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- Kończy się czterolet-
nia kadencja samorządu 
w Witnicy. Jak Pan ją oce-
nia?

- To były cztery lata do-
brych zmian. Wybudowaliśmy 
Żłobek, do którego mamy teraz 
więcej  chętnych niż miejsc. 
Stworzyliśmy dla senio-
rów Dom Dziennego Pobytu 
,,Senior – Wigor’’, w którym 
również mamy więcej chęt-
nych niż możemy przyjąć. 
Remontujemy Stadion Miejski, 
budujemy lekkoatletyczne-
go Orlika z tartanową bież-
nią, skocznią w dal, skocznią 
wzwyż i rzutnią. Wkrótce rusza 
też program Mieszkanie Plus, 
czyli budowa 81 mieszkań 
a docelowo aż 360 mieszkań  
– przed pierwszymi pracami 
przeprowadzimy w najbliż-
szych tygodniach odkrywkę 
archeologiczną. Inwestycje 
realizujemy dzięki wzorowej 
współpracy z rządem – bierze-
my udział w najważniejszych 
programach rozwojowych sa-
morządu lokalnego i dostaje-
my z nich pieniądze na nasze 
inwestycje. Za tę współpracę 
i za wsparcie moich działań 
chcę szczególnie podzięko-
wać Pani Minister Elżbiecie 
Rafalskiej.

- To są programy krajo-
we, a jak się udaje się pozy-
skać pieniądze unijne?

- Z tym też sobie bardzo 
dobrze radzimy. Kończymy 
już termomodernizację Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Witnicy 
z dofinansowaniem UE. 
Również ze środków unij-
nych, z udziałem Miasta 
Gorzów i Pałacu Trebnitz roz-
poczniemy wkrótce przebudo-
wę Miejskiego Domu Kultury, 
w którym powstanie kręgiel-
nia, studio kuchenne, sala ba-
letowa, scena letnia, kawia-
renka i wiele innych atrakcji. 
Za 2 mln zł realizujemy pro-
jekty edukacyjne w Zespole 
Szkół Samorządowych 
(w „Koperniku”), w tym stwo-

rzenie nowoczesnych pracow-
ni przedmiotowych i wiele 
kursów podnoszących kwa-
lifikacje naszych uczniów, 
co da im przewagę na rynku 
pracy po ukończeniu przez 

nich szkoły. Z funduszy unij-
nych wyremontowaliśmy też 
Przedszkole ,,Na środku świa-
ta’’ w Nowinach Wielkich, ku-
piliśmy usg do karetki oraz sa-
mochody dla Straży Pożarnej. 
Dzięki temu, że zdobywamy 
pieniądze z zewnątrz, możemy 
zrobić bardzo dużo nowych in-
westycji. Chcielibyśmy jeszcze 
więcej, ale portfel inwestycyj-
ny mamy ograniczony i w ca-
łości wydajemy go na wkład 
własny do tych inwestycji.

- Największą bolączką 
naszej Gminy zawsze były 
drogi…

- Tak i dlatego przebudo-
wy dróg traktuję priorytetowo. 
W tej kadencji wybudowaliśmy 
ul. Księdza Józefa Bielaka, 

duży odcinek ul. Kostrzyńskiej, 
ul. Kościuszki, przełożyli-
śmy bruk na ul. Cegielnianej, 
dokończyliśmy budowę ul. 
Plac Andrzeja Zabłockiego. 
Zmodernizowaliśmy ul. Ogro-

dową. Zbudowaliśmy też ul. 
Wiejską i Główną w Nowinach 
Wielkich oraz dokończyli-
śmy ul. Pyrzańską w tej wsi. 
Wykonaliśmy I etap przebudo-
wy drogi z Witnicy do Sosen, 
trzy odcinki ul. Kościelnej 
w Białczu i odcinek dro-
gi w Mosinie. Aktualnie wy-
konujemy chodnik łączący 
Kamień Mały z Kamieniem 
Wielkim, a niedługo wspólnie 
z powiatem wykonamy chod-
nik w Mosinie. W sumie w trak-
cie kadencji wybudowaliśmy 
i zmodernizowaliśmy łącznie 
prawie 10 kilometrów dróg! 
Tak wielu ulic jeszcze nie bu-
dowano. Do tego zakupiliśmy 
nową równiarkę, która sukce-
sywnie naprawia nieutwardzo-
ne drogi gminne i utwardzamy 
te drogi tłuczniem.

- Miasto i Gmina ma rów-
nież wiele innych potrzeb.

- Chcę, abyśmy dobrze 
się czuli w naszym mieście 
i naszej gminie. Dlatego od-
zyskaliśmy dla mieszkańców 
skwer w centrum miasta, od-
nawiając fontannę i urządza-
jąc jej otoczenie małej archi-

tektury. Dla najmłodszych 
ustawiliśmy Statek Magellana 
– centrum zabawowe, a tak-
że przenieśliśmy plac zabaw 
w Parku Drogowskazów w za-
cienione miejsce, aby dzieci 
mogły się tam bawić przez 
cały dzień. Powstały  miej-
sca spotkań mieszkańców 
w Kamieniu Wielkim, Nowych 
Dzieduszycach  i Mości-
czkach, odnowiliśmy świet-
lice w Mosinie, Pyrzanach, 
Białczyku i Białczu, a dla 
Okszy zakupiliśmy duży na-
miot integracyjny. Staw 
Miejski po zarybieniach stał 
się przyjemnym miejscem re-
laksu. Dużą popularnością cie-
szą się skatepark i pumptrack. 
Powstały nowe place zabaw, 
a istniejące zostały wyremon-
towane. Mniejszych inicjatyw, 

#GminaWitnicawBudowie
Wywiad z Burmistrzem DARIUSZEM EDWARDEM JAWORSKIM.
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takich jak np. ustawienie po-
jemników na psie odpady czy 
nowe wiaty na przystankach 
autobusowych, jest dużo, dużo 
więcej.

- Wprowadził Pan 
w Witnicy Budżet 
Obywatelski. Czy był to do-
bry pomysł?

- Tak, bo pokazał, że ludzie 
chcą współdecydować o tym, 
co się zmienia w naszej gminie 
na lepsze. Dzięki temu powsta-
ło wiele dobrych inicjatyw. 
W ogóle udało się ożywić ak-
tywność społeczną mieszkań-
ców. Powstało prężnie dzia-
łające stowarzyszenie dzieci 
niepełnosprawnych Witnickie 
Promyczki, odrodziła się Liga 
Obrony Kraju, zorganizowa-
li się miłośnicy rajdów, pa-
intballa, żołnierze rezerwy, po-
wstał klub piłkarski w Witnicy, 
a wkrótce powstanie sekcja lot-
nicza LOK. Dynamicznie roz-
wija się jednostka strzelecka, 
szczep harcerski czy też witni-
ckie koło wędkarskie. Cieszę 

Rada Miejska kadencji 2014-2018 - tuż po zaprzysiężeniu

się, że mieszkańcom naszej 
gminy chce się działać i będę 
wspierał takie inicjatywy. 

- Głos mieszkańców jest 
ważny…

- Najważniejszy. Słucham 
głosu mieszkańców i m.in. 
dlatego z mojej inicjatywy 
utworzyliśmy, a właściwie 
przywróciliśmy samodziel-
ną szkołę podstawową 
w Kamieniu Wielkim. Dlatego 
również bardzo ważne dla mnie 
były w tej kadencji inicjatywy 
prozdrowotne – badania mam-
mograficzne, badania USG wy-
konywane z Fundacją Ronalda 
McDonalda dla naszych dzie-
ciaczków, bank dawców szpi-
ku kostnego organizowany 
z Fundacją DKMS czy badania 
markerów rakowych i badania 
tarczycy dla kobiet i prostaty 
dla mężczyzn, a także nowa sie-
dziba dla Zakładu Rehabilitacji 
i nowe gabinety specjalistów 
w przychodni w Witnicy.  

- Czy wszyscy chcie-

li współpracować dla dobra 
gminy?

- Niestety, nie wszyscy. 
Jestem wymagającym sze-
fem i niektóre osoby nie dały 
rady dotrzymać kroku, nie ro-
zumiały potrzeby zmian na 
lepsze, więc musiały zacząć 
realizować się w innych sfe-
rach życia. Poza tym grupa 
osób, która wcześniej mia-
ła władzę w mieście, zamiast 
współpracy, zajęła się wyłącz-
nie krytyką. Robią to z pasją. 
Pomówienia w artykułach, hejt 
w internecie, donosy do pro-
kuratury i instytucji kontrol-
nych, szkalowanie naszej gmi-
ny, inwektywy na sesjach Rady 
Miejskiej to kiepska metoda na 
przekonanie mieszkańców do 
siebie. Ale nie zaprzątam sobie 
tym uwagi, bo musiałbym nie-
ustannie pozywać ich do sądu 
za pomówienia, a szkoda mi 
czasu na bezproduktywne kłót-
nie z osobami, które tylko na 
plakatach wyborczych dekla-
rują zgodę i miłość. Im chodzi 
tylko o władzę. Ja wolę praco-

wać dla dobra mieszkańców, 
a robię to od dawna – od szko-
ły średniej będąc członkiem 
nieformalnej Młodzieżowej 
Rady Miasta, potem jako rad-
ny Rady Miejskiej, a także jako 
wolontariusz WOŚP, Banku 
Żywności i wielu innych spo-
łecznych inicjatyw.

- A na kogo zawsze mógł 
Pan liczyć?

- Na moją rodzinę, szcze-
gólnie moją żonę i dzie-
ci. Zawsze przy mnie trwali, 
wspierali mnie, a nawet czyn-
nie pomagali w realizacji róż-
nych inicjatyw dla mieszkań-
ców. Bardzo im za to dziękuję, 
za zrozumienie, troskę i mi-
łość. A przede wszystkim za to, 
że są dla mnie natchnieniem, 
dzięki czemu powstają w na-
szej gminie takie inicjatywy, 
jak np. Żłobek w Witnicy – 
choć one z tego nie skorzysta-
ły, korzystać z tego będzie wie-
lu mieszkańców naszej Gminy. 

- Dziękuję za rozmowę.
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ŻŁOBEK W WITNICY
W 2018 r. Witnicy otworzyliśmy żłobek ,,Radosny Maluszek’’, 

który mieści 48 dzieci. O maluszki dba 9 osób personelu.  Obiekt 
powstał jako dodatkowy segment wybudowanego kilka lat temu 
przedszkola miejskiego. Budowa żłobka kosztowała 1 614 044 
zł, w tym 511 840 zł to kwota dofinansowania z Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu ,,Maluch 
+’’. Obecnie do żłobka uczęszcza komplet dzieci i jest jeszcze do-
datkowa lista chętnych oczekujących na wolne miejsce. – W na-
szej gminie rodzi się ponad 100 dzieci rocznie. Wykonaliśmy ana-
lizę społeczną, z której wynika, że jest duże zapotrzebowanie na 
żłobek. I mieliśmy rację, żłobek jest w pełni obłożony – mówi 
Burmistrz Dariusz Jaworski, inicjator tej inwestycji.

NOWE CENTRUM KULTURY
Gmina Witnica wspólnie z Miastem Gorzów i Pałacem 

Trebnitz tworzy nowe centrum kultury w Witnicy. Budynek 
Miejskiego Domu Kultury przejdzie rewaloryzację i będzie roz-
budowany. W ramach tej inwestycji w MDK powstanie kręgiel-
nia, z której mieszkańcy przez czas trwałości projektu będą mo-
gli korzystać bezpłatnie. W ogrodzie zostanie wybudowana scena 
letnia, na której będą się odbywać koncerty i przedstawienia. Dla 
wszystkich mieszkańców będzie dostępne studio kuchenne do sa-
modzielnego gotowania, przy którym znajdzie się również kawia-
renka. Aktywni fizycznie będą mogli korzystać z nowoczesnej 
sali baletowej. Nowe pomieszczenia zyska otwarty dla wszyst-
kich Klub Seniora. Odnowiona też będzie sala widowiskowa ze 
sceną oraz profesjonalnym nagłośnieniem  oświetleniem. Obiekt 
zyska również nowoczesne studio nagrań, w którym każdy będzie 
mógł bezpłatnie rejestrować własną twórczość muzyczno – wo-
kalną. Powstaną także nowe pracownie artystyczne. Nowe cen-

Burmistrz Dariusz Jaworski uzgodnił z Ministerstwem 
Rozwoju i Inwestycji udział Gminy Witnica w programie bu-
dowy mieszkań komunalnych Mieszkanie Plus. Dzięki progra-

TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W WITNICY
Gmina realizuje w Szkole Podstawowej nr 2 dużą inwestycję termomodernizacyjną. Ocieplane 

są ściany i stropodach, wymieniane okna na konstrukcje z pcv spełniające najnowsze normy ener-
getyczne, a wewnątrz stare kaloryfery zastępowane są nowoczesnymi grzejnikami konwekcyjnymi. 
Sama instalacja grzewcza zamiast grubych rur żeliwnych będzie miała cienkie rurki miedziane, aby 
oszczędzić jak najwięcej energii. Obiekt zyskuje też nową, kolorową  elewację. Na elewacji jest 
namalowany na nowo mural z wizerunkiem patrona szkoły. Dzięki tym pracom w szkole będzie 
cieplej, straty energii będą zminimalizowane, koszty ogrzania zmniejszą się, a szkoła zyska ładną 
kolorystykę. Inwestycja warta jest 1,1 mln zł. Gmina pozyskała na to zadanie dofinansowanie z Unii 
Europejskiej. Również z pieniędzy unijnych sfinansowaliśmy montaż paneli fotowoltaicznych na 
dachu szkoły.

trum kultury ma też zmienić formułę funkcjonowania, aby dobrze 
służyć mieszkańcom. Ma tętnić życiem od rana do wieczora, an-
gażować mieszkańców naszej gminy w działania kulturalne i spo-
łeczne, zaskakiwać, uczyć i bawić. Inwestycja warta jest 9,5 mln 
zł. Prace ruszą jeszcze w tym roku.

mowi, w Witnicy ma powstać 81 mieszkań. Będą się one mieś-
cić w trzypiętrowych budynkach, o kształcie litery C, przy ulicy 
Poprzecznej. Ich wielkość wynosić ma od 35 do 70 m. kw. (ka-
walerki i 2, 3, 4–pokojowe mieszkania). Gmina zgodniła sprwy 
proceduralne z ministerstwem i przygotowała teren pod budo-
wę. Jej koszt szacowany jest na 8 milionów złotych, a inwestycje 
w całości sfinansuje rząd. Gmina daje jedynie działkę pod budo-
wę. Jeszcze w tym roku rozpoczną się prace budowlane, mające 
sprawdzić teren pod względem archeologicznym przed rozpoczę-
ciem budowy, która planowana jest w 2019 r. Metr kwadratowy 
ma kosztować około 11 złotych, można też stać się właścicielem 
mieszkania, wtedy przez 30 lat trzeba będzie dopłacać 20 % kwo-
ty czynszu.
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BUDOWA BLOKU – PROGRAM MIESZKANIE PLUS
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ULICA KOŚCIUSZKI W WITNICY
W 2018 r. zbudowaliśmy ul. Kościuszki w Witnicy. Inwestycja 

warta jest 2 miliony złotych. Powstał w sumie prawie kilometr 
nowej ulicy. Na odcinku od ul. Kostrzyńskiej do ul. Droga Polna 
jest to ciąg pieszo – jezdny, a od Drogi Polnej do ul. Leśnej to 

pełna ulica z chodnikami. Ul. 
Kościuszki powstała w techno-
logii tzw. dróg holenderskich. 
Droga ma 5 metrów szerokości, 
a chodniki przy niej – 1,2 me-
tra szerokości. Na wszystkich 
skrzyżowaniach (z ul. Droga 

Polna, Sosnową, Repatriantów, Dębową, Kasztanową, Końcową 
i Wysockiego) powstały mini – ronda, aby skrzyżowania były 
bezkolizyjne, a ruch na nich płynny. Drogowcy wybudowali też 
6 progów zwalniających. Jest to typowa droga osiedlowa z do-
puszczalną prędkością 30 km/h. Obok drogi powstały zatoki dla 
parkujących pojazdów, ławeczki, śmietniki i stojaki na rowery. 
Pobocza zostały obsiane trawą i obsadzone klonami i irgami. 
Wybudowaliśmy też zjazdy z drogi na inne ulice. 

MODERNIZACJA ULICY OGRODOWEJ
Zmodernizowaliśmy 500 metrów ulicy Ogrodowej, od ul. 

Słonecznej aż do końca prostego odcinka. Wykonawca zdarł 
wierzchnią warstwę asfaltu, uzupełnił ubytki podbudowy i po-

łożył warstwę wyrównaw-
czą. Następnie ułożono 
nową nawierzchnię asfalto-
wą. Poprawiono też zjazdy 
do posesji, a w miejscach, 
gdzie były nieutwardzone, 
ułożono zjazdy z polbruku. 
Asfaltem wylane też zosta-
ły miejsca parkingowe przy 

ulicy. Inwestycja jest warta 500 tys. zł. W drugim etapie gmina 
planuje wyremontować wewnętrzne odcinki ul. Ogrodowej po-
między blokami, koło boiska i obok garaży.

UL. KOSTRZYŃSKA
W 2017 r. przebudowaliśmy ul. Kostrzyńską (dawniej ul. 

Rutkowskiego). Dzięki przebudowie powstał ponad kilometr 
drogi, dwie zatoki autobusowe i 500 metrów ścieżki rowero-
wej. Wykonano też skrzyżowanie o ruchu kołowym u zbiegu ulic 
Kostrzyńskiej, Traugutta i Żwirowej. Drogowcy wykonali też 
oznakowanie pionowe ulicy i wymalowali pełne oznakowanie po-
ziome, zbudowali też zjazdy do posesji. Zadanie pt. ,,Przebudowa 
odcinka drogi gminnej nr 
103971F (ul. Rutkowskiego) 
wraz z budową ronda z dostępem 
do drogi wojewódzkiej w   m. 
Witnica’’ było warte 2.122.192 
zł. Dofinansowano je w ramach 
rządowego ,,Programu rozwo-
ju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-
2019’’. Dotacja do zadania wyniosła 1.092.396 zł, a więc nie-
mal połowę kosztów inwestycji dołożył nam budżet państwa. 
Przebudowa usprawniła ruch pojazdów i pieszych w tym rejonie 
miasta, ze szczególnym ruchu do powstałego nieopodal nowego 
centrum handlowo – usługowego miasta

UL. KSIĘDZA JÓZEFA BIELAKA 
Firma Eurovia Poland S.A. wybudowała ulicę ks. Józefa 

Bielaka (dawniej Świerczewskiego). Wykonała wszystkie insta-
lacje, w tym kanalizację sanitarną i deszczową oraz separator – 
zbiornik wód deszczowych wraz z przepompownią. Na solidnej 
podbudowie z tłucznia, ułożono asfalt i wymalowano oznako-
wanie poziome oraz postawiono znaki drogowe. Budowa drogi 
warta jest 2,1 mln zł. W ramach inwestycji powstało 756 metrów 
asfaltowej ulicy z kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyj-
nym oraz chodnik z jednej strony na całej długości ulicy. Powstał 
też wjazd łączący ul. Świerczewskiego z ul. Wojska Polskiego 
i przebudowa geometrii tego skrzyżowania. Inwestycja otrzymała 

dofinansowanie z Narodowego 
Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych - Etap II 
Bezpieczeństwo - Dostępność 
– Rozwój, tzw. schetynówki. 
Wojewoda dofinansował nam 
budowę ulicy w 50 procentach.

MAŁA ARCHITEKTURA DEPTAKU
Witnicki deptak wypiękniał. Stanęły na nim nowe, stylo-

we ławki i wiszące donice z kwiatami. Postawiono też kosze na 
śmieci nawiązujące stylistyką do ławek. Blisko urzędu posadzono 
drzewo - wyjęto płyty, wymieniono podbudowę deptaku na żyzną 
ziemię, wykonano drenaże do podlewania i obudowano drzewo 
z powrotem. Posadzone drzewo to perełkowiec japoński, bardzo 
ciekawe drzewo dekoracyjne.  Wzdłuż parkingu przy deptaku sta-
nęły wielkie donice kaskadowe. Uzupełniono je ziemią i służby 
miejskie sadzą w nich wiosną bratki, latem pelargonie, a zimą 
ozdabiane są gałązkami drzew iglastych i wyglądają jak choinki. 
Hotel Witnica uruchomił też na deptaku ogródek piwny. Parasole, 
stoliki i krzesełka wystawił również właściciel sąsiadującej z ho-
telem lodziarni i kebaba. Wszystkie te elementy ładu przestrzen-
nego cieszą oko, a mieszkańcy chętnie spędzają tam wolny czas.

ODTWORZENIE ULICY CEGIELNIANEJ
Odtworzyliśmy około 1200 m.kw. brukowego odcinka ulicy 

Cegielnianej. Nawierzchnia była bowiem rozebrana przy oka-
zji budowy sieci kanalizacyjnej w ulicy. Pracownicy Miejskich 
Zakładów Komunalnych odtworzyli jednię w przedwojennym 
wyglądzie, układając bruk ręcz-
nie. To była żmudna praca, bo 
kamienie były nieregularne, 
a niektóre ważyły nawet 20 kg. 
Renowację od asfaltowego od-
cinka do budynków mieszkal-
nych wykonaliśmy w latach 
2015-2016.

NOW
E  ULICE  W

  MIEŚCIE
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ULICE WIEJSKA I GŁÓWNA 
W NOWINACH WIELKICH
Wybudowaliśmy ulice Wiejską i Główną w Nowinach 

Wielkich. W ramach inwestycji powstał ponad 1100 metrów 
ważnych dróg dla mieszkańców wsi. Ul. Wiejską wykonano na 

odcinku 833 metrów, z łącz-
ną powierzchnią dróg i zjaz-
dów  blisko 4 tys. m2 oraz 1,2 
tys. m2  chodników. Natomiast 
na ul. Głównej ułożono 242 me-
try jezdni o łącznej powierzchni 

dróg i zjazdów  1,1 tys. m2 i 681m2 chodników. Ulice i chodniki 
są wykonane z polbruku. Do tego Miejskie Zakłady Komunalne 
utwardziły parking i zarazem plan manewrowy dla autobusów 
szkolnych przy kościele i przy szkole. Dzięki budowie obu waż-
nych dla wsi ulic mieszkańcy zyskali dobry dojazd do szkoły 
podstawowej, przedszkola, kościoła i do remizy. Zadanie warte 
jest 1,1 mln zł.

