie. Do pracy na stanowi-
sku skarbnika, do pełnienia 
funkcji radnej i do kampanii 
wyborczej. Nie inaczej bę-
dzie jeśli mieszkańcy Witni-
cy obdarzą mnie zaufaniem 
i powierzą funkcję burmi-
strza. Jestem autentyczna 
i otwarta na ludzi. W kam-
panii starałam się zaplano-
wać działania i  przewidy-
wać jej przebieg. Jak dotąd 
wszystko idzie zgodnie 
z planem. Jest jednak jedna 
rzecz, która mnie bardzo za-
skoczyła. To aż tak pozytyw-
ny odbiór mojej osoby i mo-
ich kandydatów na radnych. 
Korzystając z okazji, chcia-

łabym wszystkim Państwu 
podziękować za ten gigan-
tyczny zastrzyk pozytyw-
nej energii. 
 Z pasją! To Pani hasło 
wyborcze. O jakiej pasji 
mowa?
   A.Ch.: Z pasją do ludzi, do 
działania i do samorządu. 
Każdy z nas ma w życiu jakąś 
pasję. Szczęściarzem jest 
ten, kto może łączyć pa-
sję z pracą. Tak jest w moim 
przypadku. Kiedy podejmu-
ję się jakiegoś działania to 
daje z siebie wszystko, całą 
siebie. Inaczej nie potrafię. 
Myślę, że działania w witnic-
kim samorządzie to kolejny 
etap mojego zawodowego, 
ale i prywatnego życia. Pasji 
nigdy mi nie zabraknie. 
   Spotyka się Pani z miesz-
kańcami, odwiedza ich 
w domach. Co mówią i o co 
najczęściej pytają?
  A.Ch.: Moglibyśmy o tym 
mówić do wieczora, bo te-
matów jest mnóstwo. Nie-
które z poruszanych pro-
blemów ciągną się już 
latami, inne natomiast 

to efekt ostatniej kaden-
cji samorządowej. To co 
jednak przebija się w tych 
wypowiedziach to przede 
wszystkim arogancja władzy 
oraz absolutna ignorancja 
wobec postulatów naszych 
mieszkańców. A te postula-
ty są czasem bardzo proste 
i całkowicie wykonalne. 
Gdy patrzę na to wszystko 
z pozycji radnej to mam wra-
żenie, że rządzący celowo 
skłócają ludzi i w ten sposób 
próbują rządzić. Jest nawet 
taka teoria, która mówi o „za-
rządzaniu poprzez konflikt”. 
Ja zdecydowanie opowia-
dam się dialogiem i zgo-
dą. Najlepsze decyzje to te, 
które idą przecież w parze 
z oczekiwaniami naszych 
mieszkańców. 
  Ostatnia kwestia – jeśli 
Pani wygra, to co będzie 
Pani absolutnym prioryte-
tem?
  A.Ch.: Inwestycji jakie 
przed nami jest bardzo 
dużo, projektów do przy-
gotowania cała masa, a po-
mysłów w głowie nie bra-

kuje. Gdybym jednak miała 
postawić na numer jeden 
w tym bogatym rankingu to 
powiem tak – chciałabym 
przede wszystkim w  na-
szej Witnicy przywrócić 
normalność i odbudować 
zaufanie mieszkańców 
do burmistrza, radnych 
i urzędu miejskiego. Warto 
pamiętać, że słowo admini-
stracja oznacza zarządzanie 
i służbę. W Witnicy ten dru-
gi człon definicji jakoś nam 
umknął. Władze powinny 
służyć mieszkańcom i podej-
mować decyzje w zgodzie 
z ich interesem. Dziś mogę 
zadeklarować publicznie, 
że tak właśnie będzie. Za-
chęcam Państwa do odda-
nia głosu na mnie i na moich 
kandydatów do Rady Miej-
skiej w Witnicy. Spotkajmy 
się wszyscy przy urnie wy-
borczej już 21 październi-
ka 2018 r.

rozmawiała:
Karolina Machnicka
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Humor
***

Ojciec rozmawia z dorosłym 
synem. 

– Nie myśl, że nie szanuję 
twoich upodobań, ale zasta-
nawia mnie, dlaczego przy 
twoim wzroście, za każdym 
razem przyprowadzasz do 

domu same niskie 
dziewczyny? 

– Oj tata! – staram się mieć 
na uwadze to co mi wpaja-

łeś od dziecka. 
– Cieszy mnie to, ale o czym 

teraz myślisz? 
– Żeby wybierać zawsze 

mniejsze zło!
***

Policjant do kierowcy: 
- Jechał pan ponad 100 km 

na godzinę. Nie przyszło 
panu do głowy, że może się 
pan zderzyć z innym samo-

chodem?! 
- Z innym samochodem? 

Na chodniku?
***

Zdyszany mężczyzna bie-
gnie za jadącym autobu-

sem. 
Autobus jedzie coraz szyb-

ciej. 
Z okna wychyla się 
mężczyzna i mówi: 
- Chyba nas już pan 

nie dogoni... 
I wtedy mówi biegnący 

facet: 
- Muszę, jestem kierowcą 

tego autobusu!
***

Przychodzi pacjent z kijem 
do lekarza.

- Po co panu kij? - pyta 
lekarz.

- Odstrasza wilki.
- Ale tu nie ma wilków!
- Widzi pan, jak dobrze 

działa?

 Cz y k toś musi zginąć? „Nierówni potrzebują siebie”  

„Zakochani w Polsce” 

   Po długiej przerwie za 
sprawą Kręgu Przyjaciół 
DRUH powrócił do naszej 
gminy konkurs interaktyw-
ny „Zakochani w Polsce”, 
który odbędzie się 27. paź-
dziernika. Inspiracją do or-
ganizacji konkursu jest je-
den z najpopularniejszych 
programów rozrywkowych, 
jakie możemy oglądać na 
ekranie Polskiej Telewizji. 
„Kocham Cię Polsko!” to 
program, którego przedsta-
wiać nie trzeba, a którego 
założeniem jest uświado-

