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 » Polskie wydanie książki o niemieckim Winzig, wystawa plenerowa starych fotografii, pokaz filmu dokumentalnego – to wszystko 
w lipcu tego roku w Wińsku, w dodatku pod patronatem honorowym premiera Mateusza Morawieckiego!

Zaczęło się od książki Rity 
S. Botwinick, potem 
przyszedł pomysł na 

wystawę plenerową i film, 
w którym autorka osobiście 
przemówi do dzisiejszych 
mieszkańców Wińska czyli jej 
Winzig z młodości. 

– O istnieniu Rity dowie-
działam się od młodego poli-
cjanta, który przyszedł na 
dyżur  wójta, jak każdy miesz-
kaniec, ze swoją sprawą. Przy 
okazji pokazał mi w Internecie 
okładkę czerwonej książecz-
ki. Gdzie to kupić? Czy ktoś 
mógłby to przetłumaczyć? To 
o dawnym Wińsku, o Winzig 
– opowiada wójt Jolanta Kry-
sowata-Zielnica. – Rozpoczę-
liśmy poszukiwania książ-
ki i autorki. Była wiosna 2015 
roku. Z lektury czerwonej 
książeczki, którą przetłuma-

czył mój mąż, wynikało, że 
nazwisko rodowe Rity brzmi 
Steinhardt, a jej rodzinny dom 
to spalona przed laty tzw. stara 
rzeźnia przy obecnej ul. Wito-
sa i nieistniejąca od lat kamie-
nica z piekarnią w parterze, od 
strony dzisiejszej ul. Mickiewi-
cza. Do tego szachulcowa sto-
doła od dzisiejszej ulicy Wito-
sa. To wszystko razem tworzy-
ło tzw. kompleks Steinhardtów 
– dodaje.

Ostatni istniejący jeszcze 
budynek kompleksu to właś-
nie ta stodoła za rzeźnią. Opusz-
czona, zdewastowana, wsparta 
murowaną konstrukcją o stary 
przemysłowy komin.

– W stodole na belce zna-
leźliśmy  wypalony napis „Ste-
inhardt – Winzig Comp.”. 
Zdjęcie tej belki umieściliśmy 
w internecie i polecaliśmy 

wszystkim znalezionym w sie-
ci Steinhardtom. Tak odnalazła 
nas Ronie, córka Rity: „Moja 
mama jest cudowna. Przeko-
nacie się. Ma ponad 90 lat i nie 
liczyła, że jeszcze ktoś z Wińska 
ją odnajdzie”– mówi wójt.

Tak zaczęła się wielka przy-
goda z Ritą, książką i Winzig 
z ostatnich lat przed wojną, 
z lat wojny i pierwszego roku 
po wojnie. 

Steinhardtowie byli Żyda-
mi. Uciekli z Winzig w ostat-
nim możliwym momencie, 
w grudniu 1939 roku, do Ame-
ryki. Rita była wtedy nastolat-
ką – opowiada Bogodar Zielni-
ca. – W USA studiowała histo-
rię i zbierała materiały do pracy 
doktorskiej na temat Winzig. 
Badała listy, pamiętniki, gaze-
ty, kroniki. Jeździła po świe-
cie i przeprowadzała wywiady 
ze wszystkimi, którzy przeżyli 
tu lata wojny i w latach 1945-
46 opuścili niemiecki Winzig, 
który stał się polskim Wiń-
skiem. Porównywała te relacje, 
weryfikowała fakty. Stosowała 
metody naukowe, stąd jej opo-
wieść, nawet w części, w któ-
rej nie uczestniczyła osobiście, 
jest prawdziwa i wiarygodna. 
Swoją pracę doktorską wyda-
ła w 1992 roku w formie książ-
ki pt. „Winzig, Niemcy, 1933-
1946. Historia Miasta pod rzą-
dami Trzeciej Rzeszy”.

Amerykańskie wydanie 
autorka opatrzyła wstępem, 
który nam może wydawać się 
niepotrzebny. Jednak histo-
ria Śląska i tzw. Ziem Odzy-
skanych, historia Polaków zza 
Buga, którzy zasiedlili po woj-
nie niemieckie domy w Wiń-
sku, nie jest dla amerykań-
skiego czytelnika tak oczy-
wista, jak dla nas. Poza tym 
wstęp Rity, z jednej strony 
pełen emocji nastolatki, któ-
ra wspomina krainę dzieciń-
stwa, zawiera w sobie jedno-
cześnie ten rodzaj dystansu, 
który pozwala spojrzeć na 

Wińsko jak na świat w pro-
bówce. Mikrokosmos.

Oto fragment wstępu do 
wydania amerykańskiego: 
Książka „Winzig 1933-1946” 
jest opisem wydarzeń, które mia-
ły miejsce w małym niemieckim 
miasteczku leżącym w Prusach 
południowo-wschodnich, regio-
nie, który od setek lat nazywa-
ny był Śląskiem. W sensie geo-
graficznym miasto przetrwa-
ło. Na tym samym wzgórzu, 
po wschodniej stronie Odry, 
w zachodniej Polsce, znajdu-
je się wieś Wińsko. Niektóre ze 
starych budynków wciąż istnie-
ją. W ciągu ostatnich czterdzie-
stu pięciu lat zbudowano tu nie-
wiele.