ULICA KOŚCIELNA W BIAŁCZU
W trzech etapach wybudowaliśmy prawie 400 metrów ul. 

Kościelnej w Białczu. W pierwszym etapie budowy ul. Kościelnej 
w 2017 r. powstało 150 metrów drogi z odnogą w stronę kościo-
ła. W drugim etapie zbudowaliśmy odcinek o podobnej długoś-
ci, będący przedłużeniem ulicy w głąb wsi. Z wygospodarowa-
nych rezerw udało się 
też w 2018 r. wybudo-
wać kolejne 80 metrów 
w III etapie inwestycji. 
Droga powstała z pol-
bruku, w tzw. technolo-
gii holenderskiej. Jeśli 
uda się sprzedać więcej 
działek budowlanych, 
gmina wprowadzi wolne środki do budżetu wybuduje ostatni od-
cinek – aż do końca ulicy. Inwestycje drogowe w Białczu warte 
są ponad 350 tys. zł.

DROGA WITNICA – SOSNY
Gmina Witnica wspólnie z Powiatem Gorzowskim wybu-

dowała prawie 1600 metrów drogi łączącej Witnicę z Sosnami. 
Przebudowa drogi powiatowej od ul. Cmentarnej w stronę Sosen 
kosztowała około 1,6 mln zł. Inwestycję dofinansowano w ra-
mach ,,Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap 
II Bezpieczeństwo - Dostępność 
- Rozwój”, czyli popularnych 
,,schetynówek’’.  W ramach 
I etapu przebudowy drogi po-
wstał odcinek drogi o szeroko-
ści 6 metrów i ścieżka rowerowa 
o szerokości 2 metrów. Odcinek 
objęty zadaniem rozpoczyna się przy ulicy Cmentarnej, a kończy 
około 1,2 km za Witnicą przed łukiem (skrętem w prawo) i zjaz-
dem na drogę leśną. W ramach zadania powstał też mały parking 
przy cmentarzu komunalnym. Starostwo Powiatowe uzgadnia 
z Burmistrzem kolejny etap inwestycji, na który obie strony chcą 
pozyskać dofinansowanie od wojewody.

ULICA PYRZAŃSKA – II ETAP 
Latem 2015 r. zakończyła się budowa drugiego etapu budowy 

ulicy Pyrzańskiej w Nowinach Wielkich. W drugim etapie gmina 
wykonała prawie pół kilometra ulicy. Drogę zbudowały Miejskie 
Zakłady Komunalne. Druga część ulicy została wykonana bardzo 
szybko i sprawnie, co skróciło niedogodności związane z dojaz-

dami do poszczególnych posesji 
do niezbędnego minimum. Ulica 
została wykonana w technologii 
kostki polbrukowej na podbudo-
wie naturalnego kruszywa. Dla 
podniesienia bezpieczeństwa 
mieszkańców ulicy Pyrzańskiej 

wbudowane zostały także progi zwalniające prędkość pojazdów. 
Nadto, jezdnia jest tak wyprofilowana (lekki spadek w jedną stro-
nę) aby wody opadowe i roztopowe odprowadzane były na nie-
utwardzone pobocze ulicy i tam swobodnie wsiąkały w grunt. 
W sumie powstał kilometr nowej ulicy, a w kosztach budowy par-
tycypowali sami mieszkańcy. Z okazji otwarcia ul. Pyrzańskiej 
mieszkańcy zorganizowali nawet imprezę integracyjną!

DROGI I PARKINGI W SOSNACH
Burmistrz Dariusz Jaworski zdecydował o remoncie dróg 

gminnych przy blokach wielorodzinnych w Sosnach. Mieszkańcy 
czekali na tę naprawę kilkadziesiąt lat. Wykonawca wylał asfalt 
na zniszczone, betonowe drogi. Wyasfaltowano 182 metry dro-
gi i parkingi. Na jezdniach ułożono 530 m.kw. nawierzchni bi-
tumicznej, a na parkingach 220 m2, czyli łącznie w Sosnach wy-
asfaltowano 750 m2. dróg. Inwestycja warta jest 75 tys. złotych.

DROGA W MOSINIE
Burmistrz Dariusz Jaworski zlecił utwardzenie ponad stume-

trowego odcinka drogi gminnej w Mosinie. Droga przy kościele 
w Mosinie była rozjeżdżona przez ciężkie samochody, wożące 
drzewo z lasu. Tworzyły się tu wielkie koleiny. Od dwóch lat się 
to zmieniło. Miejskiej 
Zakłady Komunalne 
utwardziły jezdnię 
na odcinku od drogi 
powiatowej do dro-
gi gminnej idącej 
w kierunku Tarnowa. 
Wykorytowano 120-
metrowy pas jezdni 
i umocowano kra-
wężniki. Brygada remontowa MZK wysypała ten pas tłuczniem 
i ubiła nową nawierzchnię. Inwestycja warta jest około 20 tys. 
zł.
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SKATEPARK I PUMPTRACK
W Witnicy powstały skatepark i pumptrack i z miejsca sta-

ły się ulubionym miejscem spotkań młodzieży. Gmina pozyskała 
na tę inwestycję ponad 100 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego. 
Ustawienie zestawów tych konstrukcji zajęło kilka dni. Skatepark 
to zestaw ramp, najaz-
dów i innych elemen-
tów do jazdy na rolkach, 
wrotkach i deskorolkach. 
Natomiast pumptrack 
to tor do jazdy rowera-
mi, pełen muld i łuków, 
w którym wystarczy kil-
ka razy nacisnąć peda-
ły, żeby jechać po torze niemal bez końca. Jest to jeden z trzech 
takich torów w województwie lubuskim. Inwestycję poprzedzi-
ły konsultacje społeczne. Burmistrz Dariusz Jaworski spotkał się 
z młodzieżą witnickich szkół, a uczniowie sami wybierali, jakie 
elementy skateparku chcieliby mieć w Witnicy. Wnioski młodzie-
ży zostały uwzględnione, montażem urządzeń zajęła się specjali-
styczna firma. Młodzież zyskała miejsce do aktywnej zabawy na 
świeżym powietrzu.

BOISKO DO BASEBALLA
W Parku Drogowskazów w Witnicy powstało boisko do base-

balla i tee-balla. Obiekt ma kształt wycinka koła o kącie 90 stop-
ni. Główne pole gry – infield – wykonano z trawy w rolkach, 
a dalsze pole – outfield – z naturalnie wysianej trawy. Dodatkowo 
ścieżki są wysypane mączką ceglastą. Zostały też zamontowane 
profesjonalne bazy – ważne elementy boiska baseballowego. Jest 
ich pięć plus tzw. górka miotacza. Aby piłki nie wylatywały poza 
boisko, za bazą domową jest ustawiona wysoka, sześciometrowa 
siatka. Cały obiekt będzie w przyszłości ogrodzony i oświetlony. 

Przy boisku staną też ławeczki. Docelowo w przyszłości ma być 
zamontowana tablica wyników i boksy dla drużyn. Witnickie boi-
sko będzie miało certyfikat uprawniający do organizacji imprez 
rangi mistrzowskiej. Wilki Witnica będą mogły organizować na-
wet mistrzostwa Europy. Klub doczekał się boiska po 12 latach 
działalności. 

NOWY STATEK I PLACE ZABAW
W Parku Drogowskazów w Witnicy stanął ,,Statek Magellana” 

- zestaw zabawowy, z którego może korzystać naraz 32 dzieci. 
Na dwa pokłady, połączone pomostami tunelowymi, prowadzą 
różnorodne drogi wejściowe i zejściowe. Wyposażenie statku 
wspiera rozwój motoryki dziecka poprzez wspinanie, wchodze-
nie, zjeżdżanie, podciąganie, zwisanie oraz pełzanie. Na statku 
dzieci znajdą również wiele zakamarków do chowania się, a okna 
bulajowe na rufie pozwalają na obserwację otoczenia z ukrycia. 
Statek spełnia wszystkie normy bezpieczeństwa, potwierdzone 

stosownymi certyfikatami. 
Przy okazji Gmina przeno-
si też parkowy plac zabaw 
w zacienione miejsce obok 
pumptracku. Przenosiny 
planowane były od dawna, 
a przy okazji urządzenia 
placu zabaw zostaną grun-
townie wyremontowane. 

Nowe miejsce będzie korzystniejsze dla dzieci i rodziców, bo przy 
wysokich temperaturach, zwłaszcza takich jakie mamy teraz, za-
bawa na obecnie stojącym placu była mało przyjemna. W cieniu 
drzew odnowiony plac zabaw będzie służył mieszkańcom dużo 
lepiej. Nowy plac zabaw urządzono też w parku przy stadionie. 
Nowa siłownia zewnętrzna powstała zaś przy ul. Pocztowej, nie-
daleko skrzyżowania z obwodnicą.

STREET WORKOUT
W Witnicy stanął zestaw do street workout. Ta dyscyplina to aktywność fizyczna polegająca 

na wykorzystywaniu elementów zabudowy miejskiej lub specjalnych parków do ćwiczeń opartych 
głównie o kalistenikę, czyli ćwiczeń wykorzystujących masę naszego ciała. W Polsce istnieje ponad 
30 lokalnych grup zajmujących się tym sportem. W Parku Drogowskazów w Witnicy, obok skate-
parku i pumptracku stanęły urządzenia do ćwiczeń kalistenicznych. Zestaw składa się z drabinki 
pionowej, poziomej, drążków do podciągnięć i wymyków, ławki do brzuszków. Elementy służą do 
ćwiczeń rozwijających górne partie mięśni i brzucha. Ćwiczenia wpływają na sylwetkę, poprawiają 
wydolność organizmu i ogólna kondycje fizyczną. Koszt zakupu z montażem wynosi 17 tys. zł.

NOWE I ODNOWIONE PLACE ZABAW
Brygada robót publicznych odnawia place zabaw w sołe-

ctwach. Pracownicy gminy naprawią też gminne ławki, wia-
ty i inne elementy małej 
architektury. Wcześniej 
grupą dowodził pan 
Franciszek Skowroński, 
a po jego odejściu na 
emeryturę, pracownikami 
robót publicznych kieru-
je pan Sylwester Czujko. 
To ludzie do wszystkiego 

– ustawiają wszystkie elementy placu dożynkowego czy Spotkań 
na Starym Trakcie, naprawiają ławki, koszą trawniki, odnawia-
ją place zabaw. Niedawno naprawiali urządzenia zabawowe 
w Świerkocinie, a teraz właśnie zakończyli prace przy odnawia-
niu placu zabaw w Pyrzanach. Huśtawki i karuzele odmalowano 
w pastelowych barwach, wybranych przez panią sołtys Izabelę 
Araszczuk, naprawiono też uszkodzone elementy małej architek-
tury. W mijającej kadencji samorządu, oprócz naprawy starych 
urządzeń do zabaw, ustawiano też nowe. Takie urządzenia stanęły 
m.in. w Białczu, Mościczkach, Mosinie, Mościcach, Nowinach 
Wielkich, Krześniczce i Białczyku.

INW
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SKRZYŻOWANIE PRZY ,,BANDEROZIE’’
W ciągu 7 dni przebudowano skrzyżowanie ulic Traugutta i Kosynierów Mirosławskich. Prace 

kosztowały niecałe 40 tys. złotych. Poprzednie, nieutwardzone skrzyżowanie zostało przebudowa-
ne w nawierzchni z polbruku na podbudowie kruszywa naturalnego. Została także „przełożona” 
część nawierzchni ul. Kosynierów Mirosławskich wykonana z bloczków betonowych tzw. trylin-
ki. Wykonano również nowy odcinek chodnika oraz przebudowano dotychczasowy, tak aby został 
utworzony dla pieszych jeden ciąg komunikacyjny łączący obie ulice. Wszystkie prace wykonały 
Miejskie Zakłady Komunalne. Przebudowa była bardzo ważna nie tylko dla okolicznych mieszkań-
ców, ale także dla gminnej spółki korzystającej z ciężkiego sprzętu. Zmiana nawierzchni usprawniła 
ruch i poprawiła bezpieczeństwo w tym rejonie miasta.

ULICA OGRODOWA PRZY DOMKACH
Gmina położyła odcinek ul. Ogrodowej pomiędzy domkami szeregowymi i blokiem, 

przy którym stoi sklep spożywczy. Było to zaległe zobowiązanie sprzed 17 lat, kiedy to 
ówczesne władze w zamian za przejęcie gruntu, zobowiązały się aktem notarialnym do 
wykonania ulicy. Prace wykonano w 2016 r., a wykonała je witnicka firma Kazar p. Marka 
Rackiewicza. W sumie wykonano 760 m2 nowej nawierzchni z odzyskowego polbruku.  
Oprócz ciągu pieszo – jezdnego zamontowano tam lampy oświetleniowe.

CHODNIKI PRZY BIEDRONCE
Przy sklepie Biedronka brakowało chodników między parkingiem 

sklepu a Regionalnym Centrum Ratownictwa i mieszkańcy przebiegali 
jezdnię w różnych miejscach skrzyżowania ul. Żwirowej i Towarowej, co 
powodowało niebezpieczne sytuacje. Burmistrz Dariusz Jaworski zlecił 
służbom miejskim zmianę geometrii skrzyżowania, wykonanie chodni-
ków i pomalowanie ,,zebr’’, aby mieszkańcy mogli bezpiecznie dotrzeć 
do sklepu (wnioskowało to jeszcze gdy był radnym). Dojścia ułożono 
z kostki polbrukowej,  wykonano też łagodne zejścia dla wózków. Nowy 
odcinek chodnika jest uzupełnieniem ciągu pieszego ul. Towarowej z ul. 
Żwirową. Poprawiono też łuk wlotowy ul. Towarowej. Budowa nowych 
odcinków chodnika uporządkowała ruch pieszych w rejonie nowego cen-
trum handlowego Witnicy. Burmistrz uzgodnił też z właścicielem obiektu 
w którym mieści się sklep Mrówka, wykonanie łącznika między tym cen-
trum handlowym a Biedronką. Do niedawna klienci musieli nadkładać 
drogi aby przejechać z jednego parkingu na drugi, a teraz zarówno piesi, 
jak i kierowcy mogą szybko przemieszczać się między sklepami.

REMONT ŚCIEŻKI RYBACKIEJ
Pracownicy robót publicznych wyremontowali skrzyżowanie ulic ks. Bielaka (wtedy jeszcze ul. 

Świerczewskiego) i Ścieżki Rybackiej. Od lat po deszczach zbierała się tam wielka kałuża i two-
rzyły się dziury. Okazało się, że pod płytami betonowymi przechodzi nieczynny kanał teletech-
niczny. Robotnicy zasypali kanał i ułożyli płyty na nowo, wyrównując je, a zakręt i wlot w ul. 
Świerczewskiego przełożyli na nowo z kostki brukowej. Teraz mieszkańcy obu ulic oraz  korzysta-
jący e szkoły i kościoła wreszcie nie muszą jeździć po dziurach i kałużach.

CHODNIK PRZY UL. SIKORSKIEGO
Miejskie Zakłady Komunalne wykonały remont chodnika przy ul. Sikorskiego, od wjazdu na 

parking przy Żółtym Pałacyku do ul. Moniuszki. Miejska spółka zdjęła stare, połamane płyty chod-
nikowe, wykonała solidną podbudowę i ułożyła chodnik z polbruku. Kostka jest wzmocniona i oko-
lona krawężnikiem najazdowym, tak aby mogły tam parkować samochody, np. w trakcie uroczy-
stości ślubnych. Roboty się zakończyły i nowa nawierzchnia jest równa i wygodna dla pieszych. 
Skorzystają z tego mieszkańcy chodzący między ul. Kostrzyńską i Moniuszki, a także kierowcy 
dojeżdżający do Żółtego Pałacyku. Nowy chodnik ma w sumie 264 m.kw. Cała inwestycja warta 
jest 56 tys. zł.
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BEZPŁATNE BADANIA USG 
Ponad 600 dzieci przebadała przez trzy lata Fundacja Ronalda 

McDonalda wspólnie z witnickimi wolontariuszami. Bezpłatne 
badania usg pod hasłem ,,NIE nowotworom u dzieci’’ organizo-
wane przez Fundację i Burmistrza, odbywają się w mobilnym ga-
binecie medycznym, który corocznie, przez dwa dni, bada dzieci 
z naszej gminy. Chętnych jest więcej niż miejsc, a w tym roku 

zapisy, planowane na 
dwa dni, trzeba było za-
kończyć już po jednym 
dniu, gdyż dla chętnych 
zabrakło miejsc. Dzięki 
badaniom wykryto wiele 
drobnych odstępstw od 
norm medycznych, m.in. 
zmiany w tarczycy, po-
większone węzły chłon-

ne, zwapnienia i mikrozwapnienia, a nawet torbiele Rodzicom 
dzieci, u których wykryto nieprawidłowości, zalecono konsul-
tacje z pediatrą i według potrzeby, dalszą konsultację specjali-
styczną. W poważniejszych przypadkach dzieci były kierowane 
na specjalistyczną diagnostykę. Fundacja doceniając zaangażo-
wanie Gminy Witnica w akcję, zamierza powierzyć jej rolę amba-
sadora Programu. Zorganizowała też w 2017 r. w Witnicy prelek-
cję wyjaśniającą, jakie są wczesne objawy nowotworów u dzieci 
i na co zwrócić uwagę, aby możliwie szybko wykryć pierwsze 
symptomy choroby u dziecka. Burmistrz Dariusz Jaworski będzie 
kontynuował akcję darmowych badań usg z Fundacją Ronalda 
McDonalda w kolejnych latach.

BANK DAWCÓW SZPIKU
Fundacja DKMS dwukrotnie prowadziła w Witnicy akcję reje-

stracji do Banku Dawców Szpiku. Za pierwszym razem Fundacja 
rejestrowała chętnych do ratowania życia chorych na białacz-
kę i inne choroby krwi w Regionalnym Centrum Ratownictwa 
podczas XXV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
w 2017r. Rok później DKMS wspólnie z Burmistrzem zorga-
nizowali zbiórkę pieniędzy na prowadzenie Banku Dawców 
Szpiku oraz rejestrację chętnych dawców szpiku w związku 
z akcją ratowania życia byłemu mieszkańcowi gminy, Wojtkowi 
Andrejczukowi. Dzięki tym akcjom, w Banku Dawców Szpiku 
DKMS zarejestrowanych jest już kilkuset mieszkańców naszej 
gminy! Rejestracja przebiegała szybko, pobierany był tylko wy-
maz z jamy ustnej, na podstawie którego Fundacja ustala nasz 
kod genetyczny i potencjalny dawca czego na swojego ,,bliźniaka 
genetycznego’’ potrzebującego pomocy. W ten sposób w Polsce 
uratowano już ponad 3700 osób cierpiących na nowotwory krwi.

BADANIA TARCZYCY I PROSTATY
Burmistrz Dariusz Jaworski wspólnie z Laboratorium 

Medycznym ,,Diagnostyka” zorganizował bezpłatne badania 
przesiewowe dla kobiet i mężczyzn, skierowane głównie do 
mieszkańców sołectw. Dla pań przygotowano badanie TSH – hor-
mon tarczycy, morfologia, glukoza, mocz. Natomiast dla panów 
zorganizowano badania PSA – poziomu antygenu prostaty (dla 
mężczyzn po 40 roku życia). Do badań zapisało się ponad 200 
chętnych. Jeśli pod koniec roku uda się wygospodarować wolne 
środki, podobne badania będą zorganizowane w grudniu również 
dla mieszkańców Witnicy.

Z okazji Dnia Kobiet Burmistrz i Miejski Dom Kultury zor-
ganizowali dla mieszkanek naszej gminy bezpłatne badania obej-
mujące mierzenie poziomu markera Ca125 (objawy raka jajnika, 
raka piersi, raka endometrium i innych chorób nowotworowych) 
oraz mierzenie ciśnienia krwi. W badaniach wzięło udział kilka-
dziesiąt osób. Kilka osób dzięki badaniom zapobiegło rozwojowi 
choroby lub wykryło u siebie inne schorzenia i mogło się poddać 
specjalistycznemu leczeniu. Akcja będzie kontynuowana co roku, 
gdyż wpływa na poziom bezpieczeństwa zdrowotnego mieszka-
nek naszej gminy.

BADANIA MAMMOGRAFICZNE
Od kilku lat NZOZ Diagnostyk  wspólnie z Gminą organizują 

bezpłatne badania mammograficzne. Mammografia pomaga wy-
kryć pierwsze objawy raka piersi. Badania prowadzone są w spe-
cjalnym mammobusie na parkingu przy Urzędzie Miasta i Gminy. 
Mammografia skierowana jest do kobiet w wieku od 50 do 69 
lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie miały wykonywanych 
tego typu badań. Panie, które nie spełniają tych warunków, mogą 
mieć wykonywane te badania odpłatnie. Badanie można wykonać 
bez żadnego przygotowania. Podczas badania pierś układana jest 
na małej podstawce i dociskana plastikową płytką od góry oraz 

z boku, co pozwala uzy-
skać dwa obrazy. Ucisk 
ten trwa zaledwie kilka se-
kund. Mammografia może 
wykryć zmiany od 2 do 4 
lat wcześniej, zanim staną 
się one jawne klinicznie. 
Naturalny przebieg raka 
sutka jest zwykle bardzo 
długi i dlatego uważa się, 

że rak piersi jest chorobą przewlekłą. Poczynając od pierwszej 
komórki, która uległa przemianie złośliwej, w większości przy-
padków guz osiąga średnicę 1 cm w ciągu 7 – 8 lat. Stała kontrola 
piersi daje ogromną szansę wykrycia wczesnych zmian i zasto-
sowania leczenia. Akcja organizowana jest 3-4 razy w roku i za 
każdym razem bierze w niej udział od kilkunastu do kilkudzie-
sięciu pań.