mić Polakom za co kochają 
swoją Ojczyznę. Program 
ten również w sposób lekki 
i dostępny, a przede wszyst-
kim z poczuciem humoru 
poszerza wiedzę na temat 
naszego kraju i ujawnia, jak 
wiele o nim wiemy i o ilu 
rzeczach nie mamy pojęcia. 
Chcąc kształtować postawę 
szacunku, ducha patrioty-
zmu, dumy do przeszłości 
i tradycji naszego narodu 
oraz zaszczepić w młodym 
pokoleniu troskę o „Swo-
ją Małą Ojczyznę”, stosu-
jąc zdobyte wiadomości 
w  praktyce, KP DRUH stara 
się stworzyć bardzo wiary-
godny obraz tego telewi-
zyjnego show. 
   Konkurs przeznaczony 
dla uczniów szkół podsta-
wowych z terenu Miasta 
i Gminy Witnica. Do kon-
kursu swój udział zgłosiły 
wszystkie szkoły podstawo-
we. Uczniowie bawiąc się 
w  rozwiązywanie łamigłó-

wek i zadań będą walczyć 
o nagrodę główną, tj. wy-
cieczka dla całej reprezen-
tacji szkoły do Międzyrzec-
kiego Rejonu Umocnień w 
Pniewie. Tam też uczniowie 
wędrując z przewodnikiem 
po powojennych bunkrach 
poznają malutki fragment 
naszej historii.
   Konkurs realizowany jest 
dzięki napisanemu projek-
towi i otrzymanemu wspar-
ciu na realizację zadania 
publicznego w obszarze 
działań na rzecz młodzie-
ży w województwie lubu-
skim pod tytułem „Lubu-
skie Niepodległościowe 
Inicjatywy Młodzieżo-
we”. KP DRUH otrzymał 
na realizację tej imprezy 
kwotę 6.550 zł, a resz-
tę kwoty, czyli 1.300 zł 
stowarzyszenie pokryje 
z własnych środków. Kon-
kurs przygotowywany jest 
z wielką starannością. Do 
przeprowadzenia konkursu 

użyte zostaną 3 projektory 
multimedialne z potrójnym 
dużym ekranem, na któ-
rych prezentowane będą 
poszczególne zadania i ich 
poprawne rozwiązania, ka-
mera video, nagłośnienie 
o znacznej mocy oraz kolo-
rowe oświetlenie niezbęd-
ne do uzyskania tak wiary-
godnego efektu. Ponadto 
dla wszystkich uczestników 
konkursu (około 200 osób) 
przewidujemy poczęstunek 
i nagrody dla każdej repre-
zentacji  szkoły uczestniczą-

cej w konkursie. 
    Konkurs otrzymał rów-
nież patronat honoro-
wy Lubuskiego Kuratora 
Oświaty. Przygotowania 
idą pełną parą, a o wyni-
kach i emocjach napiszemy 
już po konkursie. Kilka foto-
grafii z  naszego archiwum 
z konkursu z lat ubiegłych.

Jacek Piwkowski

   Świerkocin, czwartkowy 
wieczór. Idąc do znajo-
mych w kierunku świetlicy 
wiejskiej, musiałam przejść 

przez jezdnię. Weszłam na 
przejście dla pieszych, ale w 
połowie drogi zauważyłam, 
że nadjeżdżający od strony 
Witnicy z dużą prędkością 
samochód, w ogóle nie 
zwalnia i mknie po jezdni 
z zawrotną w terenie za-
budowanym prędkością. 
Właściwie to drugą połowę 
pasów przebiegłam ucie-
kając przed tym piratem 
drogowym, w innym razie 
mogłam na tych pasach po 

prostu zginąć. 
   To nie jest literacki drama-
tyzm, to jest nasza rzeczy-
wistość, z którą mierzą się 
dzieci i dorośli w Świerkoci-
nie każdego dnia.
   Dlatego czas to zmienić. 
Uważam, że przejście dla 
pieszych powinno być 
przesunięte o kilka me-
trów dalej w kierunku mo-
stu i musi być koniecznie 
porządnie oznakowane. 
Sygnalizacja świetlna, któ-

ra informuje nas z daleka 
o znajdującym się przejściu 
dla pieszych, byłaby w tym 
miejscu idealnym rozwiąza-
niem. Aby zminimalizować 
koszty takiego oświetlenia, 
proponuję założenie baterii 
solarnych, które są oszczęd-
niejsze, a zarazem bardzo 
przydatne. 
   Takie oznakowanie przejść 
dla pieszych powinno 
z  czasem funkcjonować na 
terenie całej naszej gminy, 

jest to inwestycja, która się 
najzwyklej zwróci, tylko 
nikt jakoś dotąd tego nie 
zauważył. 
   Mam nadzieję, że jako 
przyszła radna, będę mo-
gła realizować moje lokalne 
priorytety, a wśród nich naj-
ważniejszym jest właśnie 
bezpieczeństwo mieszkań-
ców nie tylko Świerkocina, 
ale gminy Witnica.

Elżbieta Maćkała

   Realizujemy kolejny pro-
jekt wspólnie z wykładow-
cami i studentami Akademii 
Sztuk Pięknych z Wrocła-
wia, Domem Senioralnym 
z Bad Freienwalde oraz Za-
kładem Karnym z Wawrowa 
w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego, Euroregionu Pro 
Europa Viadrina 2014-2020. 
   Celem aktualnego zadania 
jest kontynuacja zrealizo-

wanego 2017 roku pro-
jektu pn. "Portret kobie-
ty". Zakończony sukcesem 
eksperyment terapii przez 
sztukę zaowocował poza 
powstałymi dziełami arty-
stycznymi także dobrymi 
relacjami biorących w  nim 
udział uczestników. W te-
gorocznej edycji projektu 
relacje te mają być utrwa-
lane i poszerzone o nowe 
środowiska. Myślą prze-
wodnią projektu jest za-
sada wzajemnej pomocy 
i współpracy. Cel projektu  
zakłada integrację różno-
rodnych środowisk, zaspo-
kojenie potrzeb bliskości 
i partnerstwa, stworzenie 
możliwości wielokierunko-
wego oddziaływania. Wy-
kazanie, że ludzie nawza-

jem się potrzebują. Sztuka 
ma stanowić platformę, na 
której spotykają się z pozo-
ru odległe od siebie światy.
   Odbył się w naszym 
Domu pierwszy etap pro-
jektu - dwutygodniowy  
plener rzeźbiarski. Opie-
kunem grupy studentów 
był  dr. Andrzej Kosowski z 
wydziału Malarstwa i  Rzeź-
by. Wraz ze studentami 
stworzyli rzeźby do "Alei 
dobrych myśli". Jest to kom-
pleks drewnianych form 
przestrzennych, do wyko-
nania których zostały wyko-
rzystane wiatrołomy z przy-
ległego do placówki parku. 
Aleja będzie spełniać za-
równo funkcję dekora-
cyjną jak i terapeutyczną. 

