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ZA ODRĄ
STRONY  STRONY  Drobiazg, 

a cieszy
Na początku 2015 r. dwa 
sołectwa zgłosiły 
problem: przystanek stoi 
w takim miejscu, że dzieci 
mają daleko i jest dość 
niebezpiecznie. Sołtys 
Piskorzyny Jacek 
Żelichowski wnosił 
o drugi przystanek, przy 
tzw. majątku.
Dzieci musiały przechodzić przez 
ruchliwą drogę krajową, żeby dojść 
pod kościół, gdzie wsiadali także 
uczniowie z drugiej części wsi. 
Potem autobus wracał obok 
majątku, żeby wieźć je do szkoły. 
Okazało się, że jest miejsce na drugi 
przystanek. PKS wyraził zgodę 
i sprawę udało się pozytywnie 
załatwić. 
W Rogówku, przysiółku sołectwa 
Wińsko, dzieci musiały chodzić 
kilometr do przystanku, znowu przy 
niebezpiecznej drodze krajowej. Od 
lat panował mit, że w Rogówku nie 
da się zawrócić autobusem, więc 
musi być tak, jak jest. Na wniosek 
sołtysa Ryszarda Kisielewicza, PKS 
sprawdził że zawracanie jest 
możliwe. Powstał kolejny 
przystanek. W obu miejscowościach 
zrobiło się bezpieczniej.
W Białawach Małych nikt się 
o przeniesienie przystanku nie 
upominał. Dopiero nowy radny 
Krzysztof Rudnicki zaalarmował, że 
przystanek przy cmentarzu, daleko 
od zabudowań, to nieporozumienie: 
– Przy złej pogodzie rodzice 
wyjeżdżali samochodami po dzieci, 
które wysiadały z autobusu. 
Przecież jest miejsce w środku wsi, 
niejedno zresztą, gdzie można 
przystanek przenieść. 
– Ostatecznie postanowiłam nie 
przenosić przystanku, tylko 
zamówić i ustawić nowy, dokładnie 
w połowie drogi między pierwszym 
a ostatnim domem. Stary poczciwy 
blaszak zostanie pod cmentarzem. 
Pełni on różne funkcje 
„towarzyskie” w miejscu, w którym 
nikomu one nie przeszkadzają, więc 
niech sobie stoi – żartuje wójt 
Jolanta Krysowata-Zielnica. – A tak 
na poważnie, to sołectwo Białawy – 
Białawy Małe ma więcej gruntów 
gminnych do dyspozycji na głowę 
mieszkańca niż jakakolwiek inna 
wieś w gminie. Większość z nich jest 
niewykorzystana. Tymczasem stary, 
zmurszały plac zabaw „sterczy” pod 
cmentarzem, obok starego  
przystanku. Czas o tym pomówić 
z mieszkańcami i to zmienić.
Kolejna zmiana czeka 
Aleksandrowice: remont drogi 
polnej do Staszowic pozwoli 
autobusom przejeżdżać przez obie 
wsie, oszczędzając ok. 8 kilometrów 
i zabierać pasażerów w środku 
miejscowości, a nie na końcu. Jeśli 
nie uda się to w tym roku, to na 
pewno w następnym.

www.winsko.pl

Wszystko wskazu-
je na to, że zosta-
nie wybudowany 

nowy most. Będą mogły nim 
przejechać duże ciężarówki, 
a to z pewnością wpłynie na 
ożywienie gospodarcze po 
obu stronach rzeki, zarów-
no w gminie Wińsko, jak 
i Ścinawa. 

Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad przy-
gotowuje również remont 
starego mostu w ciągu dro-
gi krajowej nr 36. Jednak 
zwiększenie nośności z obec-
nych 15 ton do 20 ton po 
remoncie nie poprawi zna-
cząco sytuacji. 

Realna szansa na nową 
przeprawę pojawiła się po 
zeszłorocznych wyborach 
samorządowych. Dzię-
ki koalicji Bezpartyjnych 
Samorządowców z Prawem 
i Sprawiedliwością w Sejmi-
ku Województwa Dolnoślą-
skiego powstało zamierze-
nie inwestycyjne pt. „Budo-

wa mostu w m. Ścinawa na 
rzece Odra jako połącze-
nie dróg lokalnych – woje-
wódzkich 292 i 340”. Na ten 
cel zabezpieczono w budże-
cie województwa kwotę 750 
tysięcy zł. 