HONOROWE KRWIODAWSTWO
Dzięki aktywności Zespołu Szkół Samorządowych, Klubu 

Motocyklowego Village Riders oraz przy wsparciu ze strony 
Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy, dwa razy do roku odbywa 
się akcja zbiórki krwi dla potrzebujących. W ostatniej akcji wit-
niczanie oddali prawie 14 litrów krwi. Akcję razem z ZSS or-
ganizuje Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Gorzowie, czasem wspierają ją też motocykliści. Dwukrotnie 
zbierano też krew w Zespole Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego w Kamieniu Małym. W Witnicy zwykle akcja odby-
wa się w pomieszczeniach ,,Kopernika’’, ale też dwukrotnie przy-
jechał do Witnicy specjalny krwiobus, dostosowany do mobilnej 
akcji oddawania krwi. Po ostatniej akcji spontanicznie zrodził 
się pomysł utworzenia w Witnicy Klubu Honorowych Dawców 
Krwi. Pozwoli to sprawniej i częściej organizować akcje, wystę-
pować o odznaki dla zasłużonych dawców oraz zintegrować śro-
dowisko osób oddających krew dla ratowania innych.

DLA  ZDROW
IA  MIESZKAŃCÓW

BADANIA MARKERÓW 
KOMÓREK RAKOWYCH
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PIERWSZY MIEJSKI SYLWESTER
Kilkaset osób bawiło się na pierwszym miejskim powitaniu 

Nowego Roku. Zabawa była bardzo udana. Na deptaku stanęła 
scena, na której muzykę do tańca grał DJ G. Władze miasta przy-
gotowały zadaszenie namiotowe na wypadek deszczu, ale pogo-
da na szczęście dopisała. O północy Burmistrz Dariusz Jaworski 
złożył wszystkim noworoczne życzenia, a każdy dorosły uczest-
nik został poczęstowany lampką szampana. Mieszkańcy nawza-
jem składali sobie życzenia i bezpiecznie strzelali fajerwerkami. 
Zabawa taneczna trwała do godz. 3.00 w nocy. W trakcie impre-
zy można było skosztować ciast, które zapewnił Miejski Dom 
Kultury oraz darmowej, gorącej grochówki przygotowanej przez 
p. Mariana Piątkowskiego, szefa witnickiej Ligi Obrony Kraju. 
Było bezpiecznie, policja nie odnotowała żadnych zdarzeń pod-
czas imprezy. - W tym roku w Sylwestra znów spotkamy się na 
witnickim deptaku! – zapewnia Burmistrz.

ŚWIĄTECZNE JARMARKI
Od pięciu lat tradycją witnicką stały się Jarmark Wielkanocny 

i Jarmark Bożonarodzeniowy. Oba odbywają się tydzień przed 
świętami i biorą w nich udział setki mieszkańców naszej gmi-
ny. Podczas jarmarków w dużym białym namiocie i kilkunastu 
mniejszych wystawiają się rękodzielnicy, koła gospodyń wiej-
skich i firmy, oferujące – w zależności od zbliżających się świąt 
- stroiki, mazurki, pisanki, wigilijne uszka i pierogi, wielkanocne 
palmy, ceramiczne anioły, szydełkowane bombki, choinki, swoj-
skie wyroby wędliniarskie, świeży chleb, rośliny ozdobne, zającz-
ki, baranki, kurczaczki, ozdoby wielkanocnego stołu lub ozdo-
by choinkowe, a także koszyczki do święconki, jemiołę, wyroby 
z wikliny, zabawki i inne ciekawe przedmioty. Zawsze jest też 
możliwość zakupu domowych wypieków i ciast oraz skosztowa-
nia swojskiego jadła. Często prowadzona jest akcja charytatywna 
– jak np. w ubiegłym roku w grudniu gdy prowadzona była zbiór-
ka karmy dla zwierząt z gminnego przytuliska. Jarmarki wpisały 
się już w życie naszej gminy i będą nadal organizowane.
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Od czterech lat mieszkańcy Witnicy i sołectw spotykają się na 
Gminnej Wigilii. W dużym namiocie gminnym na deptaku miej-
skim w Witnicy, zawsze dzień po Jarmarku Bożonarodzeniowym, 
Burmistrz zaprasza wszystkich na wspólne dzielenie się opłat-
kiem. Życzenia razem 
z Burmistrzem skła-
da również proboszcz 
witnickiej parafii, wit-
nicki chór śpiewa ko-
lędy i pastorałki, jest 
barszcz z uszkami, kro-
kiety, pierogi i ryba. 
Są też ciasta i napoje. 
Oczywiście podtrzymujemy świąteczną tradycję dzielenia się 
opłatkiem. W organizację Gminnej Wigilii angażują się też har-
cerze z Witnickiego Szczepu Harcerskiego „Wicina”. Uczestnicy 
wigilii długo siedzą przy stołach i rozmawiają w świątecznej at-
mosferze. Tę dobrą tradycję będziemy kontynuować co roku. 

ŚWIĘTO ZIELONEJ WYSPY
Podtrzymujemy tradycję obchodów Dnia Świętego Patryka 

w Witnicy. Co roku jest to świetna zabawa gromadząca ponad 
setkę uczestników W cenie biletu organizator zapewnia koncert, 

obiad i zakąski, witnickie 
piwo, konkursy z nagrodami, 
tańce, niespodzianki i dobrą 
zabawę. Jako że jest to święto 
Zielonej Wyspy, uczestnicy 
imprezy tradycyjnie ubierają 
przynajmniej jeden zielony 
element stroju. Występujące 

w RCR zespoły grają muzykę folk o irlandzkich korzeniach oraz 
szanty.  Browar zapewnia piwo – oczywiście zielone, a obiad 
i zakąski z dodatkami zielonych warzyw przygotowuje Karczma 
,,Piwosz”. Na ,,Patryka’’ przyjeżdżają do nas goście z Bogdańca, 
Krzeszyc czy Gorzowa.  W br. w imprezie wziął udział pochodzą-
cy z naszej gminy żużlowiec Stali Gorzów Rafał Karczmarz wraz 
ze swoim zespołem 99 Karczmarz Racing Team. Relacje wideo 
z kolejnych edycji Dnia Św. Patryka można zobaczyć w serwisie 
YouTube.

WITNICKIE MORSOWANIE
W 2018 odbyło się pierwsze wspólne morsowanie witniczan. 

Spontanicznie skrzyknięci mieszkańcy w jedną z zimowych nie-
dziel tłumnie przyszli spędzić wolny czas nad zamarzniętym je-
ziorem Wielkim. Było wielu wędkarzy, amatorów jazdy na łyż-
wach i sankach, a najodważniejsi weszli do lodowatej wody. 
Wśród amatorów morso-
wania był też Burmistrz 
Dariusz Jaworski, któ-
ry zachęca wszystkich do 
tej zdrowej metody harto-
wania ciała. Gmina zała-
twiła drewno na ognisko, 
a mieszkańcy spontanicz-
nie przywieźli ze sobą kiełbaski, pieczywo i inne potrawy. Wiele 
osób spacerowało nad brzegami jeziora lub po lodzie, a wspólne 
pieczenie kiełbasek i relaks na lodzie i w wodzie przeciągnęły się 
aż do zmroku. Miłośnicy zimowego relaksu zapowiadają, że nad-
chodzącej zimy będą spotykać się częściej.
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PIWOWARIA
Gmina podtrzymuje tradycję corocznej imprezy piwnej – or-

ganizowanych wspólnie z Browarem Witnica Piwowariów. 
W trakcie imprezy odbywa się konkurs piw regionalnych, a ju-
rorami są sami mieszkańcy, którzy mogą degustować piwa kon-

kursowe i oceniać je na karcie 
do głosowania. Browar Witnica 
organizuje też degustację uwa-
rzonego u siebie piwa, które 
wygrało konkurs rok wcześniej. 
Piwowariom towarzyszą prezen-

tacje firm, instytucji, sołectw, kół gospodyń wiejskich i organiza-
cji społecznych. Oprócz konkurów piw domowych są także kon-
kursy na piwne jadło. Organizowany jest również bieg ,,Piwna 
mila’’. Burmistrz Dariusz Jaworski wprowadził też zasadę, że 
tego dnia dmuchane zamki są dostępne dla dzieci za darmo. Na 
scenie występują zespoły i wokaliście z gminy i sąsiednich miej-
scowości, a gwiazdami wieczoru są znane ogólnopolskie zespoły 
– w 2018 r. był to Sławomir!

PIKNIK LOTNICZY
Setki osób bawiły się na I Odlotowym Pikniku Majowym. Największym wzięciem cieszyły się 

pojazdy militarne i dmuchane zamki.  Przyjechały grupy militarne z Białcza i z Dębna, a także Grupa 
Rekonstrukcji Historycznych 101 Airborne z Gryfina. Ich ,,bazy” były oblegane przez dzieci, które 
robiły sobie fotografie z ,,militarnymi”, przymierzały się do atrap broni i jeździły po placu imprezy 
pojazdami wojskowymi. Wielu widzów zgromadził też wyścig Wrak Race. Po raz pierwszy sekcja 
Zmotoryzowani Witnica, działająca przy witnickiej Lidze Obrony Kraju, zorganizowała wspólne 
rajdy ,,wraków” dostosowanych do rajdów terenowych, na łąkach przy ul. Stalowej. Samochody 
wzbijały fontanny kurzu i budziły entuzjazm licznych kibiców. Wyścig przebiegł bezpiecznie, nic 
nikomu się nie stało. Burmistrz zapewnił też dzieciom darmowe dmuchane zamki, a wszystkim 
uczestnikom – bezpłatny dowóz. Wiele osób kupowało stroje militarne, oblegane były stoiska z ga-
stronomią i słodyczami. Wieczorem w wielkim Finale była widowiskowa próba postawienia balonu, 
ale po napełnieniu czaszy gorącym powietrzem okazało się, że wiatr jest zbyt silny i uniemożliwia 
wzbicie się balonu w górę. Na imprezie wystawili się też posiadacze jednostek latających z naszej 
gminy. Przez teren przy lądowisku przewinęły się setki mieszkańców.

SPARTAKIADA MIĘDZYSOŁECKA
Z powodzeniem kontynuowana jest Spartakiada 

Międzysołecka, w której co roku bierze udział ponad setka 
osób. Ostatnio spartakiady odbywały się w Nowinach Wielkich, 
Sosnach i Białczu. Niektóre konkurencje przypominają zawody 
strongmanów – jak np. rzut 
beczką, ciągnięcie traktora 
czy przetaczanie opony od 
ciągnika, ale są też konkuren-
cje drużynowe – piłka nożna 
i siatkówka oraz rodzinne, 
np. spacer po beczkach czy 
marsz na wieloosobowych 
nartach. Spartakiadzie towa-
rzyszą dobre jadło, fundowa-
ne uczestnikom przez gminę 
i dmuchańce dla dzieci. Po spartakiadzie odbywa się zazwyczaj 
zabawa taneczna. Do zmagań każdego roku staje około połowy 
sołectw.

DOŻYNKI GMINNE
Burmistrz Dariusz Jaworski zmienił formułę dożynek gmin-

nych, które wcześniej odbywały się corocznie w Witnicy. W tej 
kadencji dożynki odbywają się co roku w innym sołectwie – świę-
to plonów gościł Białcz, Dąbroszyn, Kamień Wielki i Nowiny 
Wielkie. Święto tradycyjnie zaczyna się mszą w intencji do-
brych zbiorów, a następnie korowód przechodzi na plac dożyn-
kowy, gdzie odbywa się obrzęd łamania się chlebem. Dożynkom 
towarzyszą wystawy zwierząt i sprzętu rolniczego, prezentacje 
sołectw, kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń i instytucji zwią-
zanych z rolnictwem oraz prezentacje gastronomiczne i atrakcje 
dla najmłodszych – m.in. bezpłatne dmuchane zamki. Na scenie 
oprócz zespołów śpiewaczych z naszej gminy występują gwiazdy 
muzyki dance, pop lub disco polo.

IMPREZY  DLA  MIESZKAŃCÓW

PIKNIK MILITARNY
Witnicką tradycją stał się Piknik Militarny. W 2017 r. w im-

prezie wzięło udział kilkaset osób. Sama tylko parada motocyklo-
wa skupiła około 250 motocyklistów w Witnicy. W części oficjal-
nej Pikniku regularnie brała też udział warta honorowa żołnierzy 
17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu, 
a także poczty sztandarowe organizacji, instytucji i szkół z te-
renu naszej gminy oraz rzesze mieszkańców. Po części oficjal-
nej wystąpiły mażoretki z zespołu 
,,Dziewczęta z Buławami’’ oraz mło-
dzieżowa orkiestra dęta z Drezdenka. 
Dziewczęta – mistrzynie Polski ma-
żoretek dały pokaz parady z buła-
wami i pokazały ciekawe układy 
choreograficzne. Kulminacyjnym 
momentem była parada motocykli, starych samochodów i po-
jazdów militarnych. Po paradzie kawalkada motorów oraz kilku-
dziesięciu pojazdów militarnych i starych samochodów zjecha-
ła do Parku Drogowskazów. gdzie odbywały się gry i zabawy, 
przygrywał i śpiewał zespół wokalny ,,Estrada Czarnej Dywizji’’ 
z Klubu Wojskowego 11 Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu, 
można też było oglądać wystawy kolekcjonerskie i muzealne. Od 
2018 r. impreza przeniosła się na łąki przy lądowisku, a Piknik 
połączył się z nową imprezą lotniczą dla mieszkańców.
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JEDNOSTKA STRZELECKA 4044 WITNICA
Jednostka Strzelecka 4044 Witnica trwale wpisała się w życie 

społeczne gminy. Oddział założony przez Burmistrza Dariusza 
Jaworskiego rozrósł się i ma swoje pododdziały w Kostrzynie 
i Gorzowie. Obecnie dowódcą jest Mirosław Krukowski. 
Jednostka przechodzi szkolenia obronne i wzbogaca się o atrapy 
broni lub broń prawdziwą, ale z zablokowaną możliwością uży-
wania amunicji. Strzelcy ćwiczą sztukę samoobrony, biorą udział 
w strzelaniu na strzelnicy, mają ćwiczenia terenowe z elemen-
tami survivalu. Uczą się też nurkowania, łączności krótkofalar-
skiej i innych przydatnych umiejętności. Bardzo ważna jest przy 
tym edukacja patriotyczna – strzelcy pełnią wartę honorową pod-
czas wszystkich świąt narodowych i uroczystości patriotycznych. 
Społecznie czyścili armatę, która stoi dziś na skwerze przy ron-
dzie im. płk Czesława Chmielewskiego, uczestniczą też w sprzą-
taniu jeziora, mityngach trzeźwościowych klubu Dromader czy 
też Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. To bardzo wartoś-
ciowa, wrażliwa społecznie i patriotycznie zorientowana mło-
dzież i warto ją wspierać!

LIGA OBRONY KRAJU
W 2015 r. odrodziła się w Witnicy Liga Obrony Kraju. Dziś 

działa prężnie i ma kilka sekcji. Najsilniejsza jest sekcja strzele-
cka, a Liga organizuje kilka razy w roku zawody strzeleckie lub 
obronne, w których bierze udział po kilkudziesięciu zawodników. 
LOK zorganizowała też zawody strzeleckie, dla uczniów, w któ-
rych młodzież mogła zdobyć złote, srebrne i brązowe Odznaki 
Sprawności Obronnej. Stowarzyszenie opiekuje się także młodzie-

żą z Zespołu Szkół Samorządowych, która bierze udział w mło-
dzieżowych zawodach strzeleckich na terenie powiatu. W Lidze 
działa sekcja motoryzacyjne, w ramach której działa grupa zapa-
leńców rajdowych ,,Zmotoryzowani Witnica’’. Powstaje też sek-
cja lotnicza, w której będzie można się uczyć pilotażu motolotni 
czy wiatrakowca. Najmłodszym zaś ,,dzieckiem’’ LOK jest grupa 
biegowa ,,Rozbiegajmy Witnicę’’, której członkowie biorą udział 
w maratonach, półmaratonach i biegach na krótszych dystansach. 
Liga bierze też udział w uroczystościach patriotycznych na tere-
nie gminy, wystawiając poczet sztandarowy i pomagając w orga-
nizacji. Angażuje się też w akcje społeczne jak sprzątanie jeziora 
czy mityngi trzeźwościowe.

ZMOTORYZOWANI FANI
W ramach gminnego koła Ligi Obrony Kraju powstała sek-

cja miłośników rajdów – Zmotoryzowani  Witnica. Gmina uży-
czyła tymczasowo teren przy ul. Stalowej, aby umożliwić fanom 
czterech kółek przejażdżki samochodami rajdowymi. Miejsce 
do jazdy członkowie Zmotoryzowanych uszykowali w 9 godzin. 
Wytyczono trasę i wygrodzono ją oponami. Pierwsze oficjalne jaz-
dy odbyły 5 maja, a pierwszy rajd – w Dzień Matki. Wkrótce od-
będą się też zawody o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Witnica. 

Dostępu do rajdo-
wej pętli pilnuje sek-
cja LOK, bo zainte-
resowanie jest duże 
i ciągle pojawiają się 
osoby chcące sobie 
pojeździć ,,na dziko”. 
Tymczasem najważ-
niejsze w jazdach te-

renowych jest bezpieczeństwo. Zmotoryzowani przygotowali 
regulamin korzystania z placu rajdowego – trzeba mieć prawo 
jazdy, kask, a auto musi mieć zamontowaną tzw. klatkę bezpie-
czeństwa (jak w samochodach rajdowych). Będzie też możliwość 
przejażdżek w roli pasażera z kierowcami, którzy brali już udział 
w rajdach. Zmotoryzowani rozmawiali też z miłośnikami qua-
dów, aby w środku toru powstały hopki i górki dla quadów. Jeśli 
działka zostanie sprzedana, gmina użyczy Zmotoryzowanym są-
siedni teren. Sekcja organizuje też wyjazdy na tory rajdowe lub 
tereny używane dościgania się, jak np. lotnisko pod Chojna.

POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI 
SIĘ ROZWIJA
Polski Związek Wędkarski  - koło w Witnicy przeżywa swój 

renesans. W zawodach bierze udział nawet do 50 osób, akweny 
w gminie są zarybiane, a gmina dofinansowuje organizację imprez 
wędkarskich.  Po śmierci wieloletniego prezesa Jana Kutta, witnic-
cy wędkarze wybrali na swojego szefa Tomasza Wysoczańskiego. 
Burmistrz docenił działania społeczne koła PZW i wspiera ich 

w ramach realizacji zadań pub-
licznych. Wędkarze wspólnie 
z gminą zarybili staw w centrum 
Witnicy, dzięki czemu gmina zy-
skała ciekawe łowisko. 5-6 razy 
do roku odbywają się zawody 
wędkarskie, w których bierze 
udział kilkudziesięciu zawodni-

ków. Wędkarze spotykają się na zawodach spławikowych, spin-
ningowych, a nawet podlodowych. Brać wędkarska coraz bar-
dziej się integruje i powiększa. W Nowinach Wielkich powstał 
klub wędkarski ,,Wydra’’, który w okręgu gorzowskim zdoby-
wa czołowe lokaty w prestiżowych zawodach z cyklu Grand 
Prix i organizuje zawody wędkarskie dla dzieci. PZW pomagał 
też w sprzątaniu jezior w naszej gminie i budowie pomostu na 
Leśnym Ustroniu. Zarybiali też jeziora Wielkie, Długie i inne 
zbiorniki.  Wędkowanie zyskuje w naszej gminie coraz większą 
popularność, nad stawem miejskim i nad Wartą widać coraz wię-
cej młodzieży i to dobry sposób, aby odciągnąć młode pokole-
nie od komputerów i smartfonów na rzecz kontaktu z przyrodą. 
Dlatego Burmistrz będzie nadal wspierał działania PZW.
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WITNICKIE PROMYCZKI 
Przy wsparciu Burmistrza powstało Stowarzyszenie Dzieci 

Niepełnosprawnych ,,Witnickie Promyczki’’ i mocno rozwinę-
ło swoją działalność. Pomaga ono niepełnosprawnym dzieciom 
z terenu naszej Gminy i ich rodzicom. Grupą inicjatywną były 
mamy niepełnosprawnych dzieci z naszej gminy. - Trzeba wspie-
rać dzieci niepełnosprawne i ich rodziny, bo bardzo często ze 
swoimi problemami zostają same - mówi Marzena Cyran, prezes 
Stowarzyszenia. Burmistrz Dariusz Jaworski od początku wspie-
rał stowarzyszenie w organizacji imprez integracyjnych, wyjaz-
dów dzieci do miejsc rozrywki takich jak Park Dinozaurów czy 
wesołe miasteczko. Promyczki prowadzą też okolicznościowe 
imprezy integracyjne, jak Mikołajki, Dzień Dziecka czy spotka-
nia z żużlowcami Stali Gorzów. Robią też kiermasze, wystawiają 
stoisko z domowymi wypiekami podczas imprez gminnych, a do-
chód ze sprzedaży fantów czy słodkości przeznaczają na wspiera-
nie niepełnosprawnych dzieci. Wymieniają się też informacjami 
o możliwościach dofinansowania z PFRON czy turnusach reha-
bilitacyjnych. Organizują też imprezy zwracające uwagę na sytu-
ację dzieci niepełnosprawnych, jak np. Dzień Osób z Zespołem 
Downa czy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Witnickie 
Promyczki mają siedzibę w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej.

KRĄG PRZYJACIÓŁ ,,DRUH’’
Pozytywną energię społeczną warto wykorzystać dla dobra 

gminy. Dlatego władze gminy wspierają Stowarzyszenie Krąg 
Przyjaciół ,,Druh”. Powstało ono, aby wspierać Witnicki Szczep 
Harcerski ,,Wicina’’. Zaangażowani w jego działalność są rodzi-
ce harcerzy i dawni druhowie. Latem br. 250 osób bawiło się na 

Dniu Uciechy – festynie rodzinnym, zorganizowanym stowarzy-
szenie. Dzieci wykonywały zestaw 15 ciekawych zadań, a nagro-
dą główną była trampolina. Wiele dzieci przyszło z rodzicami. 
Wszyscy mogli korzystać z poczęstunku kawą, herbatą, cia-
stem i potrawami z grilla. Rok temu KP ,,Druh’’ zorganizował 
Bal Niepodległościowy. Był tradycyjny polonez w staropolskich 
strojach, były konkursy i tańce. Organizatorzy przygotowali też 
licytacje fantów. Dochód przeznaczono na cele charytatywne. 
W 2017 r. stowarzyszenie zorganizowało też imprezę rodzinną 
,,Rowerem za goferem’’. Rodziny na rowerach odwiedzały cie-
kawe zakątki Witnicy i wypełniały zadania w oparciu o specjalną 
kartę imprezy. Kto wypełnił całą kartę, dostawał w nagrodę go-
fra. Krąg Przyjaciół ,,Druh’’ zorganizował też zbiórkę charyta-
tywną dla przewlekle chorego chłopca, mieszkańca naszej gmi-
ny i w strojach Mikołajów zawieźli mu prezenty pod choinkę. 
Burmistrz Dariusz Jaworski zapewnia, że będzie wspierał pozy-
tywne inicjatywy KP ,,Druh’’.