Miejsce wypoczynku, relak-
sacji,  pozytywnych doznań 
artystycznych. W  końco-
wym etapie prac mieszkan-
ki naszego Domu wspólnie 
ze studentami ozdobiły 
rzeźby impregnatami i far-
bami. 
   Przed nami kolejne eta-
py projektu tj. plener ce-
ramiczno-malarski oraz 
konferencja podsumowu-
jąca nasze działania.  Ale 
o tym napiszę w kolejnym  
numerze Przekroju Lokal-
nego  …

Julita Karasińska
Dyrektor DPS w Kamieniu 

Wielkim

Bezprawny przelew na ponad pół miliona

   Główna Komisja Orze-
kająca w Sprawach 
o  Naruszenie Dyscypli-
ny Finansów Publicz-
nych orzeczeniem z dnia 
16.04.2018 r. podtrzymała 
orzeczenie Regionalnej Ko-

misji Orzekającej przy RIO 
w Zielonej Górze, uznają-
ce pana Przemysława Jo-
cza winnym dokonania 
wydatku ze środków pu-
blicznych w wysokości 
605.637,09 zł bez podsta-

Za co prawie 160.000 zł rocznie?
  Prawie 6 miesięcy zajęło 
władzom opublikowanie 
na stronie internetowej 
Witnicy oświadczeń ma-
jątkowych pracowników 

Urzędu oraz kierowników 
jednostek podległych gmi-
nie za 2017 rok. Dopiero 
presja społeczna, wyrażana 
głośno od tygodni, spo-

wy prawnej. 
   Uznano, że doszło do 
poważnego naruszenia 
transparentności wydat-
kowania środków pu-
blicznych między gminą 
a MZK. Ukarano byłego 

zastępcę burmistrza karą 
upomnienia i obowiązkiem 
zwrotu kosztów postępo-
wania. 
   Orzeczenie to zostało za-
skarżone przez obwinione-
go do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w  War-
szawie. O  rozstrzygnięciu 
poinformujemy na łamach 
kolejnych numerów.             

 (wk)

wodowała publikację tych 
danych. A wynika z nich, 
że z tytułu zatrudnienia 
otrzymano wynagrodzenie 
w kwotach:

1. zastępca burmistrza 
Paweł Ł. – 159.912,86 zł
2. prezes MZK  Przemy-
sław J. – 124.957,93 zł
3. burmistrz Dariusz J. – 

117.154,39 zł 
4. sekretarz gminy Urszu-
la S. - 102.459,38 zł
5. skarbnik gminy Magda-
lena M. – 96.408,60 zł  (wk)

   Dnia 16.10.2018 r. o godz. 16:00 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej im. Z. Herberta w Gorzowie Wielkopolskim odbędzie się uroczystość 
zakończenia V kadencji Rady Powiatu Gorzowskiego 2014 – 2018. Podczas wy-
darzenia zostaną wręczone Odznaki Honorowe Powiatu Gorzowskiego. Wśród 
odznaczonych znajdzie się także nasz lokalny autorytet, historyk regionalista 
– Pan Zbigniew Czarnuch. Serdecznie gratulujemy!

17.10.2018 r. odbędzie się 
kolejna rozprawa karna, 
gdzie na ławie oskarżonych 
zasiada burmistrz Dariusz 

J. Chodzi o niedopełnie-
nie obowiązków związa-
nych z wprowadzaniem 
taryfy wodno-ściekowej 

w 2017  r. Przesłuchanych 
zostanie kilku świadków, 
w  tym kontrkandydatka 
o fotle furmistrza – pani 

Sylwia Ł.-K., m.in. na którą 
odpwiedzialność za całą 
sytuację zrzuca burmistrz. 
Relacja już w kolejnym nu-
merze PL. 

Sprawy karnej ciąg dalszy
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Mały jubileusz - właśnie minęły dwa lata od...
   Dwa lata temu zadzwo-
nił do mnie przyjaciel. Aga 
wykupiłem Tobie dome-
nę. Załóż bloga i pisz – po-
wiedział. Byłam przerażona. 
Ja? O czym będę pisać? Czy 
ktokolwiek będzie czytał 
moje teksty? Odparłam jed-
nym tchem… Pisz – rzekł 
stanowczym głosem.
   Tak rozpoczęła się moja 
przygoda z blogiem. Dzisiaj 
mam blisko 300 tekstów za 
sobą, ponad 1455 stałych 
Czytelniczek i Czytelników, 
trzy eventy dla kobiet i dal-
szą chęć pisania… 
   Ostatnio, regularnie spo-
tykam się z mieszkańcami 
Miasta i Gminy Witnica – 
czyli mojego miejsca na zie-
mi – i jak się okazuje, mam 
wśród Was wielu wiernych 

odbiorców. Dziękuję…
   Cytujecie moje wpisy, 
chwalicie dania kulinarne, 
dziękujecie za inspiracje 
dotyczące wystroju domu 
oraz za porady dotyczące 
ogrodu… Doceniacie, że 
docieram do Was i z trudny-
mi tematami, przyznajecie, 
że chcieliście mnie poznać 
„na żywo”… 
   Dobre słowo i uścisk 
Waszych dłoni jest dla 
mnie kolejną dawką ener-
gii i utwierdzeniem się 
w  przekonaniu, że tra-
fiam w Wasze serca, że to 
co robię ma sens. Stajecie 
się dla mnie inspiracjami 
i natchnieniem do dalszej 
pracy. 
   Dziękuję Wam Kochani za 
taką energię, za wsparcie, 

za kolejne pomysły, które 
się „urodziły” w trakcie roz-
mów. Dziękuję, że czytacie, 
że mi zaufaliście, że ze mną 

jesteście.
   Dwa lata to szmat czasu... 
Ale czasu nie straconego, 
wręcz przeciwnie zainwe-