Ten plan spotyka się 
z innym programem rządo-
wym, dotyczącym użeglow-
nienia  Odry. Stopnie wod-
ne, takie jak w Malczycach, 
mają powstać w pierwszej 
kolejności w Lubiążu i Ścina-
wie. Taka budowla może być 
też podstawą nowego mostu, 
co znacznie zmniejszyłoby 
koszt jego konstrukcji.

O potrzebie zbudowania 
nowego mostu od kilku lat 
mówi wójt gminy Wińsko 
Jolanta Krysowata-Zielnica: 
– Cieszę się bardzo, że taka 
inicjatywa została podjęta 
przez władze województwa 
dolnośląskiego. Nowy most 
to przede wszystkim oży-
wienie gospodarcze w naszej 
gminie. Tym samym gmina 

Wińsko znajdzie się w środ-
ku, a nie na uboczu regionu 
– dodaje wójt Krysowata-
-Zielnica.

Kto zapłaci za 
nowy most? Według 
ustaleń koalicjan-
tów inwesto-
rem będzie woje-
wództwo dolno-
śląskie, a mini-
mum 80 pro-
cent kosztów 
budowy zosta-
nie opłaconych 
z budżetu pań-
stwa w ramach 
programu Mosty 
dla Regionów. Inwe-
stycja powinna zostać 
zrealizowana w ciągu 
pięciu lat. 

Wspomniane 750 tys. zł 
pokryje w pierwszej kolej-
ności koszty opracowania 
dokumentacji projektowej, 
która wymagana jest przy 
złożeniu wniosku do Rzą-
dowego Programu Uzupeł-
niania Lokalnej i Regional-
nej Infrastruktury Drogo-
wej – Mosty dla Regionów. 
Za złożenie aplikacji odpo-
wiedzialna jest Dolnoślą-
ska Służba Dróg i Kolei we 
Wrocławiu.

Od 2017 r. trwają rozmo-
wy samorządowców nad-
odrzańskich z Minister-
stwem Gospodarki Mor-
skiej i Żeglugi Śródlądowej 
w sprawie rozwoju Odrzań-

sk ie j 
D r o -
gi Wodnej. 
W programie tym są zawar-
te m.in. ostateczne decyzje 
dotyczące liczby i lokalizacji 
stopni wodnych na Odrze. 
Jeden z nich już został 
otwarty 4 czerwca 2018 
roku w Malczycach. – Kolej-
ne powstaną w Lubiążu oraz 
Ścinawie – zapewnia Marek 
Gróbarczyk, minister gospo-
darki morskiej i żeglugi śród-
lądowej. 

– Mamy pomysł, aby 
realnie obniżyć koszt budo-
wy nowej przeprawy w Ści-

n a w i e . 
M o ż e m y 

wykorzystać do 
tego konstrukcję planowa-
nego stopnia wodnego i nad 
nim wybudować most. 
Takie rozwiązania funkcjo-
nują w Polsce i na świecie. 
Na ten temat będziemy jesz-
cze rozmawiać z Minister-
stwem Gospodarki Mor-
skiej i Żeglugi Śródlądowej 
– dodaje Jolanta Krysowa-
ta-Zielnica.

Wykorzystując konstruk-
cję stopnia wodnego, moż-
na obniżyć koszt budowy 
mostu nawet o połowę. 

O nocleg dziś trudno
W samym Wińsku powinien powstać hotel z prawdziwego zdarzenia. Brakuje bowiem miejsc, w których nasi goście mogliby zatrzymać się na dłużej. – Za komuny 
hotel był, z restauracją Karina, w samym rynku, to i teraz się utrzyma – twierdzą mieszkańcy.

Po upadku GS dawny hotel 
stał się częścią nowego ośrod-
ka zdrowia. Tymczasem jesz-
cze przed wojną w Wińsku 
były dwa hotele i zajazd z kar-
czmą. Do tego domy wczaso-
we w tzw. „lasku rozrywki” 
między Wińskiem a Słupem.

– Kończymy sprzątać 
komórki i inne niepotrzebne 
relikty przeszłości na działce 
przy placu Wolności, na któ-
rej do 1945 roku znajdował się 
hotel „Pod Czarnym Orłem”. 

Szukamy inwestora, który 
zechce go odtworzyć lub zbu-
dować zupełnie inny, ale zgod-
nie z zaleceniami konserwato-
ra zabytków – podkreśla sekre-
tarz gminy Aneta Niewiarow-
ska.