KLUB AA ,,DROMADER’’
Klub Abstynenta Dromader obchodzi w tym roku dwudzie-

stolecie działalności. W ostatnich latach otrzymuje bardzo duże 
wsparcie ze strony gminy. Burmistrz wspiera ruchy trzeźwościo-
we i współpracuje w tej kwestii z diecezjalnym duszpasterzem 
trzeźwości, ks. Henrykiem Grządko. W imprezach organizowa-
nych przez Dromadera bierze udział 100-150 osób. Ruch AA 
wspiera ostatnio Ośrodek Wypoczynkowy Sosny, który udostępnia 
Klubowi swoje obiekty na mityngi i festyny. Dromaderowi poma-
gają też harcerze z Witnickiego Szczepu Harcerskiego ,,Wicina’’, 
strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 4044 Witnica i Stowarzyszenie 
,,Wsparcie’’. Corocznie jesienią organizowane są Dni Trzeźwości, 
latem Dromader zaprasza dzieci na festyn, a dorośli mogą wziąć 
udział w pielgrzymce trzeźwościowej, która idzie co roku przez 
Witnicę do Rokitna. Klub AA organizuje też dancingi z okazji 
rocznic wytrwania w trzeźwości swoich członków, a zabawa przy 
dobrej muzyce i bez alkoholu trwa do późnej nocy.

ZESPOŁY ŚPIEWACZE
Gminne chóry rosną w siłę. Canto, Cantores i Nowinianki 

biorą udział w przeglądach piosenki i zdobywają nagrody na 
festiwalach. Burmistrz wspiera zespoły śpiewacze, finansując 
ich  przedsięwzięcia, zapewniając transport na przeglądy mu-
zyczne albo wyżywienie na festiwalach organizowanych w na-

szej gminie. Sztandarową imprezą 
,,Nowinianek’’ jest Przegląd Pieśni 
Maryjnych w Nowinach Wielkich, 
a ,,Cantores’’ – Przegląd Kolęd 
i Pastorałek w Witnicy. Imprezy 
te skupiają po 100-200 uczestni-
ków. Nasze zespoły występują też 

w Powiatowych Przeglądach Twórczości Seniorów. W tym roku 
Cantores wygrał ogólnopolski festiwal zespołów śpiewaczych 
i chórów w Kamieniu Pomorskim, a Canto zdobyło tam jedną 
z nagród. Wszystkie nasze chóry umilają też śpiewem gminne im-
prezy – Dożynki Gminne czy Piwowaria.

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
Od prawie dziesięciu lat działa u nas Uniwersytet Trzeciego 

Wieku. W ostatnich kilku latach rozwinął się bardzo mocno, 
a Burmistrz wspiera jego działalność w środowisku seniorów. 
Uniwersytet Trzeciego Wieku pod kierownictwem pani Ewy 
Janowicz działa bardzo prężnie. Prowadzi sekcje plastyczno – ma-
larską, ceramiczną, turystyczna, gimnastyczną oraz sekcję żywe-
go słowa. Słuchacze UTW organizują plenery malarskie, angażu-

ją się w akcje społeczne 
na terenie gminy (takie 
jak np. sprzątanie jezio-
ra Wielkiego) i czytają 
bajki dzieciom w przed-
szkolach. Uniwersytet 
zacieśnia kontakty z in-
nymi UTW, między inny-
mi z Gorzowa. Zielonej 

Góry i Sulechowa. Słuchacze organizują wyjazdy kulturalne i tu-
rystyczne – do filharmonii, teatrów i kin, a także do ciekawych 
miejsc kulturowych i turystycznych. Burmistrz wspiera te działa-
nia finansowo i organizacyjnie. W tym roku akademickim słucha-
cze znów będą się spotykać i spędzać aktywnie czas, więc zapra-
szamy innych seniorów do aktywności z UTW.

W
SPARCIE  DLA  STOW

ARZYSZEŃ
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WYPOSAŻENIE BOISKA W BIAŁCZU
Otoczenie boiska w Białczu jest ładniejsze dzięki realizacji 

Budżetu Obywatelskiego i wsparciu z budżetu gminy. W czerw-
cu 2018 r. boisko KS Białcz zyskało nowe bramki i wiaty dla re-
zerwowych i trenerów. Nowe bramki wkopali sami zawodnicy 
i działacze klubu piłkarskie-
go razem z sołtysem i miesz-
kańcami. Zamontowali też 
przezroczyste wiaty z sie-
dziskami dla zawodników 
rezerwowych i trenerów 
gospodarzy i gości. Wiaty 
zostały kupione z budże-
tu gminy, a bramki – z funduszu sołeckiego. We wrześniu 2018 
r. przy boisku gmina zamontowała siedziska dla kibiców. Zakup 
45 miejsc siedzących sfinansowano z wniosku złożonego do 
Budżetu Obywatelskiego. Teraz boisko i jego otoczenie spełnia 
warunki rozgrywek ligowych.

SIATKARKI Z ZSK WITNICA
Naszą chlubą w sporcie amatorskim stał się zespół siatka-

rek ZSK Witnica. Drużyna powstała cztery lata temu. Założyły 
ją panie lubiące uprawiać tę dyscyplinę sportu. Siatkarki wsparł 
pan Ryszard Migdał, kibic volleyballa oraz dyrektor Zespołu 
Szkół Samorządowych 
Adrian Wośkowiak, któ-
ry udostępnia salę szko-
ły na treningi i turnieje. 
Od początku drużynę 
wspiera też Burmistrz, 
przekazując środki pub-
liczne na organizację za-
wodów i wyjazdy naszej 
drużyny na turnieje ze-
wnętrzne. Drużyna bardzo rozwinęła się sportowo, zwłaszcza od-
kąd jej trenerem został pan Jan Maćkowiak. ZSK Witnica wygrała 
m.in. VII Memoriał Siatkarski im. Zdzisława Skręty i kilka in-
nych turniejów, startowały też w regionalnej lidze siatkarskiej dla 
amatorów. Gmina ufundowała drużynie nowe stroje, a od trzech 
lat odbywa się w Witnicy turniej siatkarski o puchar Burmistrza 
Miasta i Gminy Witnica, na który przyjeżdżają żeńskie drużyny 
amatorskie z całego regionu.

GMINA WSPIERA KLUB PIŁKARSKI
Ponad 130 byłych i obecnych zawodników, trenerów dzia-

łaczy, kilkudziesięciu gości oraz kilkuset widzów wzięło udział 
w obchodach 70-lecia działalności Miejskiego Klubu Sportowego 
Czarni – Browar Witnica. Burmistrz sprezentował klubowi trak-
torek do koszenia boiska. Czarni – Browar to jeden z pierw-
szych klubów, założonych w powiecie gorzowskim. Przez wiele 
lat klub nosił nazwę Czarni Witnica, a potem Czarni - Browar 

i z tą nazwą pozostał do 
dziś, choć nie jest to klub 
zakładowy. Piłkarze gra-
ją dziś w czwartej lidze, 
utrzymują się z dotacji 
Urzędu Miasta i Gminy 
oraz wpłat od sponsorów. 
Czarni – Browar stawiają 
od tego roku na sport mło-

dzieżowy, utworzyli drużyny w pięciu kategoriach, a poszczegól-
ni piłkarze zostali trenerami grup młodzieżowych. Gmina wspie-
ra klub corocznie kwotą ponad 120 tys. zł.
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SZKÓŁKA PIŁKARSKA ABRA
Szkółka piłkarska ,,Abra’’ od roku działa w naszej gminie. Swoje 

umiejętności doskonali tam już kilkudziesięciu kilkuletnich piłka-
rzy. Szkółkę stworzył bramkarz Czarnych – Browar Witnica i trener 
grup młodzieżowych, Wojciech Abraszek. Oficjalna Inauguracja 

d z i a ł a l n o ś c i 
szkoły odby-
ła się 21 mar-
ca br. w sali 
Regionalnego 
C e n t r u m 
Ratownictwa. 
W o j c i e c h 
Abraszek zor-

ganizował to w stylu wielkich gal sportowych, z wprowadza-
niem zawodników i trenerów na zielonym dywanie w dymach 
i świetle reflektorów. Klub dostał wiele prezentów, np. od 
Burmistrza Dariusza Jaworskiego zestawy płotków do treningu. 
W otwarcie zaangażowali się też rodzice młodych zawodników. 
Szkółka aktualnie prowadzi nabór trenerów, a także zawodników. 
Szczegółowych informacji można zasięgnąć na stronie Szkółki 
na Facebooku. Mamy nadzieję, że w tym młodym pokoleniu wit-
nickich piłkarzy pojawi się nowy Lewandowski…

WSPARCIE DLA SANECZKAREK
Kolejny raz z rzędu sportowcy z naszej gminy występowali na Igrzyskach 

Olimpijskich. Tym razem, w koreańskim PyeongChang wystąpiły Natalia 
Wojtuściszyn i Ewa Kuls – Kusyk. Ta ostatnia zajęła 8 miejsce w konkurencji 
drużynowej, zaś indywidualnie pani Ewa była 20., a pani Natalia 25. Obie za-
wodniczki po powrocie do Polski spotkały się w świetlicy wiejskiej w Nowinach 
Wielkich z mieszkańcami naszej gminy. W spotkaniu wzięli udział m.in. Burmistrz 
Dariusz Jaworski, Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Romuald Gawlik 
i poseł Tomasz Kucharski. Zawodniczki opowiedziały o swoich występach 
w PyeongChang i wrażeniach z wyjazdu do Korei. Zaprezentowali się też młodzi 
saneczkarze UKS Nowiny Wielkie, którzy zdobywali ostatnio medale na sanecz-
karskich Mistrzostwach Polski. Burmistrz wręczył obu zawodniczkom czeki na 
kwotę 5 tys. zł w podziękowaniu za sportową promocję naszej gminy i wysoki po-
ziom zawodniczy obu pań. Na ręce prezes klubu UKS Nowiny Wielkie, pani Zofii 
Pocztarek, Burmistrz złożył zaś czek na 10 tys. zł, przekazany przez gminę na roz-
wój młodych talentów sportowych w klubie.
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O
ZAKŁAD REHABILITACJI
Zakład Rehabilitacji przeniósł się do odnowionych obiektów 

w Ośrodku Zdrowia w Witnicy. Gmina wykupiła bowiem udzia-
ły Starostwa w budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Piaskowej 
w Witnicy i przejęła nieużywane  gabinety lekarskie. W przejętych 
pomieszczeniach gmina wykonała gruntowny remont – odnowio-

no ściany i podłogi, 
wstawiono nową sto-
larkę. Remont koszto-
wał około 150 tys. zł. 
Do nowych pomiesz-
czeń przeniósł się już 
Zakład Rehabilitacji, 
który działa w ramach 
spółki Nowy Szpital 
w Kostrzynie nad 

Odrą. Przeprowadzka pomogła skupić wszystkie usługi medyczne 
w jednym ośrodku zdrowia. Zakład przeniósł wszystkie maszyny 
i urządzenia rehabilitacyjne, zamontowano też przepierzenia i re-
habilitacja już przyjmuje pacjentów. W pozostałych pomieszcze-
niach przejętych i wyremontowanych przez Gminę planowane są 
także poradnia K i zamiennie poradnia ortopedyczna.

GABINETY STOMATOLOGICZNE
W szkołach podstawowych powstaną gabinety stomatologicz-

ne. Gmina wystąpiła do Ministerstwa Zdrowia o dofinansowanie 
uruchomienia w tym roku trzech gabinetów stomatologicznych dla 
dzieci w Gminie – w SP nr 1 w Witnicy, SP nr 2 w Witnicy i w SP 
w Nowinach Wielkich, gdzie byłyby leczone dzieci z wszystkich 
szkół wiejskich w naszej gminie. W kolejnym wniosku  Gmina 
wystąpi o gabinety dla Kamienia Wielkiego i Dąbroszyna, a do 
tego czasu zo-
staną zorga-
nizowane do-
wozy uczniów 
z innych szkół 
wiejskich do 
gabinetu den-
t y s t y c z n e g o 
w Nowinach 
W i e l k i c h . 
Minister w ra-
mach progra-
mu ,,Poprawa 
dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i mło-
dzieży w 2018 r.” ma na ten cel 5 mln zł do wydania do końca 
grudnia. Minister przyznał Gminie 118 900 zł łącznie na zakup 
sprzętu stomatologicznego i na projekt edukacyjny dla uczniów-
Pomieszczenia dla dentystów będą dostosowane na koszt gminy.

KOPERTA ŻYCIA
Burmistrz Dariusz Jaworski wprowadził kampanię społeczną 

,,Koperta Życia’’. Ma ona ratować życie i zdrowie ludzi w sy-
tuacjach krytycznego zagrożenia - np. zawału, udaru, omdlenia 
czy śpiączki insulinowej, szczególnie gdy przy chorym nie ma ni-
kogo bliskiego Koperta ta jest przeznaczona wyłącznie dla służb 
medycznych i ratowniczych. Inicjatywa skierowana jest przede 
wszystkim do osób starszych, przewlekle chorych, samotnych. 
Koperta zawiera formularz, w którym należy zapisać najważniej-
sze informacje dotyczące naszego zdrowia – na co chorujemy, ja-
kie musimy brać leki, jaką mamy grupę krwi, czy też na co jeste-
śmy uczuleni. Wypełniony formularz należy włożyć do koperty 

i trzymać w widocznym miejscu – najczęściej jest to lodówka, ale 
może być też komoda lub gablotka. Ważne jest, aby w tym miej-
scu umieścić załączoną do koperty naklejkę informującą o tym, 
że tu znajduje się Koperta Życia.  W krytycznej sytuacji zagroże-
nia życia i zdrowia, służby medyczne znajdą kopertę, która uła-
twi im szybką diagnozę i reakcję. To znacznie zwiększa szanse 
na uratowanie zdrowia i życia osoby, do której należy ,,Koperta 
Życia’’. Urząd rozdał koperty seniorom z Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, Związku Emerytów i Rencistów, podopiecznym Domu 
Dziennego Pobytu ,,Senior - Wigor’’ oraz członkom Chóru 
,,Cantores’’. Każdy mieszkaniec Witnicy może za darmo pobrać 
taką kopertę w Biurze Obsługi Interesanta UMiG w Witnicy.

ODBLASKI DLA DZIECI
Gmina wspólnie z firmą PZU rozdała w 2016 r. odblaski dla 

wszystkich uczniów szkół podstawowych w Gminie. Był to nasz 
udział w akcji ,,Stop wariatom drogowym’’. Nowi uczniowie 
szkół, a także przedszkolaki dostawały odblaski również w 2017 
i 2018 r. Po rozdaniu wszystkich odblasków z PZU, urząd kupił 
nowe elementy odblaskowe w kształcie misiów, z logo Gminy 
i były one rozprowadzane wśród dzieci z najmłodszych klas wit-
nickich szkół podstawowych. Działaniom tym towarzyszyła ak-
cja edukacyjna, mająca utrwalić wśród dzieci wiedzę na temat 
bezpieczeństwa na drodze i w jej sąsiedztwie.  

DOM SAMOTNEJ MATKI
W Świerkocinie powstają  mieszkania chronione. Burmistrz 

przeznaczy je na mieszkania dla potrzebujących, przykładowo-
na Dom Samotnej Matki. Ofiary przemocy domowej będą mo-
gły tam znaleźć tymczasowy azyl, do czasu rozwiązania swoich 
potrzeb mieszkaniowych. Lokale socjalne będą przygotowane za 
kwotę 150 tys. zł. Dwa mieszkania powstaną do końca roku w bu-
dynku koło przystanku autobusowego we wsi.
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Od ponad dwóch lat 

w Witnicy stoi paczkomat. 
Mieszkańcy chętnie korzysta-
ją z tego udogodnienia. Przed 
dwoma laty Burmistrz wy-

stąpił do firmy InPost o usta-
wienie maszyny na parkingu 
przy Urzędzie Miasta i Gminy. 
Początkowo ustawiono jedno-
segmentowy, mały paczkomat, 
ale chętnych na odbieranie 
paczek było tak wielu, że fir-
ma po roku ustawiła dwa razy 
większą maszynę. Dziś z witni-
ckiego paczkomaty można nie 
tylko odbierać paczki, ale rów-
nież je nadawać. Urządzenie 
jest monitorowane i podświet-
lone. Paczkomat to korzyść 
dla gminy, bo nie dość, że nie 
musieliśmy za niego płacić, to 
jeszcze firma InPost wpłaca co 
miesiąc gminie czynsz dzier-
żawny za korzystanie z gruntu 
pod urządzeniem.

KAMERY
INTERNETOWE
Widok z witnickiego dep-

taku można oglądać w interne-
cie dzięki dwóm kamerom in-
ternetowym. Obraz z Witnicy 
transmitowany jest na żywo 24 

godziny na dobę. Jedna z ka-
mer pokazuje obraz przy wej-
ściu do magistratu, a druga 
skierowana jest na ławeczkę na 
deptaku. W okresie świątecz-
nym ławeczka stoi wewnątrz 
wielkiej bombki, będącej ele-
mentem świątecznej dekora-
cji miasta. Kamerki interneto-
we można oglądać na stronie 

HOT – SPOT 
NA DEPTAKU
Burmistrz udostępnił 

mieszkańcom za darmo dostęp 
do internetu w obrębie całe-
go deptaku. Z hot-spota bez-
płatnie można korzystać przez 

wi-fi. Łącze doprowadziła 
do Witnicy firma Provector 
z Gorzowa, dając miastu łą-
cze światłowodowe o przepu-
stowości mierzonej w gigabi-
tach. Decyzją Burmistrza, na 
ścianie frontowej magistratu 
został zainstalowany hot-spot, 
który dał witniczanom bezpłat-
ny dostęp do internetu. Każdy 
użytkownik może korzystać 
z darmowego dostępu do sieci 
poprzez wi-fi. Hot spot obej-
muje zasięgiem cały deptak, od 
urzędu aż do hotelu. Prędkość 
ustawiona jest na 100\100. 
Ciekawostką jest, iż na ekranie 
startowym hot-spota znaleźli 
się uczniowie Zespołu Szkół 
Samorządowych, którzy przy 
okazji montażu hot-spota wzię-
li udział w sesji zdjęciowej. 

ŚWIATŁOWÓD 
DA SZYBKI 
INTERNET
W całej gminie trwa ukła-

danie sieci światłowodowej, 
przez którą firma Orange chce 
świadczyć usługi internetu 
szerokopasmowego. Oprócz 
Witnicy, światłowód jest lub 
będzie układany w sołectwach:  
Białcz, Białczyk, Nowiny 
Wielkie, Pyrzany, Świerkocin 
i Dabroszyn. Łącznie zostanie 
wybudowana infrastruktura 
umożliwiająca podłączenie do 
sieci ponad 1600 gospodarstw 
domowych w tych miejscowoś-
ciach. Większość z tego zakre-
su zostanie zrealizowana jesz-

LAMPY LEDOWE
Lampy w centrum mia-

sta wymieniono na energoo-
szczędne. Stare, sodowe ża-
rówki zostały zastąpione 
lampami led w nowych, ergo-

nomicznych oprawach. Światło 
w obrębie ulic Gorzowskiej, 
Kostrzyńskiej, przy depta-
ku i przy skwerze z fontan-
ną ma teraz cieplejszą barwę 
i lepiej oddaje naturalne kolo-
ry otoczenia. Zakup nowych 
opraw i żarówek gmina spła-
ca oszczędnościami w rachun-
kach za oświetlenie miejskie, 
gdyż nowe lampy zużywają 
o wiele mniej energii.

LAMPY SOLARNE
W Pyrzanach, Białczyku 

i w Witnicy stanęły lampy so-
larne. W Pyrzanach Gmina 
ustawiła lampę w ramach reali-

www.witnica.pl. Dzięki temu 
możne nas oglądać każda oso-
ba z dowolnego zakątka świa-
ta, jeśli tylko na dostęp do in-
ternetu. Kamerki są elementem 
monitoringu Urzędu Miasta 
i Gminy. Dzięki zamontowa-
niu kamer udało się wyjaśićm.
ni. kilka kolizji drogowych 
(jedna z kamer skierowana jest 
na parking za Urzędem), a bez-
pieczeństwo petentów znacz-
nie siępoprawiło.

zacji Budżetu Obywatelskiego. 
Urządzenie stanęło 
w sąsiedztwie ul. Pyrzańskiej 
w Nowinach Wielkich, tuż 
przy granicy Pyrzan z tą wsią. 