stowanego w siebie… 
A przecież rozwój jest naj-
ważniejszy…

Dziękuję - Witniczanka.pl

NASI MALI SPORTOWCY ZNÓW GÓRĄ
  III Memoriał im. Mariu-
sza Warzyboka to Ogól-
nopolskie Zawody na san-
korolkach, które w dniach 
15-16 września tr odbyły 
się w Sobieszowie pod 
Jelenią Górą. W imprezie 
uczestniczyło ponad 140 
zawodników. Z bardzo do-
brej strony pokazali się nasi 
saneczkarze z UKS Nowiny 
Wielkie, którzy brali udział 
we wszystkich kategoriach 
wiekowych a startowało ich 
aż 42 zawodników. Oto naj-
lepsze wyniki naszych za-
wodników: Kat. Młodziczki 
Młodsze: 1 miejsce Kamila 
Domowicz, 5m. Hanna Piw-
kowska, 7m. Julia Piekarska; 
Kat. Młodzik Młodszy: 4m. 
Patryk Kucała, 5m. Kuba 
Sadowski, 8m. Dawid Błasz-
ków; Kat. Młodziczki: 2m. 
Wiktoria Siwak, 4m. Julia 
Jankowska; Kat. Młodzik: 
1m. Kuba Dudek, 7m. Borys 
Krzykała; Kat. Junior Młod-
szy: 1m. Łukasz Maćkała, 
5m. Kacper Imiołek, 6m. 
Zachariasz Kondracki, 8m. 
Konrad Marchewka; Kat. Ju-
niorka Młodsza: 1m. Agata 
Miciak, 3m. Dominika Piw-

kowska, 4m. Nikola Domo-
wicz, 7m. Agata Brodnicka, 
8m. Ewa Białogłowy, 9m. 
Angelika Ostapowicz; Kat. 
Junior: 7m. Dawid Lipiński, 
9m. Radek Bilik; Kat. Junior-
ka: 5m. Ola Wojtuściszyn, 
6m. Weronika Sokołowska; 
Kat. Senior: 2m. Piotr Bory-
sowiec. 
  Warto zatem poruszyć 
temat, który spędzał mi 
sen z powiek przez ostat-
nie 6 miesięcy i nie tylko 
mi, a całej komisji Oświa-
ty, Kultury, Sportu i Zdro-
wia. Otóż w naszej gminie 
wreszcie mamy Uchwałę 
nr LXXI/512/2018 Rady 
Miejskiej podjętą w dniu 
28 czerwca br. w sprawie 
określenia szczegóło-
wych zasad, trybu przy-
znawania nagród za osią-
gnięcia sportowe. Widząc 
taką potrzebę jako dodat-
kową motywację, wyróżnie-
nie i  uznanie za osiągnięte 
wyniki we współzawodnic-
twie krajowym i międzyna-
rodowym. Chcieliśmy dać 
szansę wszystkim tym, któ-
rzy w  pocie czoła trenują 
i osiągają wysokie wyniki. 

Teraz już nasi gminni spor-
towcy będą mogli ubiegać 
się o  stypendium w szcze-
gólności za: cyt. fr. uchwa-
ły „…§ 1. Burmistrz Miasta 
i Gminy Witnica może przy-
znać nagrodę, w tym pie-
niężną w  danej dziedzinie 
sportu, dla osób fizycznych 
będących mieszkańca-
mi Miasta i  Gminy Wit-
nica za udział i  osiągnięte 
wyniki sportowe. Udział 
w zawodach rangi Igrzysk 
Olimpijskich, Paraolimpij-
skich, Mistrzostw Świata 
i  Mistrzostw Europy; zaję-
cie od I do VI miejsca w za-
wodach rangi Mistrzostw 
Polski. § 2. Nagrody mogą 
być przyznawane za wyniki 
osiągnięte w dyscyplinach 
sportowych ujętych w wy-
kazie dyscyplin i dziedzin 
sportu, w którym mogą 
działać krajowe związki 
sportowe zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami. 
§ 3. Ustala się następujące 
wysokości nagród brutto 
wypłacane jednorazowo 
w danym roku: 5.000 zło-
tych za udział w Igrzyskach 
Olimpijskich i Paraolim-

pijskich; 3.000 złotych za 
udział w Mistrzostwach 
Świata i Europy; 1.000 zło-
tych seniorzy za udział w 
Mistrzostwach Polski, (od 
23 roku życia i wyżej); 700 
złotych Młodzieżowcy za 
udział w Mistrzostwach Pol-
ski (od 21 do 22 roku życia); 
500 złotych Junior za udział 
w Mistrzostwach Polski (od 
17 do 20 roku życia); 200 
złotych Juniorzy Młodsi za 
udział w Mistrzostwach Re-
gionalnych, Międzywoje-
wódzkich (od 15 do 16 roku 
życia)...”.
   Wniosek wraz z wyma-
ganymi dokumnetami 
należy złożyć w terminie 

do 30 dni od dnia udziału 
w zawodach.  
Jednak najważniejsze jest 
to, by zacząć bawić się 
i  uprawiać sport. Wyniki 
może przyjdą lub nie. Nie 
każdy też może być mi-
strzem świata. Myślę, że 
decyzja uchwałodawców 
choć w niewielkim stopniu 
przyczyni się do podno-
szenia poziomu i popular-
ności krzewienia kultury 
fizycznej w gminie Witnica, 
a uprawianie wymarzonej 
dyscypliny (a choćby sa-
neczkarstwo na nizinach) 
i  osiągnięcie wyniku stanie 
się jeszcze bardziej atrak-
cyjne.

Jacek Piwkowski

Sobiepaństwo czy praworządność?

 DojazD na wybory

   Kampania wyborcza do-
biega końca. Był to czas, 
kiedy osoby sprawujące 
funkcje publiczne w mija-
jącej kadencji, ubiegając się 
o reelekcję, przedstawiały 
intensywnie swoje doko-
nania i sukcesy, ukrywając 
bądź przemilczając porażki 
i błędy. A właśnie na takich 
przede wszystkim osobach 
ciąży obowiązek uderze-
nia się we własne piersi, 
ujawnienia niepowodzeń, 
przedstawienia uspra-
wiedliwienia i programu 
uwiarygadniającego, że 
takie błędy się już nie po-
wtórzą.
   Tego niestety zabrakło 
w kampanii wyborczej bur-
mistrza Dariusza Jawor-
skiego oraz jego zwolen-
ników, a przede wszystkim 
byłego zastępcy burmi-
strza, a obecnego prezesa 
MZK – Przemysława Jocza, 
ubiegającego się o funkcję 
radnego Rady Powiatu Go-
rzowskiego.