Ale jeśli życie miasta oce-
niać przez charakter jego miesz-
kańców, niemieckiego miasta 
Winzig już nie ma. Książka ta 
jest kroniką tego, jak to się stało.

Uwzględniając wyjątkowość 

każdej społeczności, Winzig sta-
nowiło mikrokosmos ery dogo-
rywającego nazizmu. Miejscem 
szczęśliwości pozostawało jedy-
nie we wspomnieniach tych, 
którzy utracili tu swoje domy. 
Winziger byli podobni do miesz-
kańców innych małych miaste-
czek: rozplotkowani, małostko-
wi, przestrzegający różnic klaso-
wych, konserwatywni, patrio-

tyczni i pracowici. Gdy Hitler 
doszedł do władzy, Winzig wyło-
niło spośród siebie, proporcjonal-
ne do reszty Niemiec, ilości boha-
terów, łotrów i niemych obser-
watorów.(…) .

Ta kronika wykorzystuje kil-
ka rodzin jako przedstawicie-
li lokalnej społeczności: Żydów 
i Niemców, katolików i prote-
stantów, rolników, kupców i rze-
mieślników. 

To jest portret, który pozwa-
la przyjrzeć się całej gamie oso-
bowości: zaślepionym wyznaw-
com ideologii nazistowskiej, 
oportunistom poszukującym 
korzyści materialnych, kilku 
aktywnym przeciwnikom reżi-
mu i największej liczebnie gru-
pie milczących i wystraszonych 
obserwatorów, stroniących od 
polityki, bo tak będzie bezpiecz-
niej (…)”.

– Mieszkańców dzisiejsze-
go Wińska i innych wsi w gmi-

nie fascynuje przedwojen-
na i wojenna historia ich miej-
scowości. Lubimy opowieści 
o tym, jaki tu był basen, gdzie 
stał szpital, sklep kolonial-
ny, synagoga, kiedy spłonął 
ratusz, kto mieszkał w pałacu, 
gdzie znajdowała się karczma, 
czy historia rozstrzelanych 
zakonnic jest prawdziwa… 
Próbujemy to wszystko  odtwa-

rzać, odszukiwać na starych 
mapach i fotografiach, w strzę-
pach dokumentów i kronikach 
– opowiada Jolanta Krysowata-
-Zielnica. – Ale nie wiemy, jak 
wyglądało życie codzienne 
w czasach świetności i upadku 
Winzig. Po co nam ta wiedza? 
Dlaczego nas fascynuje? Kaprys 
historii sprawił, że tu znaleź-
li się nasi dziadkowie, rodzi-
ce, w końcu my tu przyszliśmy 
na świat. Tamto Winzig ze sta-
rych fotografii, tamta społecz-
ność z książki Rity i my, na ich 
miejscu. To Wińsko nas łączy. 

Rita bardzo chciała przyje-
chać na te dni do Wińska i tu 
obchodzić swoje 95. urodzi-
ny. Niestety, zmarła 26 mar-
ca tego roku w Miami na Flo-
rydzie. 

Projekt „Mikrokosmos Ślą-
ski. Winzig – Wińsko” otrzy-
mał dofinansowanie z Naro-
dowego Centrum Kultury. Na 

liście 929 projektów z całej Pol-
ski, znalazł się pod względem 
punktacji aż na 9. miejscu. 

– Wagę przedsięwzięcia 
docenił również premier Mate-
usz Morawiecki, który objął 
projekt patronatem honoro-
wym – informuje Czesława 
Białek, dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Wińsku.

  /red/
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 Co najczęściej słyszy pani od mieszkańców 
gminy Wińsko?

Że mi współczują, że mam się trzymać, że robotę 
widać, a reszta nieważna. Mówią też o radnych, 
w każdym razie niektórych, ale wolałabym tego nie 
cytować. Nie chciałabym, żeby ludzie zniechęcili 
się do samorządu. Potrzebujemy świeżej krwi, żeby 
robota szła sprawnie, w zgodzie, tak jak do połowy 
tej kadencji. 

 Co się stało w połowie kadencji? Straciła pani 
większość w radzie, potem referendum, teraz sesje 
przebiegają w takim stylu, że wstyd je oglądać 
w Internecie.

To jest niekończąca się kampania wyborcza, od 
kiedy zmarłego radnego Wiesława Baryluka zastąpił 
radny Gołąb. Następnie jeden z radnych rzucił man-
dat, bo nie wytrzymał presji, czworo zawsze było 
w opozycji, jedna zdradziła, troje to „śpiochy”, któ-
re czekały na hasło o przejściu do opozycji. Tak się to 
stało. Na szczęście większość programów i projek-
tów zostało zaakceptowanych, zanim straciłam więk-
szość. Teraz zmagamy się, ale szkodliwość ich pomy-
słów jest znikoma. 

 Trudno oprzeć się wrażeniu, że przewodni-
czący rady zachowuje się jak „nad-wójt”.

Tak. Niezgodnie z prawem reprezentuje gminę 
na zewnątrz, bierze udział w jakichś spotkaniach, 
o których ja dowiaduję się z mediów i ustala warun-
ki udziału Wińska w czymś, na co nie ma żadnego 
wpływu. To tylko propaganda, działania towarzy-
skie, nieformalne. Gdyby były formalne, trzeba by je 
uznać za nielegalne. 