Lampa LED o mocy 200W jest 
zasilana z akumulatora żelo-
wego 150Ah, który jest łado-
wany z dwóch paneli fotowol-
taicznych o mocy 150W każdy. 
Lampa jest też wyposażona 
w czujnik zmierzchowy. Od 
pełnego naładowania akumula-
tora, przy bardzo niesprzyjają-
cej pogodzie, urządzenie świe-
ci sześć dni. W Białczyku stoją 
aż dwie lampy – przy krzyżu 
i przy przystanku. Panel solar-
ny ma moc 200 W i akumulator 
żelowy 100 Ah. Lampy są zasi-
lane żarówkami w technologii 
LED, dającymi strumień świet-
lny o mocy 1600 lumenów 
i wytrzymującą do 50 000 go-
dzin pracy. Energia słoneczna, 
zasilająca lampy, jest w 100% 
ekologiczna. Wystarczy jeden 
słoneczny dzień, aby nałado-
wać akumulatory nawet na kil-
ka dni świecenia. Latarnia ma 
też czujnik zmierzchowy, więc 
jest energooszczędna.

cze w tym roku. Zasadnicza 
część inwestycji Orange reali-
zowana będzie z dofinansowa-
niem UE w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa 
(POPC). Dotyczy to w szcze-
gólności terenów wiejskich, 
zagrożonych wykluczeniem 
cyfrowym. Inwestycja obej-
mie swoim zasięgiem wybra-
ne gospodarstwa domowe oraz 
jednostki edukacyjne (szko-
ły). Inwestycja Orange reali-
zowana jest do granicy dzia-

łek a przyłącza do budynków 
będą natomiast realizowane na 
koszt Orange, o ile mieszkań-
cy – poprzez złożenie deklara-
cji/zamówień – potwierdzą za-
interesowanie skorzystaniem 
z usług.
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W
YGODNE  ŻYCIE  GMINY
BEZPIECZNE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH
Dzięki zaangażowaniu urzędników magistratu i setek witni-

czan, wygraliśmy dla miasta bezpieczne przejście dla pieszych. 
Aktywne przejście, ufundowane przez PZU, zamontowano przy 
ul. Sikorskiego koło banku PKO. Wygraliśmy je w konkursie 
w ramach akcji ,,Stop wariatom drogowym’’. Gmina zgłosiła lo-
kalizację przejścia w Witnicy, a mieszkańcy oddawali głosy przez 
internet. Witniczanie skrzyknęli się i masowo głosowali na swoją 
lokalizację. W sumie oddaliśmy około 29200 głosów. Zajęliśmy 

trzecie miejsce na 334 
gminy. Przejście zamon-
towała specjalistyczna 
firma. Jest wyposażo-
ne m.in. w pulsacyjne 
światła ostrzegające 
kierowców o wejściu 
pieszych na jezdnię po-
przez czujniki ruchu, 

wtapiane w asfalt maty wspomagające hamowanie pojazdów 
i światła wtapiane w jezdnię, tzw. kocie oczka. Ponadto Burmistrz 
zdecydował, że oprócz tego powstaną jeszcze cztery bezpiecz-
ne przejścia. Przy ul. Gorzowskiej koło Browaru ,,zebra’’ będzie 
wyniesiona ponad poziom jezdni, tworząc próg spowalniający 
i kierowcy będą zmuszeni wyhamować przed przejściem. Takie 
garby powstały już przy szkole przy Placu Wolności oraz przy 
Urzędzie Miasta i Gminy. Przy Miejskim Domu Kultury będzie 
zaś przejście z tzw. szykanami – takie jak przy Urzędzie Gminy 
w Bogdańcu. W ten sposób do końca roku gmina będzie miała 
pięć bezpiecznych przejść dla pieszych.

WIATY PRZYSTANKOWE
W 2017 r. w Boguszyńcu, Kłopotowie i Witnicy stanę-

ły wiaty przystankowe, aby mieszkańcy mogli czekać na au-
tobus w komfortowych warun-
kach. Dostawcę wiat wybrano 
w zapytaniu ofertowym, a montaż 
Burmistrz Dariusz Jaworski zlecił 
Miejskim Zakładom Komunalnym 
w Witnicy. Zakupione przez gminę 
konstrukcje są nowoczesne, este-
tyczne i odpowiadają certyfikatom bezpieczeństwa. Wiaty usta-
wiono, bo są bardzo potrzebne dla podróżnych i mieszkańców, 
chroniąc ich przed wiatrem, deszczem i śniegiem.

ŚMIETNIKI DLA PIESKÓW
Gmina kupiła specjalne pojemniki na psie odchody i torebki, 

do wykorzystania przez mieszkańców. Do Witnicy przyjechało 
10 gustownych pojemników na psie odchody. Kosze w kształ-
cie dalmatyńczyka stanęły w Witnicy i największych sołectwach, 
a jeśli akcja wypali – będą dostawiane w całej gminie. Pojemniki 
zostały zainstalowane w miejscach, gdzie witniczanie wyprowa-
dzają często psy na spacery, m.in. przy ul. Ogrodowej, Traugutta 
czy przy fontannie w centrum miasta. Urzędnicy monitorują, czy 
pojemniki się sprawdzają i w razie potrzeby kosze są przestawia-
ne w inne miejsca. Pojemniki mają zainstalowane również podaj-
niki na jednorazowe torebki. Każdy właściciel psa podczas spa-
ceru może taką torebkę z łopatką pobrać, zapakować psią kupkę 
i wrzucić do pojemnika. Torebki będą sukcesywnie uzupełniane. 
W ten sposób wdrażamy nową kulturę wyprowadzania psów na 
ulicach. Wielu mieszkańców naszej gminy już teraz sprząta po 
swoich pupilach i warto to rozpropagować.

NOWE CENTRUM HANDLOWE
Przy ul. Żwirowej powstało centrum handlowo – usługowe 

miasta. Na łące przy Strefie Przemysłowej powstał sklep Mrówka 
(art.budowlane i ogrodowe), Delikatesy Centrum (art. Spożywcze) 
i Media Ekspert (agd i rtv). Inwestorem był właściciel sieci skle-
pów Janicka, którą w trakcie trwania inwestycji wykupiła sieć 
Delikatesy Centrum. Obiekt ma w sumie aż 3000 m.kw. po-
wierzchni handlowej i pomieści jeszcze co najmniej jeden sklep 

wielkopowierzchniowy. Obok wciąż funkcjonuje supermarket 
Biedronka. Naprzeciwko Mrówki powstała bezdotykowa myjnia 
samochodowa, a po drugiej stronie ulicy – kwiaciarnia. Ponadto 
przy tej samej ulicy otwarto stację kontroli pojazdów, zakład wul-
kanizacyjny i warsztat samochodowy. To prawdziwe centrum 
handlowo – usługowe. Ponadto zachęty Burmistrza do rozwijania 
biznesu poskutkowały nowymi obiektami w centrum miasta – po-
wstał sklep Pepco, na tyłach którego są wolne pomieszczenia do 
prowadzenia biznesu oraz chiński market. Oba obiekty są chętnie 
odwiedzane przez witniczan. Natomiast w Białczu powstało cen-
trum saunowe Olimpia, odwiedzane przez amatorów saunowania 
z całego województwa i nie tylko.

LINIA AUTOBUSOWA GORZÓW - SOSNY
Gorzowskie autobusy komunikacji miejskiej od 1 wrześ-

nia br. jeżdżą z Gorzowa do Sosen. Burmistrz Dariusz Jaworski 
i Prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki podpisali porozumienie, 
na mocy którego autobusy Miejskich Zakładów Komunikacji 
w Gorzowie będą kursować między obydwoma miastami czte-
ry razy dziennie – dwa do Gorzowa i dwa do Sosen. Autobus je-
dzie przez Sosny, Stare Dzieduszyce, Lubno, Stanowice, Wysoką, 
Marwice i Baczynę do Gorzowa, a kończy kurs przy rondzie 
przy ul. Kos. Gdyńskich. Z powrotem jedzie odwrotną trasą. 

Mieszkańcy zyskali tanie i regularne połączenie ze stolicą woje-
wództwa, dzięki czemu uczniowie mogą dojechać do szkół, a do-
rośli – do pracy, na uczelnię czy na zakupy. Dało to też dojazd do 
kilku wsi w gminach Bogdaniec i Lubiszyn.



Witnickie Wieści z Ratusza

18

MA
ŁA

  A
RC

HI
TE

KT
UR

A POMOST NA LEŚNYM USTRONIU
Brygada robót publicznych wyremontowała pomost spacero-

wo – wędkarski na Leśnym Ustroniu. Zimą, korzystając z tego, 
że jezioro było skute lo-
dem, pracownicy odcięli 
stare, zbutwiałe elementy 
pomostu, zostawiając tyl-
ko wbite w dno zbiornika 
pale. Do nich przymoco-
wano podłużne wręgi, do 

których stopniowo dołączano kolejne elementy kładki, a następ-
nie barierek pomostu. Elementy kładki i barierki zagruntowano 
kilkakrotnie, więc powinny posłużyć przez wiele lat. Pomost jest 
solidnie umocowany i mogą już z niego przystać wędkarze, tury-
ści oraz bywający na ośrodku Leśne Ustronie mieszkańcy naszej 
gminy.

BARIERKI OCHRONNE PRZY SZKOŁACH
Przed Szkołą Podstawową nr 1 w Witnicy zamontowano ba-

rierki poprawiające bezpieczeństwo dzieci. Przy Placu Wolności 
w miejsce Gimnazjum powsta-
ła bowiem Szkoła Podstawowa 
nr 1 i miejsce nastolatków zaję-
ły dzieci sześcio- czy siedmio-
letnie. Zamontowano więc ba-
rierki odgradzające szkołę od 
jezdni Placu Wolności. Dzieci 
wybiegające ze szkoły główny-

mi drzwiami nie wbiegną już pod samochód. Podobne barierki 
gmina zamontowała przy Szkole Podstawowej nr 2, przy zatoce 
dla autobusów dowozów szkolnych. Barierki poza zwiększeniem 
bezpieczeństwa uczniów, poprawiły też warunki wsiadania i wy-
siadania uczniów dojezdnych do obu szkół podstawowych.

SKWER I FONTANNA
Odzyskaliśmy dla mieszkańców skwer za pomnikiem żołnie-

rza polskiego w centrum Witnicy. Dziś jest tam fontanna i nowe 
chodniki. Jeszcze trzy lata temu teren porastały chaszcze, a jedy-
nymi osobami, które tam przebywały, byli amatorzy tanich win. 
Decyzją Burmistrza 
przycięto tam zieleń 
i wykarczowano prze-
rośnięte krzewy, co 
odsłoniło ten zakątek 
miasta. MZK urucho-
miło też od lat nieuży-
waną instalację wodną 
basenu. Nieckę uszczelniono i wyłożono nieprzepuszczalną fo-
lią, zamontowano też nowe dysze. Gotowa jest już nawierzchnia 
wokół fontanny na skwerze w centrum miasta. Kamienno - beto-
nową elewację i popękane płyty chodnikowe zostały zastąpione 
przez polbruk i granit. ściany i cokół fontanny miejskiej płytkami 
z granitu.   Ściągnięto też stare, popękane płyty chodnikowe wo-
kół fontanny. Zastąpione zostały kostką i płytami granitowymi. 
Skwer przywrócony mieszkańcom, z odnowioną fontanną i przy-
ciętą zielenią oraz nowymi ławkami stał się popularniejszym 
miejscem spacerów i relaksu witniczan.  

REMONTY MOSTKÓW
Służby miejskie wyremontowały dwa mostki na Witnie. 

Najpierw gruntowną renowację przeszedł mostek przy ul. Potok. 
Niemal od początku jego istnienia był nieremontowany, deski 
w nim spróchniały, a poręcze 
były zardzewiałe. Pracownicy 
robót publicznych wymie-
nili w nim wszystkie deski, 
a poręcze wyszlifowali z rdzy 
i pomalowali. Mostek jest teraz 
pożytecznym łącznikiem mię-
dzy terenami rekreacyjnymi wo-
kół stadionu i okoliczną częś-
cią miasta, a zachodnią stroną 
Witnicy. Dobrze służy pieszym 
i rowerzystom. Wkrótce póź-
niej ekipa robót publicznych wykonała remont mostku na Witnie 
pomiędzy ryneczkiem miejskim a chodnikiem prowadzącym do 
MGOPS. Wymieniono deski, bo poprzednie były już spróchnia-
łe i łączone blachami. Nową nawierzchnię kładki  zabezpieczo-
no pokostem. Mieszkańców ten remont ucieszył, bo to popularny 
łącznik między rynkiem i ul. Rutkowskiego. 

BEZPIECZNE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH
Przy Szkole Podstawowej nr 1 w Witnicy powstało bezpiecz-

ne przejście dla pieszych. Prace wykonała witnicka firma Kazar. 
,,Zebra” jest wyniesiona ponad poziom jezdni, co wymusi na 
kierowcach wolniejszą i bezpieczną jazdę przy szkole. Przejście 

jest też dobrze oznakowane. 
Oprócz dwukolorowego garbu 
dla pieszych (z czarnej i szarej 
kostki), powstał też chodnik od 
powstającej zebry, wzdłuż par-
kingu naprzeciwko szkoły, aż do 

chodnika przy domach na tyłach kościoła. Jest to uzupełnienie 
brakującego odcinka chodnika przy tej ulicy. Dzięki temu miesz-
kańcy Witnicy idący do kościoła, mogą nareszcie dotrzeć tam 
komfortowo. Wierni nie muszą już chodzić po jezdni, więc po-
prawiło się bezpieczeństwo także dla osób dorosłych. Prace dro-
gowe przy Placu Wolności warte są 53,8 tys. zł.

PYLONY PRZYSTANKOWE
W mieście stanęły trzy nowe pylony przystankowe. 

W ramach promocji projektu ,,Bezpieczne pogranicze - budowa 
Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy’’ ustawiono je na 
trzech przystankach autobusowych stanęły. Wykonała je znana 
firma Ertec ze Szczecina. Na każdym z nich jest mapa miasta, 
która ma służyć dojściu z przystanku do RCR, ale przy okazji 
służy też gościom i turystom przyjeżdżającym do Witnicy w zo-

rientowaniu się w rozlokowaniu naj-
ważniejszych miejsc w mieście. Pylony 
mają też kosze na śmieci, aby ograni-
czyć bałagan na przystankach i gabloty, 
w których MDK może plakaty z zapo-
wiedziami imprez. Pylony stoją przy ul 
Kostrzyńskiej koło dawnego komisaria-
tu, przy ul. Kolejowej naprzeciw dwor-
ca a także przy ul. Konopnickiej. 
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OCHOTNICZE  STRAŻE  POŻARNE

SPRĘŻARKA DO BUTLI TLENOWYCH
Strażacy z naszej gminy muszą już napełniać butli ze sprężo-

nym powietrzem w Gorzowie. Za unijne pieniądze Gmina kupiła 
aparaturę do ładowania butli, a z budżetu gminy sfinansowano 
szkolenie strażaków. Butle do aparatów oddechowych używane 
są w wielu akcjach strażackich, zazwyczaj gdy pożar wybucha 
wewnątrz obiektu i w środku nie ma czym oddychać. Podczas jed-
nej akcji strażacy mogą zużyć kilka butli. Po akcjach każdorazo-
wo strażacy musieli jeździć z pustymi butlami do Gorzowa, gdzie 
w komendzie PSP ładowano im zbiorniki sprężonym powietrzem.
W ramach projektu unijnego ,,Bezpieczne pogranicze – budo-
wa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy’’ zakupiono 
jednak za 35 tys. zł urządzenie sprężające powietrze i ładujące 
butle. Czterech strażaków z OSP Witnica zostało też przeszkolo-
nych i zdało egzamin w zakresie napełniania butli ze sprężonym 
powietrzem i serwisowania aparatów oddechowych używanych 
w trakcie akcji ratowniczych. Sprężarka tlenowa służy całej gmi-
nie – na naszym terenie trzy jednostki posiadają aparaty oddecho-
we (OSP Witnica, OSP Mościce i OSP Kamień Wielki), będą też 
z tego mogli korzystać płetwonurkowie. 

SAMOCHÓD GAŚNICZY DLA WITNICY
Ochotnicza Straż Pożarna w Witnicy wzbogaciła się o lekki 

samochód gaśniczy. Pojazd za 278 tys. zł dostaliśmy rozszerze-
nia projektu unijnego na budowę RCR - pierwotnie w projekcie 
tego samochodu i kwoty na jego zakup nie było, ale Burmistrz 
wynegocjował rozszerze-
nie zakresu projektu. Ford 
Transit GLBM to lekki sa-
mochód gaśniczy, wyposażo-
ny w agregat wysokociśnie-
niowy o wydajności 50/150. 
Dodatkowo na wyposaże-
niu auta znajdują się cztery 
kompozytowe aparaty OUO, agregaty proszkowe 2x25kg, pom-
pa szlamowa oraz drabina nasadkową i węże tłoczne oraz ssaw-
ne. Kabina pojazdu jest pięcioosobowa (2+3). Wewnątrz kabiny 
znajdują się cztery radiotelefony przenośne Motorola, oraz cztery 
latarki led i czujnik wielogazowy. 85% wartości samochodu po-
kryła Unia Europejska.

TOR PRZESZKÓD 
DLA MŁODYCH STRAŻAKÓW
Burmistrz Dariusz Jaworski przekazał Młodzieżowej Drużynie 

Pożarniczej z Witnicy sprzęt do ćwiczeń przeciwpożarowych 
wart 14 tys. zł. - Mamy zdolną młodzież, warto w nią inwesto-
wać - mówi Burmistrz. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza działa 
pod skrzydłami OSP w Witnicy. Kandydaci na strażaków startują 
w zawodach regionalnych i międzynarodowych, odnosząc suk-
cesy. W 2016 roku wygrali m.in. międzynarodowe zawody po-
żarnicze w Eggersdorfie. Burmistrz postanowił więc kupić MDP 
prezent – profesjonalny tor przeszkód. Tor CTIF to zestaw uży-
wany w zawodach, a w jego skład wchodzą m.in. 6 szt. noszaków 
do węży, dwie hydronetki, dwie tarcze nalewowe, tunel, kładka, 
pojemnik na noszaki, stanowisko węzłów, numery startowe czy 
prądownica – pałeczka sztafetowa. Młodzieżowcy już testowali 
tor przeszkód i są z niego zadowoleni. Zakup chwalą też dorośli 
strażacy z OSP Witnica, pod których opieką ćwiczy MDP.

ODNOWIONA REMIZA 
W NOWINACH WIELKICH
Ochotnicza Straż Pożarna w Nowinach Wielkich rzadko wy-

jeżdżała do pożarów, a jej remiza była bardzo zniszczona. Na po-
czątku kadencji Burmistrz zapowiedział jednak, że zrobi wszyst-
ko, aby rozwijały się wszystkie wiejskie jednostki ochotniczych 
straży pożarnych. W Nowinach Wielkich druhowie wzięli to so-
bie do serca. Szkolili się, zabiegali o pieniądze z budżetu, wkła-
dali wiele własnej pracy w modernizację remizy. W sierpniu br. 
strażacy z Nowin Wielkich odebrali sprzęt ratowniczo – gaśniczy, 
zakupiony w ramach Budżetu Obywatelskiego. Plac przed remizą 
jest wyłożony polbrukiem, w czym duży udział mieli sami dru-
howie – położyli kostkę, zakupioną przez gminę. Odnowiono też 
dach remizy. Ponad 20 druhów uprawnionych jest już do dzia-
łań ratowniczo – gaśniczych i zaczęli już wyjeżdżać do lokalnych 
zdarzeń. Mieszkańcy Nowin Wielkich mogą się teraz czuć dużo 
bezpieczniej!

PRZEBUDOWA REMIZY W MOŚCICACH
Gmina Witnica wspólnie ze Szkołą Ratownictwa z Bad 

Freienwalde przebuduje w przyszłym roku remizę Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Mościcach. Rozmawiano o tym podczas 
niedawnej kon-
ferencji pol-
sko – niemie-
ckiej w Witnicy 
w ramach pro-
jektu unijne-
go, który Gmina 
wsparła w za-
mian za wspólny 
wniosek unijny 
o modernizację remizy. Projekt rozbudowy jest już gotowy, pra-
ce mają kosztować 500 tys. zł. To bardzo potrzebna inwestycja 
dla jednostki, która jest w Krajowym Systemie Ratowniczo – 
Gaśniczym. Strażacy z Mości zyskają godziwe warunki do swo-
jej służby ludziom i do przetrzymywania sprzętu ratowniczego 
i pojazdów bojowych. Jednostka dostanie też wkrótce nowy po-
jazd ratowniczy.

WÓZ RATOWNICZY 
DLA OSP KAMIEŃ WIELKI

Strażacy z Kamienia 
Wielkiego dostali w 2015 r. 
nowy samochód ratowniczo 
– gaśniczy z okazji 70-lecia 
istnienia jednostki. Ciężki 
pojazd ratowniczo-gaśniczy 
zastąpił dotychczasowy wy-
służony już ciężki ratowni-

czo-gaśniczy wóz marki Praga. Zakup samochodu był możliwy 
dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta i Gminy Witnica, 
a także wielkiej determinacji druhów jednostki z Kamienia 
Wielkiego.
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W ciągu mijającej kadencji posadziliśmy społecznie kilkana-
ście tysięcy drzew. Od 18 lat Gmina wspólnie z Nadleśnictwem 
Bogdaniec organizuje akcję sadzenia lasu. W tegorocznej ak-
cji wzięło udział ponad 60 osób. Dęby bezszypułkowe sadzili 

urzędnicy magistratu, słucha-
cze Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, pracownicy Miejsko 
– Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, uczest-
nicy Centrum Integracji 
Społecznej, leśnicy i pod-
opieczni Środowiskowego 

Domu Samopomocy. Tuż przed sadzeniem uczestnicy pojecha-
li w miejsce, gdzie akcja się rozpoczęła 18 lat temu. Dziś rosną 
tam kilkumetrowe buki. Przyjęliśmy zasadę, że za każde ścięte 
drzewo posadzimy jedno nowe. A faktycznie sadzi się nawet wię-
cej.  Nadleśnictwo Bogdaniec sadzi rocznie około milion drzew. 
W akcji urzędu sadzone są głównie gatunki liściaste – dęby, buki 
czy klony. Po posadzeniu drzew uczestnicy spotykają się na in-
tegracyjnym spotkaniu w w wiacie edukacyjnej Nadleśnictwa 
Bogdaniec w Witnicy. Akcja sadzenia będzie kontynuowana 
w kolejnych latach. 

SPRZĄTAMY JEZIORA
Od czterech lat nurkowie ze szkoły nurkowania ,,Dive Point” 

ze Szczecina wraz z Urzędem Miasta i Gminy w Witnicy organizu-
ją ekologiczną akcję „Posprzątajmy Jezioro Wielkie w Witnicy’’. 
Biorą w niej udział także  harcerze z Witnickiego Szczepu 
Harcerskiego ,,Wicina”, strzelcy z Jednostki Strzeleckiej JS 4044 
Witnica, członkowie 
Ligi Obrony Kraju, 
Polskiego Związku 
Wędkarskiego, słu-
chacze Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku 
i spontanicznie przy-
byli mieszkańcy na-
szej gminy. Akcję 
wspierają też sprzę-
towo  Ochotnicze Straże Pożarne z Witnicy, Mościc i Nowin 
Wielkich. Nurkowie wyławiają śmieci z dna jeziora, a pozosta-
li czyszczą linię brzegową  jeziora i przyległy do akwenu las. 
Corocznie udaje się zebrać i wywieźć kilkadziesiąt worków odpa-
dów. Akcji towarzyszą wykłady ekologiczne, przyrodnicze i histo-
ryczne oraz wspólne gry i zabawy. Od dwóch lat sołectwa Sosny, 
Stare Dzieduszyce i Nowe Dzieduszyce oraz Liga Obrony Kraju 
i Ośrodek Wypoczynkowy Sosny przy wsparciu magistratu orga-
nizuje podobną akcję sprzątania jeziora Długiego w Sosnach.