   Wszyscy wiemy, że od po-
nad 3 lat mamy prawny ba-
łagan, jeśli chodzi o dosta-
wy wody i odbiór ścieków. 
Wszystko niestety wska-
zuje na to, że jest to rezul-
tat niefrasobliwej, a  być 
może też naruszającej 
prawo działalności burmi-
strza Jaworskiego oraz jego 
zastępców – byłego i aktu-
alnego. Nie zanudzając już 
teraz Czytelników rysem 
historycznym całego tego 
bałaganu, bo o tym pisano 
w  Przekroju Lokalnym na 
bieżąco, chcemy tylko wyja-
śnić, że bałagan ten stał się 
przyczyną złożenia przez 
grupę radnych wniosku do 
Najwyższej Izby Kontroli 
o przeprowadzenie kontro-
li w zakresie zaopatrzenia 
w wodę i odprowadzanie 
ścieków w gminie Witnica.
   Kontrola doszła do skut-
ku i w wakacje 2018 r. NIK 
opublikował sprawozda-
nia pokontrolne (www.
nik.gov.pl), a wnioski w nich 

zawarte dowodzą, że rad-
ni mieli rację, bo raporty 
wykazały liczne nieprawi-
dłowości w MZK oraz brak 
nadzoru burmistrza nad 
spółką.
   Krótko: NIK stwierdził, że 
MZK naruszył prawo m.in. 
poprzez wskazanie we 
wniosku taryfowym kosz-
tów faktycznie niewystępu-
jących w jego działalności, 
co miało wpływ na zawy-
żenie cen wody o 36  gr 
i 44 gr za m3. NIK zobligo-
wał MZK m.in. do:
- opracowania wniosku ta-
ryfowego zgodnie z pra-
wem,
- usunięcia z umów niedo-
zwolonych klauzul umow-
nych narażających prawa 
konsumentów,
- informowania mieszkań-
ców o jakości wody.
  Natomiast po kontroli 
w  Urzędzie MiG Witnica, 
NIK zobowiązał burmi-
strza m.in. do:
- rzetelnej weryfikacji wnio-

sków taryfowych składa-
nych przez MZK,
- zwiększenia skuteczności 
nadzoru nad funkcjonowa-
niem MZK.
   Obecne działania MZK 
nie są więc – jak twierdzi 
pan Jocz – realizowaniem 
planu naprawczego zapro-
ponowanego przez prezesa 
oraz radę nadzorczą spółki, 
a po prostu wdrażaniem 
zaleceń pokontrolnych 
NIK oraz wcześniejszych 
zaleceń UOKiK.
  Czytając protokoły NIK, 
bije w oczy zrzucanie przez 
burmistrza odpowiedzial-
ności na innych. Dwukrot-
nie pada tam stwierdzenie 
burmistrza Jaworskiego: to 
nie ja, to on. Raz odpowie-
dzialność przypisuje Wy-
działowi Inwestycji i jego 
kierownikowi, a za drugim 
razem swojemu zastępcy, 
mimo że wszyscy oni i tak 
działali z upoważnienia 
burmistrza. 
  Ostatnią przemilczaną 

przez burmistrza sprawą 
jest akt oskarżenia skiero-
wany przeciwko niemu za 
niedopełnienie ustawo-
wych obowiązków  zwią-
zanych z taryfami za wodę 
i  ścieki. W toczącym się 
procesie karnym, bur-
mistrz także obwinia za 
nieprawidłowości innych, 
m.in. swoją kontrkandy-
datkę o  fotel burmistrza, 
a wcześniej sekretarz Urzę-
du ściśle z nim współpracu-
jącą – panią Sylwię Ł.-K.
   Mimo spotykających nas 
ataków medialnych oraz 
ciągłej presji ze strony 
władz i MZK, jako grupa 
radnych staramy się, aby 
w gminie, a zwłaszcza w 
podległych jej jednost-
kach, prawo było respek-
towane, na łamanie pra-
wa nie wyrażamy zgody 
i będziemy dążyli, aby 
działania władz gminy 
były zgodne z prawem. 

grupa radnych RM

   Mieszkańcy sołectw, w któ-
rych nie ma siedzib komisji ob-
wodowych, mogą skorzystać 
z bezpłatnych autobusów 
uruchomionych specjalnie 
w  dniu wyborów, by ułatwić 
wyborcom oddanie swojego 
głosu poza miejscem zamiesz-
kania. Autobusy będą czekały 
na głosujących i powrócą tą 
samą trasą. 

Autobus nr 1 (przystanki i go-
dziny odjazdu)
1. Białczyk 1 10:00
2. Białczyk 2 10:02
3. Białczyk 3 10:04
4. Białcz świetlica 10:15
5. Mosina 2 11:05
6. Mosina n/ż 11:10
7. Mosina 1 11:12
8. Sosny 11:27
9. Stare Dzieduszyce 
(świetlica) 11:30

Autobus nr 2 (przystanki i go-
dziny odjazdu)
1. Mościczki Kolonia 10:28
2. Mościczki Zajazd 10:33
3. Mościczki 1 10:44
4. Mościce 1 10:57
5. Mościce 2 11:00
6. Kamień Mały (świetlica) 
11:20
7. Krześniczka 1 12:35
8. Krześniczka 2 12:37
9. Dąbroszyn (świetlica) 
12:41

Autobus nr 3 (przystanki i go-
dziny odjazdu)
1. Kłopotowo 11:40
2. Oksza 1 11:43
3. Oksza 2 11:45
4. Oksza 3 11:47
5. Oksza 4 11:49
6. Oksza 5 11:51
7. Boguszyniec 11:55
8. Świerkocin n/ż 12:00
9. Świerkocin 1 12:05
10. Pyrzany (świetlica): 
12:10
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L I S T Y  D O  R E DA KC J I

To musi ulec zmianie! Kłamstwo czy celowa manipulacja?
  Szanowni Mieszkańcy,
nie możemy pozostać bier-
ni wobec nieprawdziwych 
i zmanipulowanych infor-
macji, płynących do Pań-
stwa z profilu MZK Witnica 
na Facebooku, dlatego po-
niżej publikujemy fragmen-
ty artykułu opublikowanego 
na Radni Witnica.
   Z tekstu zamieszczonego na 
profilu MZK Witnica płynie 
jasny przekaz – niedoskona-
ły Wieloletni plan moderni-
zacji i rozwoju spółki może 
być sprzeczny z prawem, ale 
i tak jest dobry. Ciekawe my-
ślenie, zwłaszcza w państwie 
prawa, czyli mieszkańcy też 
mogą np. raz w miesiącu nie 
zapłacić za wodę, bo mają 
taki plan. Przez 11 miesięcy 
będą płacić, ale raz w roku 
nie zapłacą i właśnie na tym 
polega ich niedoskonałość. 
Nie rozumiemy takiego my-
ślenia, bo dowodzi ono cał-
kowitej ignorancji prawa i 
jako takie jest dowodem na 
brak kompetencji osoby, 
która takie myśli wygłasza.