 Na przykład historia bezpłatnych autobusów?
Jak się okazuje – płatnych. Starosta wołowski dał 

się uwikłać w coś, z czym teraz chyba sam nie wie, co 
ma zrobić. A jeśli już o autobusach mowa, przypomi-
nam, że bez żadnych dodatkowych kosztów ze strony 
gminy i bez dodatkowych linii, do końca roku szkol-
nego każdy mieszkaniec każdej wioski może doje-
chać tzw. autobusem szkolnym do Wińska. Dodatko-
wy przystanek jest w rynku. Stąd o 8.10 ma autobus 
do Wołowa. Wrócić może po około czterech godzi-
nach, załatwić sprawy w Wińsku i wrócić z rynku 
szkolnym. Podobnie rozwiązana jest komunikacja 
miejscowości nadodrzańskich ze Ścinawą. Zaintere-
sowanie jest znikome, ale autobusy i tak jeżdżą, więc 
dodatkowych kosztów nie ma. 

 Oprócz tego firmy z Wrocławia, Obornik Ślą-
skich, Zagłębia Miedziowego i miast ościennych 
wożą swoich pracowników za darmo... 

Na czas wakacji musimy coś zrobić, najlepiej 
wspólnie z powiatem. Ale to powinna być rozmo-
wa między włodarzami. A takiej rozmowy starosta 
wołowski nie chce. Nie twierdzę, że dodatkowe połą-
czenia są nie potrzebne. Wręcz przeciwnie. Małe busy 
na określonych liniach są bardzo pożądane, ale nie 
autobusy, które będą półtorej godziny okrążały gmi-
nę, żeby wreszcie dotrzeć do Wołowa. Nikt do tego 
nie wsiądzie, nawet, gdyby były za darmo czy za sym-
boliczne 3 zł.

 Zamieszanie z inwestycją wodociągu to też 
tylko propaganda?

A jak inaczej nazwać sytuację, w której radny bie-

ga  po polu pod Baszynem, przez które przechodzi 
budowa wodociągu i podburza ludzi? Wprowadza-
nie histerii, zarządzanie strachem, kłamstwa, oskar-
żenia, pomówienia – to są metody obecnego prze-
wodniczącego. Jakieś zbiegowisko, dziesiątki telefo-
nów od zdenerwowanych mieszkańców do urzędu, 
które mają sparaliżować pracę urzędników, wybić ich 
z bieżących zadań. Zarzut, że na spontaniczne zebra-
nie w polu nikt z urzędu nie przyjechał „wezwany 
telefonicznie” przez radną czy radnego... To ma ozna-
czać, że nikt nie nadzoruje robót? To śmieszne. Cho-
dzi o obrócenie każdego sukcesu tej gminy, wyniku 
ciężkiej pracy nie tylko mojej, ale i pracowników urzę-
du i specjalistów z nami współpracujących, w poraż-
kę. Jeśli zdobyliśmy środki unijne na wodociąg, to 
na pewno budujemy go źle, bez konsultacji z miesz-
kańcami i bez nadzoru. Otóż konsultacje z miesz-
kańcami były – w momencie, kiedy powstał projekt 
i w momencie, gdy dostaliśmy pieniądze. Poszły ogło-
szenia na tablice, ksiądz ogłosił na mszy, że jest zebra-
nie w świetlicy w tej sprawie. Przyszli ludzie, zadali 
pytania, obejrzeli mapy, uspokoili się, że droga polna 
zostanie po robotach zrekultywowana i rozeszli się ze 
spokojem. Teraz buntuje się ich, żeby wodociąg pod 
polną, szutrową drogą, prowadzić przewiertem! Będą 
nas w „Teleekspresie” pokazywać pod hasłem „żart 
inwestycyjny roku”. 

Wygląda na to, że jeśli nie stoję osobiście nad 
wykopem, to znaczy, że nie nadzoruję robót! Zgod-
nie z prawem zamówień publicznych wyłoniliśmy 
inspektora nadzoru, który w imieniu inwestora, czyli 
gminy, nadzoruje prace. On jest specjalistą i on bierze 
za to pieniądze. A jeśli jakaś maszyna zahaczyła skibę 
obsianego pola, jeśli na łące znalazła się hałda ziemi, 
sprawą wykonawcy jest domówić się z właścicielem 
pola. To są normalne rzeczy w czasie tak dużej inwe-
stycji. I są normalne sposoby na naprawienie takiej 
szkody. Latanie radnych po polu nie ma tu żadnego 
znaczenia dla rozwiązania problemu. Może służyć co 
najwyżej jego wyolbrzymieniu. 

 W kampanii wyborczej 2014 roku mówiła 
pani, że „gmina Wińsko jest jak pacjent w poważ-
nym stanie”.