BANK ŻYWNOŚCI
Witnica od roku ma swój Bank Żywności. Burmistrz Dariusz 

Jaworski reaktywował instytucję, którą nieformalnie współtwo-
rzył 13 lat temu. Wszystko zaczęło się w 2005 roku, gdy gru-
pa społeczników z Witnicy zorganizowała bank żywności 
w pomieszczeniach Miejskich Zakładów Komunalnych. W latach 
2005-2006 or-
ganizatorzy ak-
cji przekazali 
potrzebującym 
mieszkańcom 
naszej gminy 
blisko 50 ton 
żywności war-
tej 250 tys. zł. 
Pracą społecz-
ną w Banku 
Żywności zaj-
mowało się prawie 50 wolontariuszy. W tym roku gmina uru-
chomiła Bank już w nowych, formalnych ramach, ze wspar-
ciem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz 
Wojewody Lubuskiego i Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym 
im. Brata Krystyna. Dawne pomieszczenie banku odnowiono 
i wyposażono. Gmina otrzymała na ten cel dotację od wojewo-
dy. Koordynator działalność banków żywności w Lubuskiem  
pan Augustyn Wiernicki stwierdził, że Witnicę można podawać 
za przykład, jak zorganizować taki bank. Co miesiąc nowa in-
stytucja społeczna przekazuje paczki żywnościowa dla ponad pół 
tysiąca mieszkańców naszej gminy. Osoby uprawnione do pomo-
cy kwalifikuje  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 
a służby miejskie pomagają mieszkańcom sołectw, dowożąc 
paczki do ich wsi.

DOM 
DZIENNEGO POBYTU SENIOR – WIGOR
Popularność Domu Dziennego Pobytu Senior-WIGOR 

w Witnicy przeszła wszelkie oczekiwania. Dla chętnych zabra-
kło miejsc już po kilku tygodniach. Dom, który powstał z ini-
cjatywy Burmistrza Dariusza Jaworskiego, miał przyjmować 20 
uczestników. Tymczasem na zajęcia uczęszcza 30 osób, kolej-
nych 10 chętnych złożyło wnioski i zgłaszają się kolejni chęt-
ni. Uczestnicy chętnie grają w gry, śpiewają, dużą popularnością 
cieszy się wspólne gotowanie. Zdaniem fizykoterapeuty witni-
cka grupa seniorów to ewenement – wszędzie trzeba namawiać 
starsze osoby do rehabilitacji, a tutaj sala aktywności ruchowej 
jest cały czas zajęta i ćwiczenia odbywają się niemal cały dzień. 
Seniorzy mają swój zespół śpiewaczy, który występował m.in. na 
konferencji poświęconej 
formom opieki nad oso-
bami starszymi, brali też 
udział w spotkaniu z po-
licją, która ostrzegała ich 
przed oszustwami ,,na 
wnuczka’’, tłumacząc 
mechanizmy tego oszu-
stwa. Dom współpra-
cuje też z Przedszkolem Miejskim, a dzieci i seniorzy wzajem-
nie się odwiedzają i przygotowują niespodzianki z okazji świąt, 
Dnia Babci i Dziadka lub Dnia Dziecka. Dom ,,Senior – Wigor’’ 
w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-
2020 Gmina Witnica otrzymała wsparcie finansowe na utworze-
nie i wyposażenie oraz zapewnienie funkcjonowania Dziennego 
Domu Senior-WIGOR w wysokości 218,9 tys. zł.  Korzystają 
z niego mieszkańcy Witnicy i przyległych sołectw w wieku 60+. 
W Domu można spędzić co najmniej 8 godzin dziennie od ponie-
działku do piątku. Do dyspozycji pensjonariuszy jest pomiesz-
czenie m.in. do: wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relak-
su (z biblioteką, sprzętem RTV oraz komputerem z dostępem do 
internetu).
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EGO
MISTRZOSTWA 
W STARTACH NA SANKACH
Ponad 50 zawodników wystartowało w Otwartych 

Mistrzostwach w Startach na Sankach. Impreza była zwieńczeniem 
projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki 
pn. ,,Upowszechnianie sportów zimowych w gminie Witnica’’. 

Współorganizatorami 
imprezy byli: 
Uczniowski Klub 
Sportowy Nowiny 
Wielkie oraz SP Nowiny 
Wielkie, SP Dąbroszyn 
i SP Kamień Wielki, 

a także studio ,,Sie Ściemnia’’. Projekt był adresowany  głównie 
do uczniów szkół podstawowych gminy Witnica. Zawody roze-
grano na lodowisku gorzowskiej ,,Słowianki’’ Zmagania śledzi-
ła olbrzymia liczba kibiców. Medale uroczyście wręczały na-
sze olimpijki z PyeongChang: Natalia Wojtuściszyn, Ewa Kuls 
– Kusyk, a także Burmistrz Dariusz Jaworski, który na koniec 
imprezy wręczył puchar za najlepszy uzyskany czas Kamilowi 
Ruckiemu oraz jedynej kobiecie w kategorii open Pani Sołtys 
Grażynie Dudek. Burmistrz wręczył też czek na 10 tys. zł dla 
UKS Nowiny Wielkie na zakup profesjonalnych kurtek, które są 
saneczkarzom potrzebne do noszenia przed startami.

SILNI W SPORCIE MŁODZIEŻOWYM
Dzięki inwestowaniu w sport młodzieżowy, nasza gmina 

zajmuje wysokie lokaty w rywalizacji sportowej dzieci i mło-
dzieży. Co roku w klasyfikacji wojewódzkiej zajmujemu 3-4 
miejsce. Do sukcesu przyczy-
niają się głównie saneczkarze 
z Nowin Wielkich i basebal-
liści z Witnicy. W katego-
riach klubów uczniowskich 
UKS Nowiny Wielkie zdoby-
wa lokaty w pierwszej piątce. 
Również w ogólnopolskich 
podsumowaniach sportu mło-
dzieżowego nasi saneczkarze 
wygrywają nagrody i puchary. Wyróżnienia otrzymują także in-
dywidualnie zawodnicy i trenerzy. Dlatego Burmistrz zamierza 
kontynuować współpracę z naszymi klubami sportowymi krze-
wiącymi sport młodzieżowy i wspierać ich działalność w formie 
dotacji na realizację zadań publicznych.

TRÓJBÓJ LEKKOATLETYCZNY
Od trzech lat w Zespole Szkół Samorządowych organizowany 

jest Gminny Trójbój Lekkoatletyczny o Puchar Burmistrza Miasta 
i Gminy w Witnicy. Zawody organizowane są dla uczniów klas 
czwartych i młodszych 
szkół podstawowych 
z terenu Miasta i Gminy 
Witnica. Rywalizacja 
odbywa się w kategorii 
dziewcząt i chłopców, 
indywidualnie i druży-
nowo. W programie trójboju są bieg na 60 m, skok w dal i rzut 
piłeczką palantową. Wyniki poszczególnych konkurencji przeli-
czane są na punkty według odpowiednich tabeli wielobojowych 
PZLA i suma punktów wyłania zwycięzców poszczególnych ka-
tegorii. Po sportowej rywalizacji gmina funduje dzieciom poczę-
stunek. Corocznie w zawodach bierze udział kilkudziesięciu ucz-
niów.

TURNIEJE RODZINNE
Witnickie szkoły zaczęły organizować turnieje sportowe dla 

dzieci i  rodziców, integrujące rodziny z naszej gminy. ,,W rodzi-
nie siła’’ – pod takim hasłem 16 czerwca br. odbył się I sportowy 
turniej dla rodzin dzieci uczących się w Szkole Podstawowej nr 
2 w Witnicy. Celem, który przyświecał organizacji imprezy, było 
przede wszystkim zachęcenie rodzin do spędzenia wspólnie czasu 
oraz wspólne pokonywanie trudności w dążeniu do sukcesu. Tymi 
trudnościami, w tym wypadku, okazały się różnorodne konkuren-
cje, niekoniecznie związane ze sportem, między innymi wyścigi 
gospodyń, gdzie trzeba było wykazać się umiejętnościami spraw-
nego zamiatania (prowadzenie piłki miotłą), czy gotowanie zupy 
z kamyków. W turnieju brało udział 16 rodzin, które rywalizo-
wały w 8 konkurencjach. Natomiast pod hasłem ,,Zamień tablet 
i smartfona na skakankę” odbyły się w Szkole Podstawowej nr 1 
zajęcia otwarte z rodzicami w grupach zerowych. Rodzice zostali 
zaproszeni na wspólne zajęcia sportowe nie tylko po to, aby miło 
spędzić czas, ale również żeby uświadomić zagrożenie płynące 
z braku spontanicznego ruchu. Nauczycielki za pomocą wspól-
nych ćwiczeń pokazały jak powinna kształtować się fizyczna sfe-
ra rozwoju dzieci. Ćwiczenia z wykorzystaniem gumy, hula-hop 
czy skakanki wzbudziły wiele radości i zaangażowały w zajęcia 
i dzieci, i rodziców.

BASEBALLIŚCI Z WITNICY
Wilki Witnica radzą sobie coraz lepiej zawodach baseballowych. W tym roku wy-

grały Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików! Od roku baseballową drużynę 
Wilków Witnica zasiliła grupa nowych zawodników. W połączeniu z doświadczonymi 
już baseballistami dało to mieszankę piorunującą. Wilki pojechały do Miejskiej Górki 
na Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików i zdeklasowały wszystkich przeciwni-
ków. Witnicka drużyna wystąpiła w składzie: Jakub Karbowiak, Krystian Krawczyński, 
Sebastian Liczbiński, Kacper Mikisz, Eryk Skowroński, Alicja Szybczyńska, Kamil 
Waraksa, Konrad Wąsowicz i Adam Wilk. Zawodnicy i trener wrócili do Witnicy po-
ciągiem, a na dworcu czekali na nich rodzice oraz Burmistrz Dariusz Jaworski, który 
ufundował drużynie słodkie niespodzianki. Teraz, gdy zespół ma nowe boisko, z pew-
nością będzie grać jeszcze lepiej. A gmina będzie wspierać działalność klubu finansowo 
i organizacyjnie. 
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Burmistrza w Mosinie 
stanął obelisk upamięt-
niający amerykańskich 
pilotów, zestrzelonych 
72 lata temu nad wsią. 
,,Gone but never forgot-
ten” – głosi napis na obe-
lisku. Oznacza on: ,,zagi-

nieni, ale nie nigdy nie zapomniani”. Witniczanie nie zapomnieli 
o członkach załogi bombowca B-17 ,,Latająca Forteca”, których 
samolot Rosjanie omyłkowo zestrzelili nad Mosiną 18 marca 
1945 roku. Dwóch członków załogi, którzy ewakuowali się z pło-
nącego bombowca, do dziś nie odnaleziono – Johna Sunberga 
i Leonarda Marino. Grupa miłośników historii z Witnicy, przy 
wsparciu Jednostki Strzeleckiej JS 4044 Witnica i ekipy telewi-
zyjnego programu ,,Było… nie minęło” poszukiwała szczątków 
pilotów, ale na razie udało się odnaleźć tylko elementy zestrze-
lonego samolotu. Aby uczcić pamięć zaginionych, Burmistrz 
Dariusz Jaworski, który był jednym z inicjatorów poszuki-
wań, postanowił uhonorować obeliskiem i tablicą pamiątkową. 
Odsłonięcia obelisku w 2017 r. wspólnie z Burmistrzem dokonali 
Minister Elżbieta Rafalska, generał dywizji Stanisław Czosnek 
oraz oddziały 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej i 64 
Batalionu Wsparcia US Army z Kolorado. Rok później miesz-
kańcy naszej gminy znów oddali hołd zaginionym, składając wią-
zanki kwiatów i wciągając na maszty flagi polską i amerykańską. 
O obelisku dowiedzieli się członkowie rodziny Johna Sunberga, 
którzy latem tego roku przylecieli z USA, aby uczcić pamięć 
swojego wuja i bohatera II wojny światowej.

MURAL PATRIOTYCZNY
Na ścianie budynku przy ul. Kostrzyńskiej powstał patrio-

tyczny mural, będący kopią obrazu Wojciecha Kossaka ,,Ułan 
z lornetką’’. Przy ścianie z muralem, na skwerze ustawiono ar-
matę z kolekcji płk Czesława 
Chmielewskiego, twór-
cy Prywatnego Muzeum 
Chwały Oręża Polskiego 
i Honorowego Obywatela 
Miasta. Powstałe obok nowe 
rondo nazwano imieniem 
pułkownika. Na skwerze sta-
nął też obelisk z pamiątkową tablicą, ufundowany przez organi-
zacje patriotyczne działające w naszej gminie. Armatę odrestau-
rowała witnicka młodzież z Jednostki Strzeleckiej 4044 Witnica 
i z Witnickiego Drużyny Harcerskiej ,,Wicina’’. Cały skwer wy-
sypano drobnym grysem i podświetlono, a budynek, na którym 
powstał mural, ocieplono i otynkowano. Autorem muralu jest 
Marcin Sępołowicz, artysta z Kostrzyna. W ten sposób mogli-
śmy wyrazić dumę z tego, że jesteśmy Polakami, patriotami i że 
pamiętamy o tych, którzy zasłużyli się dla kraju i naszej gminy 
– mówi Burmistrz Dariusz Jaworski, inicjator stworzenia skweru 
z armatą i patriotycznego muralu.

ILUMINACJA POMNIKA W WITNICY
Pomnik Pamięci Żołnierza Polskiego od dwóch lat w święto narodowe 

jest podświetlany narodowymi barwami. Pomysł Burmistrza bardzo przypadł 
mieszkańcom do gustu. Pierwszy raz Pomnik Pamięci Żołnierza Polskiego roz-
błysnął iluminacją w narodowych barwach 11 listopada 2016 r. Urząd zaku-
pił cztery lampy halogenowe - dwie białe i dwie czerwone, przeznaczone do 
iluminacji obiektów. Lampy podłączone są do sieci miejskiej i włączają się 
zmierzchowo. Szczególne podświetlenie witnickiego monumentu jest realizo-
wane przy okazji świąt narodowych.

PAMIĘĆ O KATASTROFIE SMOLEŃSKIEJ
Od początku kadencji władze gminy składają hołd ofiarom 

katastrofy rządowego samolotu pod Smoleńskiem. Kwiaty pod 
obeliskiem ku czci ofiar katastrofy lotniczej składają również 
przedstawiciele władz Nadleśnictwa Bogdaniec. 10 kwietnia 
2010 r. w katastrofie rządowego samolotu Tu-154 koło lotniska 
w Smoleńsku w Rosji zginęło 96 osób, w tym Prezydent RP Lech 
Kaczyński z małżonką, ostatni Prezydent RP na uchodźstwie 
Ryszard Kaczorowski, dowódcy wszystkich rodzajów sił zbroj-
nych RP, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, posłowie, politycy 
i szefowie wielu instytucji centralnych. Witniczanie uczcili ich 
pamięć, sadząc 96 cisów przy drodze z Witnicy nad jez. Wielkie. 
Przy zasadzonych drzewach stanął też obelisk z tablicą pamiątko-
wą. Przy obelisku co roku, 10 kwietnia Burmistrz i Nadleśniczy 
składają wiązanki kwiatów.

CZEŚĆ ŻOŁNIERZOM WYKLĘTYM
Od czterech lat władze gminy honorują Narodowy Dzień 

Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Burmistrz wraz z przedstawi-
cielami organizacji patriotycznych składa co roku kwiaty pod 
Pomnikiem Żołnierza Polskiego. Żołnierzami wyklętymi określa 
się żołnierzy, którzy w 1945 r. nie złożyli broni i walczyli z sowie-
ckimi oddziałami kontrolującymi polskie tereny oraz ich komu-
nistycznymi poplecznikami z Polski, sprawującymi niesuweren-

ną władzę w kraju. Komuniści 
zwalczali oddziały, wywodzące 
się głównie z Armii Krajowej. 
Władze komunistyczne pacy-
fikowały oddziały żołnierzy 
wyklętych (nazwanych tak ze 

względu na oficjalną propagandę komunistyczną, ,,wymazującą’’ 
ich z pamięci narodowej) aż do 1953 roku, kiedy to rozbito ostat-
ni z oddziałów. Wielu żołnierzy ówczesna władza zamordowała  
lub skazała na wieloletnie więzienie. W 2011 r. parlament ustano-
wił 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 
Tego dnia pod witnickim pomnikiem składane są kwiaty, a przy 
pomniku i na Urzędzie Miasta i Gminy zawieszane są flagi naro-
dowe, aby uhonorować w ten sposób bohaterów pierwszych po-
wojennych lat.
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ORLIK LEKKOATLETYCZNY
Na Stadionie Miejskim w Witnicy powstanie Lekkoatletyczny 

Orlik. Pieniądze na inwestycję wartą Za kwotę 1 700 000 zł pozy-
skaliśmy z Ministerstwa Sportu i Turystyki. W ramach inwestycji 
powstanie:

– bieżnia okrężna czterotorowa o nawierzchni sztucznej o dłu-
gości 400 metrów,

– bieżnia prosta czterotorowa o nawierzchni sztucznej o dłu-
gości 100 metrów jako przedłużenie prostego odcinka bieżni 
okrężnej (z nabiegami 
łącznie długość 120 me-
trów),

– skocznia do sko-
ku wzwyż o nawierzchni 
sztucznej, zlokalizowana 
w zakolu bieżni,

– skocznia do skoku 
w dal oraz do trójskoku 
o nawierzchni sztucznej, zlokalizowana w zakolu bieżni,

– rzutnia do pchnięcia kulą o nawierzchni z mączki ceglanej, 
zlokalizowana w zakolu bieżni,

– wyposażenie lekkoatletyczne w postaci sprzętu lekkoatle-
tycznego.

Roboty ruszą jeszcze w tym roku i zakończą się w przyszłym 
roku. Z nowej bazy sportowej skorzystają uczniowie witnickich 
szkół, aby mogli ćwiczyć biegi sprinterskie, średnio i długody-
stansowe, skok wzwyż, skok w dal, trójskok oraz pchnięcie kulą. 
Układ boiska nie zmieni się, więc nadal będą mogły być na nim 
rozgrywane mecze piłkarskie

REMONT ZAPLECZA STADIONU
Trwa remont budynku zaplecza socjalno-sanitarnego na 

Stadionie Miejskim. Inwestycja warta jest blisko 700 tys. zł.  
Połowę kosztów remontu pozyskaliśmy z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 
Ministerstwo pokrywa połowę 
kosztów robót. Modernizacja 
zaplecza stadionu obejmu-
je gruntowną przebudo-
wę dwóch głównych szatni 
z prysznicami i WC, pozosta-
łych szatni z łazienką wspólną 
na korytarzu, łazienką na par-
terze dostosowanej dla osób niepełnosprawnych, a także szatni 
na parterze dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. Ponadto 
remont obejmuje także elewację budynków i dach. Przewidziano 
elewację z ociepleniem, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej 
wraz z parapetami, wymianę systemu rynnowego, blacharki i po-
krycie papą, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycz-
nej, modernizację systemu grzewczego, remonty łazienek wraz 
z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych, a także wyko-
nanie prac remontowych tj. szpachlowanie, tynkowanie, malowa-
nie, wymiana podłóg, schodów, wentylacji). Wewnątrz budynku 
stanie nowoczesny sprzęt siłowni, a przed budynkiem – stojak na 
rowery. Prace powinny zakończyć się przed zimą. Młodzi i doro-
śli piłkarze z naszej gminy, a także dzieci korzystające z obiektów 
Stadionu Miejskiego podczas gminnych imprez sportowych i re-
kreacyjnych będą mogli teraz przygotowywać się do treningów 
i rozgrywek w godziwych warunkach.

SZATNIE SPARTANA SOSNY
Piłkarze Spartana Sosny od 2015 r. mają zaplecze szatniowe. 

Gmina postawiła przy klubowym boisku kontener do przebiera-
nia się zawodników i sędziów. Kontener był wymogiem posta-
wionym klubowi przez Lubuski Związek Piłki Nożnej po awansie 
Spartana do klasy A. Klub nie miał takich funduszy, więc do roz-
grywek w tej klasie dopuszczono go warunkowo, a gmina wzięła 
na swoje barki urządzenie szatni. Zakupiono kontener o wymia-
rach 3x6 m na potrzeby zaplecza boiska sportowego w Sosnach. 
Wykonano również przyłącza wodno – kanalizacyjne i energe-
tyczne. Dostawcą kontenera była firma STAL-KON-TE. Wartość 
całego zadania to około 30 tys. zł. W najbliższym czasie klub zy-
ska jeszcze lepsze, nowoczesne kontenery szatniowe, budowane 
z dofinansowaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI
W Dąbroszynie przy boisku piłkarskim powstanie Otwarta 

Strefa Aktywności. Otwarte Strefy Aktywności (OSA) będą ogól-
nodostępnymi plenerowymi miejscami sportu, rekreacji i odpo-
czynku, w skład których wejdą urządzenia siłowni zewnętrznej 
oraz strefa relaksu i gier i zagospodarowanie zieleni. OSA mają 
sprzyjać integracji społecznej i być skierowane do różnych grup 
wiekowych. W Dąbroszynie staną m.in. orbitrek, wioślarz, ro-
wer, wyciskacz, surfer i inne urządzenia, a w strefie relaksu bę-
dzie ustawiony stół do gry w szachy oraz ławki i kosze na śmieci. 
Całość będzie kosztować 50 tys. zł. Połowę tej kwoty pokryje 
Ministerstwo Sportu i Turystyki z ,,Programu rozwoju małej in-
frastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokole-
niowym’’. Strefa będzie oddana do użytku jeszcze w tym roku.