A teraz krótko o faktach.
   Gdyby prezes MZK w termi-
nie złożył wniosek taryfowy 
w 2017 r., a burmistrz prawi-
dłowo go zweryfikował i w 
terminie przedłożył Radzie 
Miejskiej, to nie mielibyśmy 
prawie 16 miesięcy okresu 

beztaryfowego. W  takim 
czasie bez taryfy i bez dopłat, 
mieszkańcy winni byli być 
obciążani wyłącznie koszta-
mi wykonanej pracy zwią-
zanej z dostarczaniem wody 
i  odprowadzaniem ścieków. 
Dlaczego więc stosowa-
ne były ceny w wysokości 
17,03 zł za m3, skoro jak 
twierdziły władze – cena ta 
nie zawierała kosztów in-
westycji, marży a zysk jest 
„zerowy”?
 Wprowadzona od 14.08 
br. taryfa, zawiera szereg 
błędów, a to, że cena tam 
wskazana jest nieco niż-
sza, nie oznacza, że jest 
ona zgodna z prawem. Je-
den z witnickich przedsię-
biorców zauważył te błędy 
i skierował w tym zakresie 
skargę do prezesa Wód Pol-
skich w Warszawie, mając 
na celu wyłącznie wyegze-
kwowanie hasła szerzonego 
przez witnickie władze, że 
ma być „równo i sprawiedli-
wie”. A niestety w przedsta-
wionej przez MZK taryfie tak 
nie jest. 
   Nieprawidłowości są na 
tyle rażące, że Prezes Wód 
Polskich dnia 13.09.2018 r. 
z urzędu wszczął postępo-
wanie mające na celu uchy-
lenie decyzji Dyrektora 
Regionalnego Zarządu Go-

spodarki Wodnej w Pozna-
niu, w oparciu o którą weszła 
taryfa dnia 14.08.2018 r.

A teraz przypomnijmy.
   Od stycznia 2015 r. w spół-
ce istnieje nowa Rada Nad-
zorcza pobierająca wyna-
grodzenia dużo wyższe, niż 
poprzednia rada. Jej rola 
przez 1,5 roku sprowadza-
ła się m.in. do znalezienia 
w spółce czegokolwiek, co 
mogłoby obciążać byłego 
burmistrza w oczach opinii 
publicznej. Niczego takiego 
nie znaleziono, żadne postę-
powanie nie zostało wszczę-
te, żadne organy ścigania nie 
zostały poinformowane o 
takich okolicznościach. Jesz-
cze w czerwcu 2016 r. pan 
Jaworski chwalił się spółką 
MZK na witnickich stronach, 
jak to spółka wspaniale funk-
cjonuje i jakie ma największe 
w jej historii zyski.
   Zarzutów do ówczesnego 
prezesa – żadnych. Miesiąc 
później prezes zostaje zwol-
niony, choć jeszcze 3 dni 
przed swoim zwolnieniem 
otrzymał od burmistrza na-
grodę pieniężną. Wówczas 
to treści płynące z urzędu 
i spółki diametralnie się 
zmieniają - oto spółka dzia-
łała wbrew prawu, bez ko-
niecznych pozwoleń, traciła 
pieniądze i generalnie do-

piero po objęciu stanowiska 
przez prezesa Jocza wycho-
dzi na prostą.
   Kiedy Rada Nadzorcza 
starała się za wszelką 
cenę znaleźć jakiekolwiek 
„haki”, dwukrotnie zleco-
no niezależnym biegłym 
rewidentom prześwietlenie 
spółki. Z jawnych dokumen-
tów znajdujących się w Kra-
jowym Rejestrze Sądowym 
wynika, że biegli nie mie-
li żadnych zarzutów, nie 
znaleźli żadnych naruszeń 
prawa ani w  2014 ani w 
2015 r. 
   Brak pozwoleń czy opera-
tów? Powstałe w 2003 r. MZK 
było sukcesorem prawnym 
Zakładu Wodociągów i 
Kanalizacji i z mocy prawa 
przejęło wszystkie prawa i 
obowiązki, czyli dokumenty 
obowiązujące w ZWiK, obo-
wiązywały w MZK. Dotyczy 
to także pozwoleń i opera-
tów. Jeśli jakieś pozwolenie 
wygasa, obowiązkiem pre-
zesa jest uzyskać nowe.
   I na koniec – dlaczego pan 
Jocz działający w imieniu 
burmistrza, 29.05.2015 
r. zmienił przed nota-
riuszem umowę spółki 
w ten sposób, że wykreślił 
podstawowy przedmiot 
jej działalności pobór, 
uzdatnianie i dostarcza-

nie wody, odprowadzanie 
i oczyszczanie ścieków? 
Spółka przez ponad rok, do 
dnia 28.07.2016 r., kiedy to 
pan Jocz objął już prezesu-
rę w MZK, wbrew zapisom 
umowy spółki zajmowała 
się dostawą wody i odpro-
wadzaniem ścieków z woli 
burmistrza?! Obecnie wy-
tyka się brak pojedynczych 
pozwoleń czy operatów, 
ale w sumie po co one były 
spółce, skoro z woli władz 
w  2015 i 2016 r. przedmio-
tem jej działalności spółki 
np. wynajmowanie środ-
ków transportu lotniczego 
czy chów zwierząt, a  nie 
zaopatrzenie w  wodę czy 
odprowadzanie ścieków? 
   Drodzy Państwo, nie dajcie 
sobą manipulować, bo do 
tego sprowadza się publika-
cja na profilu MZK, próbu-
jąca zawczasu zrzucić winę 
za swoją niekompetencję 
na radnych. Niektórym po 
prostu puszczają nerwy.
   Poinformujemy Państwa o 
rozstrzygnięciu Prezesa Wód 
Polskich w najbliższych ty-
godniach.