- …dlatego pracownicy urzędu muszą być jak zało-
ga karetki pogotowia, a nie wolontariat w domu spo-
kojnej starości”. Potwierdzam, tak mówiłam. Trzy-
mając się porównań z dziedziny medycyny, dziś gmi-
na Wińsko jest pacjentem w trakcie poważnych zabie-
gów. Niektóre ma już za sobą, sporo się już zagoiło, 
sporo trzeba jeszcze zoperować. Nasza ekipa jest dziś 
nie tylko załogą karetki pogotowia, ale i szpitala spe-
cjalistycznego. Nie znam urzędu, w którym praco-
wałoby się tak ciężko i zarazem tak efektywnie. Nie 
ze wszystkim się wyrabiamy, niech nam mieszkańcy 
wybaczą. Szczególnie panu Romanowi, który oprócz 
bieżącej pracy planisty ma setki działek do opraco-
wania, narzuconych przez inne instytucje. Powie-
działam, że na urlop nie pójdzie, aż nie nadrobi zale-
głości. Wzdycha i zostaje po godzinach.

 
  Co zarzuca pani opozycja?
Że za rzadko chodzę do fryzjera. I tu się z nimi 

zgadzam. Jestem jaka jestem, ale robię robotę i tak 
naprawdę tylko to się liczy dla mieszkańców. 

Nie zapomnę, jak radny opozycyjny wykrzyczał na 
sesji, że „wójt nie powinna latać za pieniądze gminy do 
Korei. Nie wiem Północnej czy Południowej”. Tu też się 
zgadzam. Nie powinnam i nie latam. Do Korei Połu-
dniowej zaprosiła mnie Ambasada RP w Seulu za pie-
niądze Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Byliśmy 
z Patrickiem Yoką, współautorem filmu dokumen-
talnego o sierotach koreańskich w Polsce, by promo-
wać współpracę między Polską a Koreą przez pokaza-
nie historycznych więzi między nami. Mieliśmy spot-
kania na kilku uniwersytetach, pokazy naszego filmu 
„Kim Ki Dok”, dyskusje ze studentami i pracownika-
mi naukowymi. Następnym razem polecę na promo-
cję mojej książki na ten sam temat, która ma się wkrót-
ce ukazać w Korei. Na koszt wydawcy, a nie gminy.

 Będzie pani kandydować na następną kaden-
cję? Słyszałam, że inna gmina namawia panią do 
startu u nich.

Nie chodzi o to, żeby być wójtem, ale o to, żeby 
być wójtem Wińska. Tu się urodziłam, tu doszłam 
do matury, stąd poszłam na studia,  tu wróciłam po 
latach pracy dziennikarskiej. Zależy mi na tej spo-
łeczności. Lubię, gdy moi nauczyciele z podstawówki 
uśmiechają się do mnie na ulicy i mówią, że ich robo-
ta nie poszła na marne. Chcę udowodnić, że godziwe 
warunki życia codziennego są i tutaj możliwe. Są pie-
niądze unijne i krajowe, które nam się należą. Trze-
ba umieć o nie zawalczyć. Gmina ma też możliwość 
zarabiania i obniżania kosztów funkcjonowania, np. 
przez sprzedaż mieszkań z bonifikatą, działek budow-
lanych, gruntów rolnych, a nie poprzez zamykanie, 
likwidowanie tego, co już jest.

Z drugiej strony, utrzymanie jednostek gminnych 
musi kosztować. Takie jest nasze zadanie, nasz obo-
wiązek. Trzeba tak się gospodarować, żeby w szko-
łach były coraz lepsze warunki dla naszych dzie-
ci i nauczycieli, żeby opłata za żłobek nie obciążała 
za bardzo młodych rodziców, żeby z osób starszych 
nie zdzierać – z ich skromnych emerytur – za pobyt 
w domu seniora, żeby utrzymać obiekty sportowe, 
których mamy i będziemy mieli coraz więcej.

Dlatego będę kandydować na drugą kadencję 
w gminie Wińsko. Inna gmina nie wchodzi w grę.

Ekologia, talenty i pieniądze
Pierwsze 22 rodziny wymienią w tym roku piece dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Gmina Wińsko pozy-
skała dofinansowanie 
do wymiany starych pie-
ców na nowe, spełniają-
ce obecne unijne normy 
ekologiczne. Kwota 185 
326 zł trafi do rodzin, 
które spełniły wymogi 
i zgłosiły się do programu 
na czas.

– To początek progra-
mu i absolutna nowość, 
w związku z tym sprawa 
grupy mieszkańców, któ-
rzy spełnili warunki, ale 
nie zmieścili się w kwocie, 
którą pozyskała gmina za 
pierwszym razem, będzie 
rozpatrywana w pierwszej 
kolejności w przyszłym 

roku – wyjaśnia Mario-
la Kauf z referatu ochrony 
środowiska Urzędu Gminy.

– Zrobimy wszystko, 
żeby w przyszłym roku 
o wiele więcej gospodarstw 
domowych mogło sko-
rzystać z tego programu. 
Podobnie jak w przypad-
ku programu azbestowe-
go, który realizujemy już 
czwarty rok – zapewnia 
wójt Jolanta Krysowata-
-Zielnica. –  Żałuję tylko, że 
sama gmina i nasze jednost-
ki nie mogą korzystać z tego 
dofinansowania. Niektó-
re szkoły i ośrodki zdrowia 
aż się proszą o wymianę 
pieców, tymczasem może-
my zabiegać tylko o wspar-
cie dla gospodarstw domo-
wych.