ZAPLECZA KONTENEROWE
Przy boiskach sołeckich w Nowinach Wielkich, Dąbroszynie i Białczu powstaną zaplecza kon-

tenerowe. Zadanie warte jest 255 tys. zł, a Urząd Marszałkowski dofinansuje nam z tej kwoty aż 
162 256 zł. Dotacja pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach inwestycji, przy 
boiskach sołeckich powstaną kompleksy kontenerowe (po 3 kontenery w każdej miejscowości), sta-
nowiące zaplecze placów rekreacyjnych. Będą one służyć wszystkim mieszkańcom tych wsi i nie 
tylko, do gier zespołowych, zabaw sołeckich i zawodów rekreacyjnych. Podniesie to komfort orga-
nizacji takich imprez jak spartakiady międzysołeckie czy dożynki. Kompleksy kontenerowe będą 
wyposażone w szatnie, toalety, a nawet prysznice. Będą tam pomieszczenia dla uczestników imprez 
rekreacyjnych, osobne pomieszczenie dla personelu obsługi imprez i WC dla kibiców. Prace ruszą 
najpóźniej jesienią i zakończą się jeszcze w tym roku.
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ŁY SAMODZIELNA SZKOŁA 
W KAMIENIU WIELKIM
Przez ostatnie lata szkołą w Kamieniu Wielkim była filią szkoły 

w Dąbroszynie. Dzieci z klas 1-3 uczyły się w Kamieniu Wielkim, 
a z klas 4-6 w Dąbroszynie. Wraz z reformą szkół podstawowych 
pojawiła się możliwość przywrócenia pełnoklasowej i niezależ-

nej szkoły miesz-
kańcom Kamienia 
W i e l k i e g o .
Burmistrz Dariusz 
Jaworski wsparł 
mieszkańców, któ-
rzy gremialnie opo-
wiedzieli się za 
reaktywowaniem 
placówki. 

Po dwóch latach starań Burmistrzowi udało się doprowadzić 
do stworzenia na nowo Szkoły Podstawowej im. Orła Białego 
w Kamieniu Wielkim z klasami 1-8. 1 września 2018 r. odbyła 
się inauguracja tej samodzielnej placówki oświatowej. Zmiany 
spowodują, że uczniowie będą mieli bliżej do szkoły i będą spę-
dzać mniej czasu w autobusach dowozów szkolnych. Będą też 
w swoim środowisku, a nie jak dotąd w łączonej szkole z sześciu 
miejscowości. Szkole przywrócono imię Orła Białego i sztandar 
z czasów, gdy była to jeszcze szkoła sześcioklasowa. Od września 
rozpoczęły się tam normalne lekcje.

ODNOWIONE PRZEDSZKOLE
Gmina Witnica zrealizowała projekt ”Na Środku Świata” 

w Nowinach Wielkich – poprawa dostępności i jakości edukacji 
przedszkolnej”, z dofinansowaniem z Unii Europejskiej. W ra-
mach projektu powstała nowa grupa przedszkolna dla 20 dzieci. 
Aby zapewnić wysoki komfort zajęć dzieciom, przebudowywano 
pomieszczenia przedszkola. Z byłej kuchni urządzono przygoto-
walnię i zmywalnię. Są one wyposażone w zmywarkę kapturową, 
piec konwekcyjno – parowy, szafę chłodniczą, komplet stołów 
roboczych i kuchenkę gazową. Natomiast z byłej jadalni urządzo-
na jest dodatkowa sala zajęć dla dzieci. W tej części przeprowa-
dzono całkowity remont. Powstała też nowa, dodatkowa łazienka 
dla dzieci. Sale zajęciowe i łazienka są teraz nowoczesne i kolo-
rowe. Nową 
salę zajęć 
wyposażo-
no w nowo-
czesne meb-
le i pomoce 
dydaktycz-
ne. Gmina 
kupiła dla 
przedszko-
la m.in. pił-
ki, puzzle, 
pacynki, klocki, zestawy zabawek, układanki, zestaw sportowy, 
zestaw drewnianych instrumentów a także lustro logopedyczne. 
Są też nowe stoliki i krzesełka, tablice korkowe, tablica magne-
tyczna, łóżeczka z materacami, drewniane szatnie, wykładzina 
dywanowa oraz 7-elementowe siedzisko w formie uśmiechniętej 
gąsienicy. Projekt wart jest ponad 625 tys. zł, z czego ponad pół 
miliona złotych to dotacja unijna. Z okazji oddania do użytku no-
wych i odnowionych pomieszczeń, Burmistrz Dariusz Jaworski 
sprezentował placówce nowoczesny laptop. 

PRZEBUDOWANE 
PRACOWNIE W SZKOLE ŚREDNIEJ
Gmina zmodernizowała pracownie przedmiotowe w Zespole 

Szkół Samorządowych. Gmina Witnica dostała na tę inwestycję 
dotację z Unii Europejskiej. Prace warte są ponad 300 tys. zł. 

Zmodernizowano trzy 
pracownie – pracownię 
lokalnych sieci kom-
puterowych, pracow-
nię urządzeń techni-
ki komputerowej oraz 
pracownię aplikacji in-
ternetowych. Ponadto 
jedna z sal lekcyjnych 

została zaadaptowana  na pracownię logistyki, gospodarki mate-
riałowej i środków transportu. W ramach projektu zostały wyko-
nane prace remontowe i budowlane, zbudowano też infrastrukturę 
elektryczna i sieć teletechniczną w tych pracowniach oraz wypo-
sażono sale w biurka, stoły, krzesła i szafki. Inwestycję Gmina 
sfinansowała ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
– Lubuskie 2020. Dotacja wynosi 267  977,57 zł, a cała inwesty-
cja warta jest 315 267,74 zł.

WYREMONTOWANE SZKOLNE SZATNIE
Gmina wyremontowała szatnie Szkoły Podstawowej nr 2 

w Witnicy są już wyremontowane. Prace kosztowały 14,5 tys. 
zł. Brygada remontowa Miejskich Zakładów Komunalnych zbiła 
stare tynki i położyła nowe. Ściany 
wygładzono i wyłożono kafelka-
mi. Nowe płytki położono też na 
posadzkach. W toaletach zamonto-
wano nowe kompakty wc. Szatnie 
prezentują się naprawdę ładnie, 
a o poprzednich cuchnących klit-
kach uczniowie zdążyli zapomnieć. 
Jedną szatnię wyremontowano 
w przerwie świątecznej, a drugą 
podczas ferii, więc prace budowla-
ne nie zakłóciły toku pracy szkoły. 
Remont był jednocześnie realizacją 
zaleceń Sanepidu sprzed kilku lat.

NOWY DACH SZKOŁY 
W NOWINACH WIELKICH
Na zlecenie Burmistrza Miejskie Zakłady w Witnicy wykona-

ły prace remontowe na dachu Szkoły Podstawowej w Nowinach 
Wielkich. W ramach przedsięwzięcia na całej połaci dachu zosta-
ła ułożona nowa warstwa papy termozgrzewalnej. Położono jej 
około 750 m2. Prace prowadziły jednocześnie przez dwa zespoły, 
aby zakończyć je jak najszybciej. Dzięki wymianie papy, sufity 
w gabinetach lekcyjne już nie przeciekają, co poprawiło komfort 
nauczania w szkole.
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GOSPODARKA  KOMUNALNA

NOWY BECZKOWÓZ NA ŚCIEKI
Jeszcze w tym roku przydomowe zbiorniki na ścieki w naszej 

gminie będą opróżniane przez nowy wóz asenizacyjny. Miejskie 
Zakłady Komunalne kupują wóz z pieniędzy Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej.  Stawki za opróżnianie 
szamb przez gminną spółkę są 
dla mieszkańców niższe od firm 
komercyjnych. Spółka obecnie 
posiada dwie beczki asenizacyj-
ne, pracujące około 10 godzin 
dziennie oraz często w soboty 
i inne dni wolne od pracy. Posiadanym sprzętem spółka nie jest 
w stanie obsłużyć więcej klientów – tym bardziej, że obie becz-
ki pochodzą lat 70 i po prostu z racji zużycia i wieku ulegają 
awariom, co wyłącza je co jakiś czas na kilka dni z eksploatacji. 
Nowym samochodem szybciej będzie można obsłużyć więcej za-
mówień, niż obecnie przy pomocy beczek wleczonych za ciągni-
kami rolniczymi. Zakup będzie sfinansowany w ramach dofinan-
sowania z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Dostawa pojazdu planowana jest na przełom października i listo-
pada br.

NOWA ZAMIATARKA I KOSIARKA
Dzięki nowym urządzeniom, w które wyposażyły się Miejskie 

Zakłady Komunalne, utrzymanie czystości ulic i pielęgnacja ziele-
ni jest wykonywana taniej i sprawniej. Burmistrz przydzielił spół-
ce nowe zadania – utrzymanie ulic i pielęgnacja zieleni miejskiej. 
Spółka wzięła więc w leasing kosiarkę i zamiatarkę. Sprzątaniem 
piachu ulicznego zajmowała się wcześniej brygada Centrum 
Integracji Społecznej, która zamiatała krawędzie jezdni miotłami 
i potem łopatami wrzucała piach na przyczepę. Teraz głównymi 
ulicami zajmuje się zamiatarka, a CIS opiekuje się innymi zakąt-
kami miasta. ZMC 2.0 to zamiatarka „podciśnieniowa” ciągnio-

na, z zespołem 
zamiatającym 
i zespołem zra-
szającym.

W s z y s t k i e 
opcje sterowa-
nia maszyną od-
bywają się za 
pomocą dźwig-
ni w formie joy-
sticka. Kosiarka 

bijakowa tylno-boczna BBK 200M jest zaś przeznaczona do ko-
szenia i rozdrabniania chwastów, zarośli i trawy na niezagospo-
darowanych terenach, na poboczach dróg, nasypach, rowach me-
lioracyjnych, kanałach wodnych oraz do rozdrabniania obciętych 
gałęzi drzew (do średnicy 10 cm). Dzięki niej gmina nie musi już 
zamawiać usługi koszenia na rynku komercyjnym.

RÓWNIARKA I KOPARKA JUŻ PRACUJĄ
Gmina kupiła w 2018 r. równiarkę i koparkę. Dzięki nowym 

maszynom drogi gminne będą teraz równiejsze i wygodniejsze 
dla kierowców. Nowa, niemiecka równiarka i koparka znanej fir-
my JCB prezentują się okazale. Równiarka ma kompletny zestaw 
narzędzi do wyrównania każdej drogi gruntowej w gminie, a ko-
parka ma możliwość szybkiej wymiany narzędzia pracy, dzięki 
czemu może służyć do kopani, spychania, podnoszenia, transpor-
towania itp. Może być nawet wykorzystywana do kopania rowów 
melioracyjnych czy teletechnicznych. Urząd wyszkolił operatora 
równiarki i przygotował harmonogram prac tego sprzętu. W celu 
optymalizacji prac, drogi gminne są wyrównywane w sołectwach 
i w mieście w ustalonej geograficznie kolejności od Białcza do 
Dąbroszyna, w systemie ciągłym. Harmonogram zależy jednak 
również od warunków pogodowych.

AUTO DLA STRAŻY MIEJSKIEJ
Straż Miejska pozyskała nowy samochód. Poprzednie, 17-

letnie auto nie nadawało się już nawet do naprawy. Samochód 
przejeżdżał po gminie 20  000 kilometrów rocznie. Zakres obo-
wiązków strażnika jest bardzo szeroki. Zajmuje się lokalnymi in-
terwencjami, którymi nie ma czasu zająć się policja – bezpański-
mi psami, przypadkami niszczenia mienia komunalnego, dzikimi 
wysypiskami śmieci czy skargami na spożywanie alkoholu w miej-
scach publicznych. Zajmuje się też wykrywaniem nielegalnych 
odprowadzeń ścieków, usuwaniem padłej zwierzyny, zapobie-
ganiem kradzie-
żom miejskiego 
drewna, monito-
rowaniem stanu 
dróg i oświetlenia 
miejskiego a tak-
że oznakowania 
dróg. Transportuje 
też poufne doku-
menty. Samochód, 
w którym wyko-
nywał swoją pracę, miał już ponad 300 tys. kilometrów, a było 
to zwykłe auto osobowe niedostosowane do potrzeb Straży 
Miejskiej. Konieczny więc był zakup nowego pojazdu. Urząd 
wybrał dacię dokker. Samochód ma fabryczną instalację gazo-
wą, więc jest ekonomiczny w użytkowaniu. Jest przystosowany 
do przewozu bezpańskich zwierząt – ma zainstalowaną klatkę do 
przetrzymywania psów czy kotów. Jest oznakowany, wyposażo-
no go w sygnalizację świetlną i dźwiękową oraz wideorejestrator. 
Strażnik wykonuje teraz swą pracę w odpowiednich warunkach.

OBNIŻKA CEN WODY
Burmistrz Dariusz Jaworski zagwarantował nowe, niższe 

ceny wody na najbliższe trzy lata. Mieszkaniec będzie płacił 3,21 
zł za metr sześcienny pobranej wody i 8 zł za metr sześcienny od-
prowadzonych ścieków. Łącznie daje to stawkę 11,21 zł. To jed-
na z najniższych opłat w regionie! Dla porównania stawki w in-
nych samorządach – Kostrzyn nad Odrą 12,12 zł, Dębno 12,13 zł, 
Gorzów 12,26 zł, Kłodawa 12,16 zł, Santok 12,26 zł, Krzeszyce 
19 zł. Skąd taka niska opłata? Miejskie Zakłady Komunalne przy-
gotowały dobry wniosek taryfowy, który został zatwierdzony 
przez Wody Polskie. Zmiana systemu zarządzania spółką pozwo-
liła na obniżenie stawek za wodę i ścieki. MZK m.in. nie muszą 
już płacić kar środowiskowych, których nie zniwelował poprzed-
ni prezes spółki. Zainwestowały też w lepszy sprzęt i poszerzyły 
zakres działalności, co pozwoliło obniżyć koszty funkcjonowa-
nia spółki. Do taryfy, która weszła w życie w sierpniu br., Rada 
Miejska uchwaliła we wrześniu dopłaty w wysokości 1,08 zł do 
stawki za wodę i 1,08 zł do stawki za ścieki. Stąd tak korzystne 
dla mieszkańców opłaty. Stawki taryfy wodno – kanalizacyjnej są 
stabilne i będą obowiązywały przez trzy najbliższe lata.
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Mieszkańcy Mosiny wyremontowali swoją świetlicę wiejską. 
Z funduszu sołeckiego odnowiono niemal wszystko. Ściany są na 
nowo wytynkowane i odmalowane, renowację przeszła też scena. 
Odmalowano drzwi wewnętrzne, a stary piec kaflowy został za-
stąpiony przez nowoczesny kominek z płaszczem wodnym, obu-
dowany stylowym klinkierem. W oknach zamontowano koloro-
we rolety, ufundowane przez gminę, a nad oknami nowe karnisze 
i firany. Mieszkańcy wyremontowali toalety. - Świetlica zmie-
niła się nie do poznania  - mówi sołtys Magdalena Kacprzak.  
Również w Okszy świetlica przeszła renowację. Odmalowano 
sufit i ściany, położono nowe płytki. W remont zaangażowali się 
mieszkańcy, a szczególnie sołtys Jarosław Jeziorek, który sam 
wykonał wiele prac. Odmieniła się także świetlica w Białczyku, 
gdzie naprawiono sufit, odmalowano ściany i naprawiono dach. 
Przy świetlicy powstała też altana i palenisko do grillowania. 
Nową podłogę zyskała świetlica w Pyrzanach, gdzie stare de-
ski na piasku zastąpiono solidną posadzką. W Białczu remont 

przeszedł ganek świetlicy – zbito stary tynk i zdemontowano 
drewniany sufit w ganku. Na ścianach położono nowy tynk, na 
suficie regipsy, a na podłodze płytki. Przez ganek wchodzi się 
solidnymi drzwiami, na oknie jest nowa roletka, zamontowano 
nowe gniazdka elektryczne. Z zewnątrz założono elewację do-
braną kolorystycznie do całości budynku i nowe rynny, a przy 
ziemi – płytki elewacyjne. Wewnątrz została zamontowana ro-
leta automatyczna na klucz. Dzięki rozsądnemu gospodarowa-
niu pieniędzmi na remont, wystarczyło nawet na odmalowanie 
kuchni i zakup zmywarki. Nową podłogę i odmalowane ściany 
zyskała świetlica w Świerkocinie, która ożyła w ostatnich latach 
za sprawą nowego sołtysa Leszka Jakubowskiego. Remont ścian 
i wystroju przeszła też świetlica w Nowinach Wielkich. Sołectwo 
Nowe Dzieduszyce wzbogaciło się o świetlicę kontenerową, 
a w Mościczkach i Kamieniu Wielkim powstały wiaty do spotkań 
mieszkańców, wykorzystywane regularnie na imprezy sołeckie.  
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CHODNIKI
CHODNIK W DĄBROSZYNIE
Gmina wykonała chodnik w Dąbroszynie, łączący szkołę, sklepy i pałac z blokami 

wielorodzinnymi. Utwardzonym ciągiem pieszym można dojść od szkoły aż do torów 
kolejowych. O budowie  chodnika we wsi zdecydował Burmistrz Dariusz Jaworski po 
rozmowach z mieszkańcami Dąbroszyna. W 2017 roku powstał odcinek od wjazdu do 
szkoły podstawowej do ulicy graniczącej z działką pałacu. Wiosną ruszył drugi etap 
budowy chodnika. Wycięto chaszcze, wytyczono przebieg chodnika i ułożono solidną 
podbudowę, a następnie brukarze ułożyli chodnik z polbruku. Chodnik ma szerokość 1,5 
metra i obniżenia przy zjazdach na posesje. Rozciąga się od wyjazdu ze szkoły, wzdłuż 
pałacu i kościoła, a potem za skrętem w stronę bloków wielorodzinnych, aż do przejaz-
du kolejowego.  Prace wykonała gminna brygada remontowa. Dzięki temu mieszkańcy 
w przyzwoitych warunkach mogą dotrzeć do sklepu, szkoły czy kościoła, a dzieci mają 
wygodną i bezpieczną drogę do szkoły.

CHODNIK W KAMIENIU MAŁYM
Gmina wspólnie z powiatem wybudowała pierwszy odcinek chodnika łączącego Kamień Mały 

z Kamieniem Wielkim. Wspólne zadanie warte jest 400 tys. zł. W ramach inwestycji powstały od-
cinki chodnika od drogi wojewódzkiej Gorzów – Kostrzyn do wjazdu na wysokości bloków wieloro-
dzinnych. Chodnik jest ułożony wzdłuż dwóch odnóg drogi powiatowej, a od miejsca ich połączenia 
– z jednej strony drogi. Inwestycję gmina i powiat finansują po połowie. To pierwszy etap tej inwe-
stycji, która docelowo ma połączyć Kamień Mały z Kamieniem Wielkim, a następnie przejść przez 
Kamień Wielki z wykorzystaniem istniejących już chodników i przejść dalej do Mościc. Z Mościc 
chodnik poprowadzony będzie przez całą wieś aż do Mościczek do istniejącej ścieżki rowerowej 
przy drodze wojewódzkiej. W dalszych planach jest też budowa ścieżki rowerowej, która stworzy 
ciekawą trasę rowerową Mościczki – Mościce – Kamień Wielki – Kamień Mały – Mościczki.

CHODNIKI PRZY UL STRZELECKIEJ
Dom Dziennego Pobytu ,,Senior Wigor” i Środowiskowy Dom Samopomocy miesz-

czą się przy ul. Strzeleckiej, ale są odsunięte od ulicy o kilkadziesiąt metrów. Aby uspraw-
nić drogę do obu instytucji, gmina porozumiała się z prywatnym witnickim przedsiębior-
cą, panem Andrzejem Niteckim, który jest właścicielem sali weselnej ,,Parkowa”, leżącej 
przy tej samej ulicy. Gmina dała materiał (kostkę brukową), a firma Efekt  zapewniła 
robociznę. Wspólna inwestycja dała 200 metrów utwardzonych ciągów komunikacyj-
nych. Dzięki temu i seniorzy, i pensjonariusze ŚDS mogą dojść do budynków przy ul. 
Strzeleckiej w komfortowych warunkach.

CHODNIK W ŚWIERKOCINIE
Zarząd Dróg Wojewódzkich przebudował chodnik w Świerkocinie. Burmistrz 

Dariusz Jaworski wnioskował do ZDW o naprawę zdewastowanego chodnika przy 
drodze wojewódzkiej w Świerkocinie od świetlicy wiejskiej do mostu na Warcie. 
Drogowcy w odpowiedzi wykonali te prace w 2016 r. Ułożono nowe krawężniki, 
a stare, połamane płyty chodnikowe zastąpiono nowymi. Wymienionych zostało 
w sumie około 100 metrów chodnika.

CHODNIK PRZY UL. MONIUSZKI
Przy okazji II etapu budowy ul. Plac Andrzeja Zabłockiego (wtedy jeszcze KRN), 

Burmistrz Dariusz Jaworski uzgodnił z wykonawcą, witnicką firmą Kazar pana Marka 
Rackiewicza, ze zostanie wykonany chodnik przy ul. Moniuszki, od KRN do mostku na 
Witnie. Zdjęto stare płyty chodnikowe i zastąpiono je granitowymi płytami przedzielonymi 
pasami kostki brukowej. Modernizacja chodnika połączyła nową nawierzchnią deptak z uli-
cą Moniuszki i terenem rekreacyjnym nad miejskim stawem.
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JE KANALIZACJA DLA BIAŁCZA I PYRZAN
Gmina wykonała ponad kilometr kanalizacji i wodociągu 

w Białczu i Pyrzanach. Rozbudowa sieci wodociągowej i ka-
nalizacyjnej w Białczu przy ul. Kościelnej oraz rozbudowa sie-
ci kanalizacyjnej w Pyrzanach była dofinansowana z Programu 

Rozwoju Obszarów 
Wiejskich kwotą około 
213 tys. zł. W ramach za-
dania w 2015 r. wybudo-
wano 600 metrów sieci 
wodociągowej i kanali-
zacyjnej w Białczu przy 
ul. Kościelnej od budyn-
ku nr 4 w kierunku pół-

nocnym oraz 500 metrów sieci kanalizacyjnej w centralnej czę-
ści wsi w Pyrzanach. Prace wykonała firma Sanitex. Mieszkańcy 
przyłączyli się do kanalizacji i płacą mniej niż za szambo.