(tekst ukazał się na profilu Radni 
Witnica 25.09.2018 r., wszystkie 
przywołane w tekście dokumen-
ty zostały tam też udostępnione)

  Pani Zofia z Sosen: „Pamię-
tam jak cztery lata temu p. 
Jaworski biegał po wszyst-
kich wioskach i obiecywał 
niestworzone rzeczy, a te-
raz to, aż żal było patrzeć, 
jak w koszuli robił sobie 
zdjęcia jak lali asfalt u nas, 
na drogę między blokami. 
Dobrze, że mamy swojego 
długoletniego radnego, 
który nam ją załatwił. Dzię-
kujemy Panie Zygmuncie.” 
- Od redakcji: My też dzię-
kujemy Panu radnemu za 
to, że w wielu sprawach dla 
dobra gminy, choć to jest 
niewygodne dla władzy, nie 
milczy Pan. Dziękujemy za 
krytykę, która jest bolesna 

dla niektórych, ale zawsze 
z pożytkiem dla mieszkań-
ców.
  Pan Paweł z Witnicy: „Mam 
dość traktowania mnie jak 
„imbecyla” i tłumaczenia, że 
przez dwa lata płaciłem za 
wodę 17 zł i to było przez 
opozycję, choć nie wiem 
kto to taki, a teraz gdy jest 
po 13 zł to dzięki jakiemuś 
prezesowi. Przecież to to-
talna głupota tak robić lu-
dziom wodę z mózgów! To 
gdzie są w takim razie moje 
pieniądze za te dwa lata?” 
- Od redakcji: Nie dwa lata, 
a 16 miesięcy, ale faktycz-
nie sprawa jest śmierdząca 
i nie chodzi o to, że dotyczy 

ścieków :-). Wielokrotnie o 
tym pisaliśmy, a tłumacze-
nia MZK celowo są tak za-
gmatwane, żeby nikt nic nie 
wiedział, a wiadomo, że jak 
nie wiadomo o co chodzi, 
to chodzi o pieniądze.
 Pani Jadwiga z Traugutta: 
„Dlaczego skoro wszystko 
robi burmistrz (ha, ha) to 
nagrody (i to jakie!) dosta-
je jego zastępca, o którego 
dokonaniach nic nie wiado-
mo. Właściwie jak czytam 
w internecie to mi się wyda-
je, że zastępca nic nie robi, 
więc po co on w ogóle? 
Może pozbyć się tego pana, 
a pieniądze przeznaczyć dla 
potrzebujących.” 

- Od redakcji: My też nie 
widzimy żadnych dokonań, 
ale może one są utajnione? 
A nagrody – cóż to decyzja 
burmistrza, a jak pamięta-
my do nagród dla zastęp-
cy ma lekką rękę (35 tys. zł 
w pół roku – rekord).
   Pani Renata z Witnicy: 
„Nie wiem gdzie to można 
przeczytać, ale podobno 
jest 6 kandydatów na bur-
mistrza? Słyszałam, że są 
wśród nich też jakieś kobie-
ty? Wydaje mi się, że najle-
piej, gdyby rządziła kobieta, 
bo w Witnicy już od wojny 
zawsze byli faceci, to teraz 
czas na zmianę. Ja od 30 lat 
rządzę w domu i mój chłop 

nie narzeka i mówi, że on by 
tak nie potrafił. Zresztą, jak 
dostanie 20 zł, to od razu 
wydaje na piwo z kolegami, 
a  ja muszę przez cały mie-
siąc rozkładać pieniądze 
na różne kupki. Możecie się 
śmiać, ale baby lepiej nada-
ją się do rządzenia i zarzą-
dzania.” 
- Od redakcji: Prostujemy, 
kandydatów jest troje (dwie 
i jeden), a reszta na plaka-
tach. Nam też faceci na stoł-
kach się przejedli i dobrze, 
że wreszcie jest nadzieja, że 
będzie rządzić kobieta, ale 
o tym zadecydujecie Wy 
kochani Czytelnicy dnia 
21 października 2018 r.

Co dalej z samochodem strażackim?
   W ostatnich numerach 
Przekroju informowaliśmy 
Państwa o bezskutecz-
nych, prawie już półtora-
rocznych próbach uzyska-
nia z Urzędu kopii opinii o 
stanie samochodu stra-
żackiego, zakupionego 
przez gminę w 2015 r. Obo-
wiązek udostępnienia tej 
opinii witnickim strażakom, 
orzekł prawomocnie WSA 
oraz NSA w Warszawie. 
   Dopiero złożenie skargi 
na bezczynność w zakresie 
wykonania prawomocnych 
wyroków wraz z żądaniem 
wymierzenia organowi 
grzywny pieniężnej, spo-

wodowało udostępnienie 
tej opinii dnia 10.10 br. 
   Choć burmistrz publicz-
nie mówił, że samochód 
jest sprawny i ma na to opi-
nię, to w rzeczywistości 
nie pozostawiła ona su-
chej nitki na zakupionym 
przez gminę pojeździe. 
Wszystkie zastrzeżenia stra-
żaków, wnoszone podczas 
jego odbioru, zostały po-
twierdzone. W szczegóło-
wym opisie tego pojazdu 
kilkanaście razy występuje 
sformułowanie „Warunek 
zamówienia (SIWZ) nie zo-
stał spełniony”. Stan tech-
niczny pojazdu wskazuje 

jednoznacznie na nietrafny 
wybór wozu dla potrzeb ra-
townictwa pożarowego.
   Po takich sformułowa-
niach producentowi (do 
którego pojazd po pół roku 
bezsensownego stania 
w  garażu RCR trafił), pozo-
stało jedno – zabudować 
ten pojazd na innym, co 
najmniej 6-tonowym pod-
woziu. I co prawda długo 
to trwało, żeby zastrzeżenia 
strażaków z Witnicy zostały 
uwzględnione, ale zostało 
to ostatecznie najpewniej 
prawidłowo wykonane. 
    I o zgrozo - z tego co udało 
nam się ustalić, decyzją bur-

mistrza Dariusza Jaworskie-
go, pojazd ten ma trafić 
nie do jego prawowitego 
właściciela, tj. OSP Witni-
ca (bo taki był warunek pro-
jektu unijnego Bezpieczne 
Pogranicze), tylko dla OSP 
Nowiny Wielkie. Czyżby 
chodziło o zdobycie kilku 
więcej głosów wyborczych? 
Przecież nawet na 19. stro-
nie sprawozdania z  kaden-
cji 2014-2018 w najnow-
szych Wieściach z  Ratusza, 
burmistrz pisze o  tym wła-
śnie wozie, chwaląc się, że 
zakupił go dla OSP Witnica!  
Niezrozumiałe jest też to, że 
pismem z dnia 1.10.2018 r. 

sekretarz Urzędu informuje 
OSP Witnica, że nieznana 
jest data powrotu wozu od 
producenta, podczas gdy 
równolegle w tym czasie 
Urząd organizuje cere-
monię przekazania wozu 
dla OSP Nowiny Wielkie 
dnia 14.10.2018 r., a wóz 
przyjeżdża do Nowin w 
pierwszym tygodniu paź-
dziernika i tam oczekuje na 
poświęcenie.
   Obecne władze nie chcą 
zgody i dialogu, a naru-
szenie warunków unij-
nego projektu, budzi 
wątpliwości zgodności 
z prawem.  red.