Gmina prowadzi też 

akcję propagującą ekolo-
giczne ogrzewanie.

– Nie trzeba mieć pom-
py cieplnej ani paneli solar-
nych, żeby nie zatruwać 
środowiska. Zacznijmy 
od tego, żeby palić tym, 
co dozwolone: groszkiem, 
drewnem, węglem dobrej 
jakości – wyjaśnia sekre-
tarz Aneta Niewiarowska. – 
Zorganizowaliśmy dla ucz-
niów konkurs pod hasłem 
„Szanuj siebie i sąsiada, 
palić śmieci nie wypada”. 
Nagrody ufundowali ci, 
którzy sprzedają w naszej 
gminie legalny opał: firma 
Marek-Marek i PPH Drew-
nopak z Wińska oraz FHU 
Robert Guzera Skład Węgla 
z Krzelowa. Zwycięskie pra-
ce znajdą się wkrótce na pla-
katach.  /red/

Ekologia, talenty i pieniądzeEkologia, talenty i pieniądzeEkologia, talenty i pieniądzeEkologia, talenty i pieniądzeEkologia, talenty i pieniądzeEkologia, talenty i pieniądzeEkologia, talenty i pieniądze

Strojenie się 
w cudze piórka
– Ustawa o samorządzie mówi wyraźnie, że radni wybierają spośród siebie przewodniczącego, a jedynym, dodatkowym zadaniem 
przewodniczącego jest „wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady” – przypomina Maciej Kiałka, radny, były 
przewodniczący Rady Gminy Wińsko. – Osobą, która ma prawo i obowiązek reprezentować gminę na zewnątrz, jest wójt.

Art.31. Ustawy mówi, że 
„Wójt kieruje bieżącymi spra-
wami gminy oraz reprezen-
tuje ją na zewnątrz”. Oprócz 
tego wójt odpowiada m.in. za 
„opracowywanie programów 
rozwoju, określanie sposobu 
wykonywania uchwał, gospo-
darowanie mieniem komunal-
nym, wykonywanie budżetu, 
zatrudnianie i zwalnianie kie-
rowników gminnych jedno-
stek organizacyjnych”.

– Ustawodawca zakre-
śla wyraźnie, kto jest kim 
w samorządzie i zamienia-
nie tych ról jest nadużyciem, 
łamaniem ustawy, a poza 
wszystkim jest po prostu nie-
poważne – dodaje Kiałka.

– Samo Wińsko ma trzech 
radnych, a mam wrażenie, 
że walczę o to Wińsko sam – 
twierdzi radny i sołtys Wińska 
Ryszard Kisielewicz. – Pozosta-
li nie patrzą na to, co się tu robi 
i powinno robić, tylko jak ude-
rzyć w panią wójt, jak zabierać 
jej to, co należy do wójta, nie 
do radnych. To strata czasu, 
podczas gdy tak dużo jest do 
zrobienia.

– Przechwalanie się 
w mediach, że zasługą radnych 
jest sto uchwał, które pcha-
ją tę gminę do przodu, rów-
nież jest nadużyciem – pod-
kreśla radny Lech Pawłow-

ski, były wiceprzewodniczący 
rady. – Uchwały przygotowuje 
wójt z pracownikami Urzędu 
Gminy. Nie liczę tych uchwał 
porządkowych, oczywistych, 
jak np. plany pracy komisji, 
bo to oczywiste, że to leży po 
stronie radnych. Grupa rad-
nych również ma inicjatywę 
uchwałodawczą, ale – o ile 
dobrze pamiętam – wszyst-
kie uchwały z inicjatywy gru-
py radnych, którzy usiłują 
być wójtami a nie radnymi, 
zostały uchylone przez nad-
zór wojewody, jako niezgod-
ne z obowiązującym prawem. 

– Uchwała o nieudzieleniu 
pani wójt absolutorium w ubie-
głym roku została uchylona 

przez Regionalną Izbę Obra-
chunkową, która uznała, że 
budżet został wykonany bar-
dzo dobrze – przypomina rad-
na Regina Grębosz. – Uchwała 
o obniżce wynagrodzenia pani 
wójt – uchylona, bo łamała pra-
wo pracy. Oczywiście uchwali-
li sobie nową, poprawioną wer-
sję i od maja pani wójt zarabia 
mniej niż jej poprzednik, który 
dodatkowo miał dobrze opła-
canego zastępcę. 

– Grupa radnych chciała 
wbrew ustawie przydzielać, 
a nie tylko opiniować przy-
dział mieszkań komunalnych 
i lokali socjalnych – wylicza 
radny Zdzisław Miłuch, były 
przewodniczący komisji mie-
nia. – Nie pomogły tłumacze-
nia, omówili ją na komisjach, 
ale do czasu sesji przyszło opa-
miętanie i nie wnieśli tego pro-
jektu pod obrady. 