KANALIZACJA ULICY KOLEJOWEJ
W Nowinach Wielkich zbudowano kolejną nitkę kanaliza-

cji sanitarnej. Miejskie Zakłady Komunalne położyły instalację 
w ul. Kolejowej. Spółka podłączyła do sieci Park Dinozaurów, 
a przy okazji również domy stojące przy tej ulicy. Co najważ-
niejsze, MZK zbudowały ten odcinek sieci z własnych środków. 
Mieszkańcy zapłacili tylko za przyłącza na terenie ich posesji. 
Inwestycja kosztowała 150 tys. zł. Powstało za to 200 metrów 
sieci. 

MELIORACJE W MIEŚCIE I SOŁECTWACH
Już ponad 15 kilometrów rowów melioracyjnych w tym 

roku odmuliła spółka wodna ,,Dolina Warty” przy wsparciu 
Urzędu Miasta i Gminy. Udrożnione są rowy w Witnicy, Białczu 
i Białczyku, a teraz prace przeniosły się do Mościczek. Spółka 
Wodna ,,Dolina Warty’’, którą tworzą rolnicy z terenu naszej gmi-
ny, odmula przy wsparciu Urzędu Miasta i Gminy rowy melio-
racyjne. Na przedwiośniu koparka bagrowała rów przebiegający 
w bliskim sąsiedztwie ul. Ogrodowej, idącym za garażami w stro-
nę drogi Witnica – Białczyk. Zmeliorowano też dalsze odcinki ro-
wów na pograniczu Witnicy i Białczyka oraz na terenie Białczyka 
i Pyrzan. Później prace przeniosły się w rejon Białcza, a obecnie 
udrażniane są rowy w Mościczkach. Prace melioracyjne w obrę-
bie miasta pomogą odwodnić tereny leżące przy ul. Ogrodowej. 
Odmulenie rowów poprawi też meliorację terenów inwestycyj-
nych Witnickiej Strefy Przemysłowej. Natomiast prace meliora-
cyjne w sołectwach przyległych do Witnicy poprawią gospodarkę 
wodną na polach gospodarzy z Mościczek, Białcza i Białczyka, 
którym grunty rolne nie będą już podsiąkać przy wysokim stanie 
wód gruntowych.

NOWE LAMPY W KRZEŚNICZCE,
PYRZANACH I SOSNACH
Enea wymieniła oprawy oświetleniowe lamp przy drodze 

wojewódzkiej w Krześniczce. Nowe oprawy dają lepszy efekt 
świetlny, przez co droga jest bezpieczniejsza, a we wsi jest jaś-
niej. Przy okazji na jednej z lamp zakład energetyczny zamon-
tował konstrukcję pod bo-
cianie gniazdo. Natomiast 
w Pyrzanach zamonto-
wano 6 nowych opraw 
oświetleniowych. Kilka 
z nich zawisło na słupach, 
na których dotąd nie było 
latarni. Miejsca ich monta-
żu uzgodniły wspólnie wła-
dze gminy, sołtys Izabela 
Araszczuk i przedstawicie-
le firmy Enea. Lampy już świecą, w Pyrzanach jest jaśniej! Zakup 
i montaż lamp dofinansowano z wolnych środków na to zada-
nie. Wkrótce zostaną też założone nowe oprawy oświetleniowe 
w Starych Dzieduszycach i Sosnach. Jedna lampa doświetli także 
słabo widoczne przejście dla pieszych przy ul. Gorzowskiej, mię-
dzy Browarem a siedzibą szkoły nauki jazdy.

KANALIZACJA UL. WIEJSKIEJ
Miejskie Zakłady Komunalne wybudowały w 2015 r. 320 

metrów rurociągu kanalizacyjnego w ul. Wiejskiej w Nowinach 
Wielkich. W sieć kanalizacyjną wbudowano 11 studni betono-
wych i rurociąg o średnicy 250 mm. Układ terenu sprawił, że bu-
dowa tego odcinka była utrudniona z powodu występowania wód 

gruntowych. Z tego po-
wodu wykopy pod kana-
lizację (głębokość ok. 4 
metry) były wykonywa-
ne w technologii odsą-
czania wody gruntowej 
poprzez zestaw igłofil-
trów. Inwestycja kosz-
towała około 150 tys. zł 

i została sfinansowana ze środków własnych spółki przy udziale 
finansowym gminy. Mieszkańcy ul. Wiejskiej mają teraz i kanali-
zację, i nową, polbrukową ulicę z chodnikami.

WODOCIĄG W BIAŁCZYKU
Miejskie Zakłady Komunalne wybudowały wodociąg na te-

renie sołectwa Białczyk. W ramach inwestycji MZK ułożyły 3 
kilometry rur. Woda pły-
nie z ujęcia w Nowinach 
Wielkich. Koszt budowy 
sieci oscylował w grani-
cach 2 tys. zł na miesz-
kańca. Spółka sfinanso-
wała zadanie z własnych 
środków w latach 2016-
2017. Zakończenie tej inwestycji dało możliwość podłączenia się 
do sieci wodociągowej dla 289 mieszkańców i 34 firm.
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RENOWACJA WITRAŻY W MOŚCICACH
Zabytkowe witraże w kościele w Mościcach są jak nowe. 

Mieszkańcy wsi od lat zabiegali o remont witraży neoromańskiego 
kościoła, wybudowanego w latach 1867-1868. Organizowali im-
prezy, zbierali pieniądze po mszach. Najbardziej aktywna w zabie-
gach o ratowanie witraży była rada parafialna. Burmistrz Dariusz 
Jaworski pozyskał z Urzędu Marszałkowskiego kwotę 30 tys. zł 
dofinansowania renowacji okien witrażowych w kościele pw. 
św. Wojciecha, 
Gmina dołożyła 
15 tys. zł, a po-
zostałą kwotę 
uzbierali para-
fianie. W sumie 
umowa opie-
wa na 61 274 
zł. Za tę kwotę 
odrestaurowa-
no 18 witraży 
o łącznej powierzchni 30 m.kw. Przetarg na renowację wygrała 
specjalistyczna firma z Poznania, która profesjonalnie wykonała 
remont. Witraże prezentują się okazale, zwłaszcza od wewnątrz 
kościoła. Tymczasem działacze rady parafialnej gromadzą środki 
na dalszy remont witraży, bo na wszystkie nie wystarczy uzbiera-
nych pieniędzy. Remont pozostałych witraży kościoła wpisanego 
40 lat temu do rejestru zabytków jest planowany w II etapie re-
nowacji świątyni.

POLICHROMIE W DĄBROSZYNIE
Gmina wspólnie z kostrzyńską parafią ratuje zabytkowe po-

lichromie w kościele w Dąbroszynie. W 2016 r. pozyskaliśmy 
z Urzędu Marszałkowskiego 30 tys. zł dotacji na wykonanie 
prac konserwatorskich w kościele. Pochodzący z XVII w. koś-
ciół rzymsko-katolicki pw. św. Józefa (pierwotnie ewangelicki) 

został w poprzednich latach odrestaurowany od zewnątrz, a we-
wnętrze polichromie odkryto w 2015 r. podczas prac remonto-
wych. W pierwszym etapie odrestaurowano malowidła naścienne 
w prezbiterium. Cały remont kosztował ponad 63 tys. zł. Koszt 
odtworzenia wszystkich polichromii w kościele to kwota około 
934 tys. zł. Burmistrz będzie zabiegał o dofinansowanie kolej-
nych etapów odtwarzania zabytkowych malowideł w dąbroszyń-
skiej świątyni.

WALKA ZE SZKODNIKIEM
W kościele w Białczu trwają opryski przeciwko szkodnikom 

niszczącym drewniane konstrukcje w świątyni. Pierwsza bitwa 
z drewnojadami w Białczu rozegrała się w październiku i listopa-
dzie 2017 r. Okazało się, że drewniane konstrukcje kościoła zostały 
mocno zainfekowane przez ksylofagi – kołatka domowego i spusz-

czela pospo-
litego. Żerują 
one w suchym 
drewnie, drą-
żąc kanały. 
Przez okres 
żerowania dra-
stycznie nisz-
czą drewno. 
M i e s z k a ń c y 
Białcza zaan-
gażowali się 
więc wspólnie 

z ks. prałatem Ryszardem Tomczakiem, proboszczem witnickiej 
parafii w działania ratunkowe. Udało się uzbierać kwotę ponad 
100 tys. zł, z dofinansowaniem Urzędu Marszałkowskiego oraz 
Burmistrza Dariusza Jaworskiego i ruszyły prace chemiczne. To 
jedyny bowiem sposób, aby pozbyć się drewnojadów. Środki ja-
kie zostały zastosowane to gazowanie Fosforowodorem PH4 
oraz żelowanie XiliX Gel. Po pół roku jednak okazało się, że nie 
wszystkie szkodniki udało się wytruć. W ramach gwarancji spe-
cjaliści znów gazowali kościół i żelowali jego drewniane kon-
strukcje. Poprawka powinna ostatecznie wybić kołatka i spusz-
czela. Po gruntownym wywietrzeniu kościoła, wierni wrócili do 
świątyni wolnej od drewnojadów.

RATOW
ANIE  OBIEKTÓW

  SAKRALNYCH

KOŚCIÓŁ W OKSZY URATOWANY
Ponad pół miliona złotych zainwestowano w ratowanie zabyt-

kowego kościoła w Okszy. Dwukrotnie otrzymywaliśmy dotację 
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (166 tys. i 250 
tys.), 30 tys. zł przyznał nam Lubuski Wojewódzki Konserwator 
Zabytków, Gmina pozyskała 29 tys. zł z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi’’, 
do tego z własnych środków do kolejnych remontów dołożyliśmy 
około 40 tys. zł. Spore kwoty pozyskała też parafia prowadzo-
na przez proboszcza krzeszyckiej parafii ks. Dariusza Karpezo. 
Za zebrane pieniądze zdemontowano stary dach, wzmocniono 
jego konstrukcję i ułożono nową dachówkę karpiówkę, nawią-
zującą do tej, która była na kościele przed wojną. Rozebrano też 
strop i wzmocniono go nowym odeskowaniem. Gruntowny re-

mont przeszły ścia-
ny wschodnia 
i zachodnia. 
Wymieniono też 
wszystkie instala-
cje i wybudowa-
no nowe empory. 
Następnie remont 
generalny przeszła 
ściana południo-

wa. Uratowano też ścianę północną, a oprócz ściany, renowację 
przeszedł także kamienny cokół kościoła i tynki w prezbiterium. 
Wszystkie prace wykonała specjalistyczna firma konserwator-
ska BS Bolesław Studencki z Gorzowa. XIX-wieczna świątynia 
o konstrukcji ryglowej jest więc uratowana i nie grozi już zawale-
niem, jak to było 5-6 lat temu.
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NE WIĘKSZE GRONO STYPENDYSTÓW

Grono stypendystów Burmistrza powiększyło się. Z inicja-
tywy Burmistrza Dariusza Jaworskiego pulę stypendiów posze-
rzono o uczniów szkół niepublicznych oraz szkół ponadgimna-
zjalnych z terenu naszej gminy. Dzięki temu wśród stypendystów 
znaleźli się przedstawiciele wszystkich szkół. Laureaci otrzymu-
ją przez kolejny rok szkolny po 90 
zł (szkoły ponadgimnazjalne), 70 
zł (gimnazjum) i 50 zł (szkoły pod-
stawowe) miesięcznie. Corocznie 
stypendia otrzymuje około 40 
najzdolniejszych uczniów z naszej 
gminy. Najlepsi mają średnią blisko 6,0! Burmistrz wprowadził 
też zwyczaj, iż uczniowie otrzymują specjalne przypinki wzoro-
wego ucznia – małe sowy, a także małe upominki z logo gminy. 
Zwyczajowo z okazji wręczenia stypendiów, uczniowie i ich ro-
dzice oraz wychowawcy zapraszani są na słodki poczęstunek.

AKCJE CZYTELNICZE
Burmistrz Dariusz Jaworski aktywnie włączył się w akcje 

czytelnicze. W przedszkolach i szkołach podstawowych odby-
wają się akcje ,,Cała Polska czyta dzieciom’’, w których dorośli 
czytają dzieciom znane baśnie, baj-
ki, wiersze i powieści. Burmistrz, 
nauczyciele i znane osobisto-
ści życia gminy czytały literatu-
rę dzieciom w Nowinach wielkich, 
Dąbroszynie, Kamieniu Wielkim 
i Witnicy. Akcje czytelnicze organizowane są także w ramach 
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, w których przez 
ostatnie trzy lata wzięły udział wszystkie placówki oświatowe za-
rządzane przez gminę. Szkoła Podstawowa nr 2 w Witnicy bie-
rze też udział w ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak czy-
tam’’. W sumie w działania czytelnicze przez ostatnie cztery lata 
gmina włączyła około tysiąca dzieci z wszystkich naszych szkół. 
Dorośli natomiast biorą udział w Narodowym Czytaniu, które 
od kilku lat organizowane jest we wrześniu i odbywa się zawsze 
w amfiteatrze w Parku Drogowskazów w Witnicy. Czytano u nas 
już Żeromskiego, Wyspiańskiego i Sienkiewicza.

ZAWODOWCY Z WITNICY
8 kursów zawodowych i blisko 200 przeszkolonych osób, 

z których kilkadziesiąt uzyskało nowy zawód – to tylko mały 
wycinek tego, co działo się w ramach realizacji projektu 
,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Witnica’’. 
Zdobyliśmy na ten projekt 1,5 mln zł z Unii Europejskiej. Dzięki 
kursom i szkoleniom podniosła się jakość nauczania w Zespole 
Szkół Samorządowych w Witnicy, a młodzież zyskała wysokie 
kompetencje do lepszego startu w dorosłe życie. Zorganizowano 
m.in. kurs spawania, kurs obsługi wózka widłowego, kurs kel-
nera, elektryka z uprawnieniami do 1 KV, kurs przygotowujący 
do egzaminu czeladniczego, kurs na prawo jazdy kat. B czy też 
kurs naprawy laptopów. Uczniowie mieli też cykl dodatkowych 
praktyk zawodowych w innowacyjnych firmach i dodatkowo do-
stawali za to wynagrodzenie. Kilkoro uczniów zdało też egza-
min z obsługi baz danych i uzyskało europejski certyfikat ECDL 
Advanced. Gmina zakupiła też sprzęt do pracowni informatycz-
nych i logistycznych. To był wielki impuls rozwojowy dla witni-
ckiej szkoły średniej.

KINO W WITNICY
Ogromną popularnością cieszą się seanse kinowe 

w Regionalnym Centrum Ratownictwa. - Profesjonalne kino 
objazdowe będziemy zapraszać częściej do Witnicy - mówi 
Burmistrz. Miejski Dom Kultury podpisał umowę z firmą repre-
zentującą największe w Polsce kino objazdowe, wyświetlające od 
10 lat filmy w ponad 300 polskich miejscowościach. Raz na dwa 
miesiące wyświetlane są 2-3 filmy, zwykle najnowszy hit kino-

wy, który niedawno miał pre-
mierę – dla dorosłej widow-
ni oraz animowana bajka dla 
dzieci. Dzięki temu witniczanie 
mogą oglądać kasowe produk-
cje Patryka Vegi, Władysława 
Pasikoskiego czy Wojciecha 

Smarzowskiego, popularne komedie czy animacje takich zna-
nych studiów jak Disney czy Pixar. Bilety są w przystępnej cenie, 
jest też możliwość kupna popcornu i napojów gazowanych. Na 
wielu seansach sala wypełnia się po brzegi. W dostosowanej do 
projekcji filmowych sali widowiskowej Regionalnego Centrum 
Ratownictwa można się poczuć jak w prawdziwym kinie! 

AKADEMIA DŹWIĘKU
Miejski Dom Kultury zrealizował projekt pn. Akademia 

Dźwięku. Jej uczestnicy uczyli się gry na instrumentach, kupio-
nych przez MDK za dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Minister przyznał nam na ten cel 23 tys. zł, MDK 
wyłożył też 10,1 tys. wkładu własnego. Kupiliśmy za tę kwotę 

m.in. 4 szt. skrzypiec, 3 keyboardy, 
a także gitary klasyczne, elektrycz-
ne, basowe, perkusje, konga, djembe 
i wiele innych. - Dzięki temu dzieci, 
które w kolejnych latach będą chcia-
ły uczyć się gry na skrzypcach czy 

keyboardzie, nie będą musiały wydawać kilkuset złotych na za-
kup instrumentu – mówi Burmistrz Dariusz Jaworski. W tym celu 
powstała Akademia Dźwięku – nowatorskie w skali ponadlokal-
nej ognisko muzycznego, którego misją jest odkrywanie, rozbu-
dzanie oraz rozwijanie zdolności muzycznych dzieci i młodzieży 
z naszej gminy. Finałem projektu był czerwcowy koncert, w któ-
rym dzieci i młodzież zaprezentowała to, co do tej pory się na-
uczyła. Nauka gry na instrumentach będzie kontynuowana rów-
nież i w bieżącym roku szkolnym.

WARSZTATY RZEŹBIARSKIE
W dwóch ostatnich latach podczas Piwowariów odbywają się 

plenery rzeźbiarskie. Plenerom tym towarzyszą warsztaty rzeź-
biarskie dla dzieci i młodzieży. 
Do Parku Drogowskazów zjeż-
dżają wtedy uczniowie wszyst-
kich szkół podstawowych z te-
renu naszej gminy i pod okiem 
profesjonalistów rzeźbią w… 
kawałkach mydła. To świetna edukacja artystyczna, rozwijająca 
zdolności manualne i wyobraźnię przestrzenną. Warsztaty będą 
kontynuowane również w przyszłych latach.
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BLIŻEJ  MIESZKAŃCÓW
WYPRAWKA DLA MALUSZKÓW
Burmistrz Dariusz Jaworski rozpoczął przed rokiem 

akcję ,,Wyprawka Burmistrza dla nowych mieszkańców 
Gminy”. – Cieszy nas każdy nowo narodzony miesz-
kaniec gminy. Chcemy, aby dzięki temu Witnica i so-
łectwa rosły w siłę. Będę wspierał młodych rodziców 
z naszej gminy – mówi Burmistrz. Dlatego zapoczątko-
wał akcję ,,Wyprawka Burmistrza”. W jej ramach ro-
dzice dzieci, które nie ukończyły jeszcze roku, mogą 
otrzymać wyprawkę – pieluszki i kosmetyki do pie-
lęgnacji dziecka oraz gustowny śliniaczek z wyhaftowanym logo 
Gminy. Ten prezent może otrzymać każdy nowo narodzony miesz-
kaniec naszej gminy – wystarczy tylko, że rodzice zgłoszą taką 
chęć. Wyprawkę odebrało już kilkanaście rodzin. Zainteresowane 
osoby, których dzieci nie mają więcej niż rok i są zameldowane 
w naszej gminie, mogą się kontaktować w tej sprawie z Urzędem 
Miasta i Gminy w Witnicy. 

DYŻURY SOŁECKIE
Burmistrz Dariusz Jaworski prowadzi cykl dyżurów sołe-

ckich z sołtysami poszczególnych wsi. Każdy mieszkaniec gmi-
ny może spotkać się z Burmistrzem w poniedziałki w Urzędzie 
podczas godzin przyjęć interesantów. Nie wszyscy mogą jed-
nak przyjść w ciągu dnia i nie każdy ma możliwość dojechać do 
Witnicy. Dlatego Burmistrz zdecydował, że wspólnie z sołtysami 
będzie prowadził dyżury dla mieszkańców w poszczególnych so-
łectwach. Spotkania organizowane są średnio c miesiąc, w za-
leżności od zapotrzebowania we wsi. Dyżury odbywają się za-
zwyczaj w świetlicach wiejskich, a mieszkańcy informowani są 
plakatami, tekstami na gminnej stronie internetowej i bezpośred-
nio przez sołtysów. Dzięki temu mieszkańcy mają lepszy kontakt 
z burmistrzem i urzędem. 

DIAMENTOWE I ZŁOTE GODY
Podtrzymujemy piękną tradycję spotkań jubilatów z oka-

zji Diamentowych i Złotych Godów. W pięknej scenografii 
w sali widowiskowej Regionalnego Centrum Ratownictwa, 
z udziałem całych rodzin Jubilatów, Burmistrz wręcza mał-
żonkom nadane przez Prezydenta RP Medale za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie. Towarzyszą temu prezentacje ze zdję-

ciami i wspomnieniami wspólnie spędzonych lat, występy ze-
społów dziecięcych z Miejskiego Domu Kultury lub chórów 
z terenu naszej Gminy oraz tradycyjny toast lampką szampa-
na i długie, ciepłe wspomnienia w radosnej atmosferze. Pary, 
które nie mogły wziąć udziału w  tych wspólnych uroczystoś-
ciach, Burmistrz przyjmował u siebie osobiście. Diamentowym 
i Złotym Parom życzymy jeszcze wielu miłych jubileuszy!

NAJSTARSZA MIESZKANKA GMINY
Pani Genowefa Sokołowska z Witnicy jest najstarszą mieszkanką naszej gminy. 

W tym roku obchodziła jubileusz 102 urodzin. W jej święto, 20 marca co roku odwie-
dza ją Burmistrz Dariusz Jaworski. Pani Genowefa w swoim życiu przeszła wiele trud-
nych, ale też i wiele radosnych chwil. W czasie wojny Pani Genowefa straciła dwoje 
dzieci, a czasy takie nastały, że była zmuszona w 1945 roku 
wyjechać z Kresów Wschodnich na Ziemie Odzyskane. Pani 
Genowefa wraz z mężem Romanem przeżyła 72 lata w związ-
ku małżeńskim.  Szczęśliwie wychowali siedmioro dzieci, do-
czekali się ogromnej gromadki wnuków, prawnuków i prapra-
wnuków. W setne urodziny pani Genowefa jeszcze zatańczyła 
na parkiecie w trakcie spotkania rodzinnego. Życzymy naszej 
najstarszej mieszkance 200 lat!
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