   Decydując się na start 
w  wyborach na radnego 
Rady Miejskiej w Witnicy, 
obiecałem sobie, że będę 
prowadził kampanię po-
zytywną, ale wobec tego, 
co obecna władza wyczy-
nia w  zakresie demontażu 
struktur ochrony ppoż. na 
terenie MiG Witnica, jako 
osoba która w latach 1991-
2003 tworzyła struktury 
Krajowego Systemu Ratow-
niczo Gaśniczego na terenie 
woj. gorzowskiego, następ-
nie lubuskiego, a od 2004 r. 
uczestniczyłem w  tym na 
terenie MiG Witnica, nie 
mogę milczeć dalej.
   I tutaj nie mam wcale na 
myśli tego nieszczęsnego 
samochodu. Tak jak stra-
żacy z OSP Witnica udo-
wodnili, że mają rację i 
tego bubla nie odebrali, 
tak udowodnią, że ten 
samochód – zakupiony 
w ramach projektu RCR 
– został zakupiony pod 
konkretne potrzeby tej 
jednostki i z przeznacze-
niem dla niej. I po usu-

nięciu usterek wcześniej 
czy później do niej wróci. 
Inaczej 85% wartości tego 
pojazdu gmina będzie mu-
siała zwrócić do Urzędu 
Marszałkowskiego w Zielo-
nej Górze.
   Tylko, kto i jak wytłuma-
czy druhom z OSP Nowiny 
Wielkie, że Burmistrz jedno-
osobowo, bez żadnych kon-
sultacji, przekazując im ten 
pojazd - nie miał do tego 
prawa.
   Niestety, nie jest to od-
osobniony przypadek 
sobiepaństwa. Wszystkie 
działania obecnej władzy są 
nakierowane na skłócenie 
strażaków z Witnicy z pozo-
stałymi jednostkami z tere-
nu gminy.
   Przykład z ostatnich 
dni – wręczenie dla 5 OSP 
z terenu gminy (oczywiście 
z  pominięciem Witnicy) po 
2 agregaty prądotwórcze, 
wielka feta w Mościcach, 
ksiądz, kropidło itd. Pytam 
się, po co jednostkom 
z  Kamienia Małego i Py-
rzan, które od roku 2015 
nie były ani razy dys-
ponowane do żadnego 
zdarzenia, te agregaty. 
Lepiej było im za te pie-

niądze kupić parę odcin-
ków węży, których zawsze 
mało i które przydadzą się 
w każdej jednostce. A  te 
agregaty po co? W jakich 
warunkach i przy jakich 
zdarzeniach mogą być uży-
te. Będą stały zakurzone na 
regałach, jako niepotrzeb-
ne gadżety. Najważniejsze, 
że za dwa tygodnie wybory 
i każdy głos na wagę na-
stępnej 5-letniej kadencji.
   A w Witnicy od miesiąca 
stoi wycofana z podziału 
bojowego drabina me-
chaniczna, nie ma prze-
glądu. Ale kogo to ob-
chodzi, władza mieszka na 
parterze i w razie potrzeby 
ucieknie przez okno. Po co 
remontować starą, skoro 
Burmistrz – podczas od-
słonięcia pomnika – obie-
cał strażakom z Witnicy w 
2019 r. nową drabinę i to 
40-metrową. Nie wiem czy 
się śmiać czy płakać. Po 
pierwsze po co w Witnicy 
taka drabina, a po drugie 
skąd weźmie na nią blisko 3 
mln zł?! Kilka dni temu, po 
wichurze, mieliśmy zgłosze-
nie o zerwanych blachach 
na dachu kościoła. Nie ma 
sprawy, przyjechała – w ra-

mach istniejącego systemu 
– drabina z Gorzowa.  Tyl-
ko to trwało ponad 1 ha 
16 minut! Ksiądz z dachem 
mógł poczekać, tylko czy 
wisząca na parapecie 4. 
piętra zagrożona osoba 
zechce poczekać ponad 
1 godzinę, aż przyjedzie 
pomoc z Gorzowa? 
   Takie traktowanie (skłó-
canie, konfliktowanie) 
strażaków, których na 
wszelkich kursach i szko-
leniach uczymy o wzajem-
nym zaufaniu, o potrzebie 
asekuracji i zabezpieczania 
siebie nawzajem, bo tyl-
ko to jest podstawą uda-
nych akcji i szczęśliwego 
powrotu do domu, jest 
największą zbrodnią na 
tym środowisku. Jest to 
świadome, celowe i perfid-
ne dążenie do tego żeby 
strażak na strażaka w tej 
gminie patrzył się wilkiem. 
Znam dosyć dobrze różne 
środowiska strażackie, nie 
tylko polskie, ale również 
zachodnioeuropejskie, ale 
z czymś takim spotykam 
się pierwszy raz w życiu. 
Ale czy my mieszkańcy MiG 
Witnica możemy być z tego 
dumni?

   Proszę mi wierzyć, że 
może to doprowadzić do 
wielkiej tragedii. Sprawne 
funkcjonowanie, struktur 
ochrony ppoż. na terenie 
gminy, jest podstawą do za-
pewnienia odpowiedniego 
poziomu bezpieczeństwa 
jej mieszkańcom, a  przy 
braku długofalowej 
strategii ochrony ppoż. 
w  gminie, nie będziemy 
w stanie tego zapewnić. 
W roku 2015 złożyłem na 
ręce Burmistrza taki doku-
ment na lata 2015-2020. 
Wydaje mi się, że precyzyj-
nie zdefiniowałem zagroże-
nia, możliwości i potrzeby. 
Określiłem propozycję 
zakupów i remontów na 
poszczególne lata. Zapro-
siłem druhów z OSP Nowi-
ny Wielkie i Kamień Wielki 
o podjęcie starań o włą-
czenie tych jednostek do 
KSRG. Proponowałem ten 
dokument przedstawić na 
Radzie Miejskiej i po oczy-
wistych poprawkach oraz 
korektach przyjąć do reali-
zacji. Utknęło to w biurku 
lub w koszu. 

To musi ulec zmianie!    

Krzysztof Świstel
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Budujemy obiekty
przemysłowe, handlowe oraz mieszkalne.

Realizujemy inwestycje
od pomysłu do przekazania kluczy.

Z nami niemożliwe staje się możliwe!
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