– Uchwała o podziale na 
okręgi wyborcze uchylo-
na, a następna „poprawio-
na”, również jest niezgodna 
z wytycznymi PKW. W koń-
cu ostatni dokument: opi-
nia negatywna komisji rewi-
zyjnej o wykonaniu budżetu 

za 2017 rok. Oczywiście po 
to, żeby nie udzielić pani wójt 
absolutorium. To, że budżet 
był wykonany bardzo dobrze, 
co potwierdza opinia RIO, nie 
ma znaczenia. Datę sesji abso-
lutoryjnej obecny przewod-
niczący wyznaczył na ponad 
miesiąc wcześniej niż jest to 
wymagane. Oczywiście mógł, 
ale po co? – pyta Maciej Kiał-
ka. – Ludzi  nie interesuje abso-
lutorium, ono nie ma żadnego 

wpływu na ich życie codzien-
ne. Dla mieszkańców liczy się 
to, że gmina idzie do przo-
du, chcieliby, żeby szła jeszcze 
szybciej. Ostatecznie na temat 
budżetu znowu wypowie się 
RIO, która nadzoruje finanse 
samorządów. 

–  Podobnie jest ze skar-
gami na działalność wój-
ta: wszystkie, oprócz jednej, 
zostały uznane za bezzasadne 
– podkreśla Zdzisław Miłuch. 
– A jedyna skarga, którą prze-
głosowali jako zasadną, też nie 
ma żadnych podstaw. Osoba, 
która wybrzydza i przebiera 
w mieszkaniach, a nawet nie 
obejrzy tych, które są jej propo-
nowane, powinna przeprosić, 
a nie skarżyć się na wójta.

–  Obecnie komisja rewizyj-
na wydała opinię negatywną 
o wykonaniu budżetu za ubie-
gły rok, mimo że RIO wypo-
wiedziało się pozytywnie  – 
kontynuuje Maciej Kiałka. – 
To, co czytamy w uzasadnie-
niu, jest kompletnie niezwią-
zane z wykonaniem budże-
tu albo wręcz nieprawdziwe. 
Wniosek jest jeden: chcą, i to 
w tempie ekspresowym, nie 
udzielić po raz kolejny pani 
wójt absolutorium. Potem 
sprawę zbada RIO. Powtór-
ka z zeszłego roku jest bardzo 
prawdopodobna.  /red/

Ustawodawca zakreśla wyraźnie, kto jest kim 
w samorządzie i zamienianie tych ról jest nadużyciem

Dobre wieści 
dla strażaków-
-ochotników
 » W przeddzień powiatowego dnia strażaka, którego organizacja 

przypadła w tym roku gminie Wińsko, do naszych ochotniczych 
ratowników dotarła dobra wiadomość: otrzymają nowy sprzęt dzięki 
pieniądzom z Funduszu Sprawiedliwości.

Fundusz Sprawiedliwości to 
skarbonka, do której „skła-
dają się” przestępcy. Tu tra-

fiają kary, nawiązki, grzyw-
ny. Fundusz służy Ministrowi 
Sprawiedliwości, głównie do 
pomocy ofiarom przestępstw. 
W związku z tym, że wypad-
ki samochodowe to zazwyczaj 
efekty przestępstwa (np. jazdy 
po alkoholu) lub wykroczeń (nie-
przestrzegania przepisów drogo-
wych), resort podjął decyzję, że 
w tym roku środki z FS otrzyma-
ją strażacy-ochotnicy. 

– To oni, szczególnie na tere-
nach wiejskich i w małych mia-
steczkach, są pierwszymi ratow-
nikami na miejscu wypadku – 
podkreśla minister Beata Kem-
pa, koordynator programu 
wsparcia dla OSP. 

99 proc. dofinansowania 
to w zasadzie prezent. Gmina 
Wińsko dostała w tym prezen-
cie 55 tys. zł na sprzęt dla swoich 
OSP. Jednostka w Wińsku kupi 
zestaw typu R1, piłę ratowni-
czą, detektor prądu przemienne-

go; w Smogorzowie Wiel-
kim: zestaw PSP R1, piłę 
ratowniczą, detektor 
prądu przemienne-
go; w Orzeszkowie: 
zestaw PSP R1, defi-
brylator; w Turza-
nach: zestaw R0, 
w Krzelowie: zestaw 
PSP R1, w Wyszęci-
cach: zestaw R0 i defi-
brylator.

Dodatkowo OSP 
w Smogorzowie Wlk. dosta-
ła w tym roku nowy wóz, kupio-
ny za środki gminy, samorzą-
du wojewódzkiego i Skarbu 
Państwa. Wysłużony Magirus 
powędrował do Orzeszkowa, 
a ochotnicy z Orzeszkowa prze-
kazali swoje auto zaprzyjaźnio-
nej jednostce z Psar w gminie 
Jemielno. 

– Sami dostaliśmy kiedyś ten 
wóz z Chobieni w gminie Rud-
na, teraz jeszcze posłuży u sąsia-
dów. Taka strażacka solid arność 
– mówi Marek Podbucki z OSP 
Orzeszków. 

Dobra wiadomość zbiegła się 
w czasie z tegorocznymi obcho-
dami Powiatowego Dnia Straża-
ka. Rozpoczęły się one uroczy-
stą mszą w kościele pw. św. Trój-
cy. Po nabożeństwie proboszcz 
parafii w Smogorzowie Wlk. 
ks. Józef Więcławek poświęcił 
nowy wóz tutejszej OSP. Uczest-
nicy korowodem przeszli do 
auli ZSP, gdzie strażacy odebra-
li odznaczenia, nagrody i prezen-
ty. Obok, na stadionie, odbyła się 
wspólna biesiada strażacka. 

W obchodach uczestniczył 
zastępca Komendanta Woje-
wódzkiego PSP Piotr Grzyb. 
Gośćmi, oprócz samorządow-
ców gmin Wińsko, Wołów 
i Brzeg Dolny oraz powia-
tu wołowskiego, byli: minister 
Beata Kempa i starosta powia-
tu lubińskiego Adam Myrda. 
Podarował on gminie Wińsko 
pamiątkową statuetkę św. Flo-
riana i podkreślił, że strażacy 
nie uznają granic ani różnic. Nie 
pytają, kogo jadą ratować i czy to 
jeszcze ich powiat.   /red/ 

Sonda: czego brakuje w gminie Wińsko?
Elżbieta Żygadło, Białawy Wielkie: – 
Miejsc pracy dla kobiet, żeby nie trzeba było 
dojeżdżać i robić na trzy zmiany. Można wte-
dy zadbać o dom i dzieci, dopilnować w lek-
cjach i pracować. 
Krystyna Przepiórka, S mogorzówek: – 
Domu spokojnej starości albo zakładu opie-
kuńczego. Byłaby praca dla kobiet, dochód 

dla gminy i dobre warunki dla osób star-
szych czy niepełnosprawnych. Mamy warun-
ki, czyste powietrze, spokój.
Anna Gil, Rajczyn: – Prawdziwej restauracji 
z hotelem. Dziś nawet goście, którzy przyjeżdża-
ją na komunię czy wesele, wolą się czuć nieza-
leżnie, niż spać u rodziny. Dobrze, że otworzyła 
się nowa pizzeria w rynku, ale to wciąż za mało.

Wiesław Stępień, Rudawa: – Dróg, dróg 
i jeszcze raz dróg. Bez nich żadna fabryka 
nie powstanie. 
Ryszard Bielecki, Boraszyce Wielkie: – 
Busów do Ścinawy, stamtąd już łatwo do 
Lubina. Busów na stację kolejową w Woło-
wie albo w Żmigrodzie. Dalej można pocią-
giem.

Robimy, co do nas należy
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Ogłoszenia podaje się na stronach internetowych www.winsko.pl i www.bip.winsko.pl, na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i miejscowościach, 
w których położone są nieruchomości oraz w gazecie „Wiadomości Lubińskie”.

Wadium należy wpłacać na konto: Gmina Wińsko PKO BP 07 1020 5226 0000 6602 0527 6458. Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji w dniu przetargu.

WYKAZ WÓJTA GMINY WIŃSKO
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości z terenu Gminy Wińsko przeznaczonych do najmu

Poz. Obręb Księga wieczysta Adres Powierzchnia 
użytkowa w m2 Opis nieruchomości Forma najmu Miesięczny czynsz naj-

mu w zł + VAT
Termin wnoszenia 
miesięcznych opłat

1 Smogorzówek WR1L/00024284/9 Smogorzówek 10 43,10
lokal użytkowy z przeznaczeniem na działalność 
handlową położony na parterze budynku składa-

jący się z sali sprzedaży, zaplecza, szatni i WC 

W trybie ustnego 
przetargu nieograni-

czonego
193,95 + VAT

Do 10. dnia każdego miesią-
ca kalendarzowego

Z wykazem nieruchomości przeznaczonych do najmu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Wińsko, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska. Szczegółowe informacje można uzyskać 
w Urzędzie Gminy Wińsko w pokoju nr 3 i pod nr. tel. 71 38 04 230.

WYCIĄG Z OGŁOSZEŃ WÓJTA GMINY WIŃSKO
w sprawie podania do publicznej wiadomości nieruchomości z terenu Gminy Wińsko przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 

Poz. Obręb Księga wieczysta Nr działki Pow. 
w ha

Opis 
nieruchomości

Przeznaczenie w planie
zagospodarowania

Wysokość wadium  oraz 
termin wniesienia Cena w zł Termin zapłaty Data i miejsce przetargu

1 Rajczyn WR1L/00035126/4 161/2 0,0309
Tereny mieszkanio-

we
Brak planu zagospodarowa-

nia przestrzennego 
2 000 zł do dnia 
25.06.2018  r.

18 500 
 

Przed zawarciem 
aktu notarialnego

27.06.2018 r., godz.1000, pokój nr 
3 w siedzibie Urzędu Gminy

2 Smogorzówek WR1L/00024285/6 116 0,4673
Grunty orne III b, IV 

a, IV b
Brak planu zagospodarowa-

nia przestrzennego
1 000 zł do dnia 
25.06.2018  r. 

11 000 
 

Przed zawarciem 
aktu notarialnego

27.06.2018 r., godz.1200, pokój nr 
3 w siedzibie Urzędu Gminy

3 Smogorzówek WR1L/00024289/4 230 0,9278 Tereny zieleni
Brak planu zagospodarowa-

nia przestrzennego
4 000 zł do dnia 
25.06.2018  r. 

25 000 
 

Przed zawarciem 
aktu notarialnego

27.06.2018 r., godz.1200, pokój nr 
3 w siedzibie Urzędu Gminy

4 Wyszęcice WR1L/00029774/6 369/1 0,1700 Grunty orne IV b
Brak planu zagospodarowa-

nia przestrzennego
3 000 zł do dnia 
25.06.2018  r. 

23 000 
 

Przed zawarciem 
aktu notarialnego

27.06.2018 r., godz.1400, pokój nr 
3 w siedzibie Urzędu Gminy

Z ogłoszeniami  na sprzedaż nieruchomości można zapoznać się w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Wińsko . Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 3  
i pod nr tel. 71  38 04 229

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (tj. Dz. U. Z 2017 r., poz. 1073 ze zm.), a także art. 
39 ust. 1, w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) 
w związku z:
  uchwałą nr XXIX/237/2016 Rady Gminy Wińsko 

z dnia 28 października 2016r. w sprawie przystąpie-
nia do sporządzania Miejscowego Planu Zagospoda-
rowania Przestrzennego dla terenu położonego w ob-

rębie Turzany, gmina Wińsko zwanego „MPZP Turza-
ny Zachód”,

  uchwałą nr XXIX/238/2016 z dnia 28 października 
2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzania 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzenne-
go dla terenu położonego w obrębie Konary, gmina 
Wińsko zwanego „MPZP Konary Północ”,

 zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:
  projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Tu-
rzany, gmina Wińsko zwanego „MPZP Turzany Za-
chód” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

  projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego dla terenu położonego w obrębie 
Konary, gmina Wińsko zwanego „MPZP Konary 
Północ” wraz z prognozą oddziaływania na środo-
wisko,

  w dniach od 1 – 22 czerwca 2018 r. w siedzibie Urzę-
du Gminy Wińsko, pl. Wolności 2, Wińsko, w pok. 19 
w godzinach 8.00 – 15.00.

Dyskusja nad przyjętymi w projekcie planu miejscowe-
go rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18.06.2018 r.
  projekt „MPZP Turzany Zachód” o godz. 11.00,
  projekt „MPZP Konary Północ” o godz. 12.00,

w Gminnym Ośrodku Kultury w Wińsku, ul. Piłsudskie-
go 42, 56-160 Wińsko. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy, każdy, kto kwestio-
nuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, 
może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do 
Wójta Gminy Wińsko z podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 6.06.2018 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wnie-
sione w postaci elektronicznej na adres: r.litwicki@wins-
ko.pl, zgodnie z art. 18 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy.

 PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU 
POŁOŻONEGO W OBRĘBIE TURZANY, GMINA WIŃSKO ZWANEGO „MPZP TURZANY ZACHÓD”;

 PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU 
POŁOŻONEGO W OBRĘBIE KONARY, GMINA WIŃSKO ZWANEGO „MPZP KONARY PÓŁNOC”;

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIŃSKO
o wyłożeniu do publicznego wglądu:

Strach na wróble i inni bohaterowie pozytywni
W piętnastu wioskach gminy i na dożynkach w Baszynie staną artystycznie wykonane strachy na wróble. 

Noc świętojańska oraz Panny Roztropne 
poszukujące lamp w Przyborowie i innych 
wsiach nadodrzańskich. „Mój rower jest dzie-
łem sztuki” czyli historia na dwóch kółkach 
w Orzeszkowie, Małowicach, Iwnie. Świę-
to chleba i babcine bułeczki w Węgrzcach 
i Wrzeszowie. Piknik parafialny przy najzna-
mienitszym obiekcie sakralnym w gminie 
czyli klasztorze w Głębowicach. Takie pro-
jekty będą realizowane w tym roku, w wyni-

ku konkursu dla organizacji pozarządowych 
na wsparcie rozwoju kultury, sztuki, ochro-
ny dób kultury i tradycji w gminie Wińsko.

– Wyjątkowo w tym roku stowarzyszenia 
z naszej gminy dostały tyle, o ile wnioskowa-
ły – informuje Marta Ardeli, pełnomocnik ds. 
współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
– Wszystkie projekty są ciekawe i na pewno 
będą zauważone przez mieszkańców. Szcze-
gólnie zauroczył komisję pomysł strachowy: 

ekipy mieszkańców w różnym wieku, mają 
przygotować strachy na wróble w trzech kate-
goriach: strach męski, strach żeński i rodzina 
strachów – dodaje.

Wystawa prac konkursowych pojawi się na 
gminnych dożynkach w Baszynie w pierwszą 
niedzielę września. Potem strachy powędru-
ją tam, gdzie powstały i będą straszyć w swo-
ich wioskach.

/red/

 WYKAZ WÓJTA GMINY WIŃSKO
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości z terenu Gminy Wińsko przeznaczonych do dzierżawy

Poz. Obręb Księga wieczysta Nr działki Pow. w m2 Opis nieruchomości Forma dzierżawy Miesięczny czynsz 
dzierżawny w zł

Termin wnoszenia 
opłat

1.  Wińsko WR1L/00027458/1 cz.831/10 110  Bp-110 m2
W trybie ustnego przetargu 

nieograniczonego
330,00 + VAT

 Do 10. każdego 
miesiąca 

Z wykazem nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy można zapoznać się siedzibie Urzędu Gminy Wińsko, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska. Szczegółowe informacje można uzyskać 
w pokoju nr 3a i pod nr. tel. 71 38 04 231.