Na parterze powinna znaj-
dować się sala zabaw dla dzieci 
i mała siłownia lub klub fitness 
po jednej stronie, a po drugiej 
bar i restauracja. Pokoje byłyby 
ulokowane na dwóch piętrach 
i poddaszu. 

Pl. Wolności znajduje się 
w obszarze objętym LPR 
(Lokalny Program Rewitali-
zacji), dlatego hotel powinien 
powstać w ciągu maksymalnie 
trzech lat od dnia zakupu przez 
inwestora działki. To obostrze-
nie ustrzeże nas przed sytua-
cją, w której atrakcyjna działka 
w centrum będzie  niezagospo-
darowana. 

– Zależy nam, żeby plac 
Wolności zaczął przypomi-
nać rynek – twierdzi sekretarz 

Niewiarowska. – Właściciel 
najbrzydszego obiektu w tym 
miejscu, tzw. starego pawilo-
nu, obiecał, że rozbierze go jesz-

cze w tym roku, a nowa zabu-
dowa będzie zgodna z zale-
ceniami konserwatorskimi. 
Trzymamy za słowo – dodaje.

Co czeka most 
Ścinawa – Małowice?
 » Każda rzeka ma dwa brzegi. To, co dla mieszkańców Ścinawy jest mostem w Ścinawie, dla mieszkańców 

gminy Wińsko jest mostem w... Małowicach. Jaka będzie przyszłość tej przeprawy przez Odrę? 

Jolanta Krysowata-Zielnica, wójt gminy 
Wińsko i Marek Gróbarczyk, minister go-
spodarki morskiej i żeglugi śródlądowej
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Do Wrocławia z Wińska można obecnie dojechać w 45 minut – 
o połowę szybciej niż jeszcze 2-3 lata temu. To dzięki trasie S5 ze Żmi-
grodu. Niestety, droga powiatowa do Żmigrodu jest w tak złym stanie, 
że z Wińska do Barkowa jedziemy dłużej niż stamtąd do Wrocławia.

Na początku grudnia, wspólnie z burmistrzem Żmigrodu Robertem 
Lewandowskim, zwróciliśmy się do starostów powiatów trzebnickiego 
i wołowskiego z apelem o zawarcie porozumienia w sprawie wspólne-
go remontu łączącej nas drogi (1274 D z odnogą 1273 D do Białkowa). 
Droga ta stanowi z jednej strony połączenie drogi krajowej 36 i gminy 
Wińsko z trasą S5 do Wrocławia i Poznania, z drugiej stanowi połącze-
nie Żmigród przez DK36 do trasy S3.     

Droga ta istnieje i jej remont nie wymaga pełnej dokumentacji pro-
jektowej wraz z pozwoleniem na budowę, a jedynie koncepcyjno-opiso-
wej i zgłoszenia. Prace nad niezbędnymi dokumentami nie są więc ani 
czasochłonne, ani kosztowne. 

Zwracamy się z wnioskiem, aby obydwa powiaty zawarły porozu-
mienie o złożeniu wspólnego wniosku do nowego programu rządowego, 
który promuje drogi łączące gminy i powiaty, mające znaczny wpływ 
na jakość funkcjonowania i rozwój społeczności lokalnych. Dofinanso-
wanie, zgodnie z zapowiedziami, może wynosić do 80% całkowitych 
kosztów remontu.

Czy powiaty sięgną po pieniądze na ten remont? Trzebnicki na swój 
odcinek na pewno, chociaż bez wołowskiego straci punkty za brak cią-
głości zadania. Wołów natomiast przoduje w wyliczaniu komplikacji, 
nie zawsze istotnych lub rzeczywiście istniejących, które stoją na prze-
szkodzie tej inwestycji. Tak przynajmniej wynika z przebiegu spotkania 
włodarzy obu gmin i obu powiatów. 

Czy Rada Powiatu Wołowskiego podejmie uchwałę o porozumie-
niu w tej sprawie? Czy zabezpieczy środki na niezbędną dokumentację?  
Okaże się wkrótce. Tak jak deklarowałam w kampanii wyborczej, gmi-
na Wińsko może dokładać się innym zarządcom dróg do chodników 
i dróg w obszarze zabudowanym. Chociaż wolelibyśmy każdy grosz 
wydawać na nasze, gminne drogi... Dopóki powiat nie złoży wniosku 
i nie będzie pozytywnego rozstrzygnięcia, nie możemy niczego obiecy-
wać. Teraz pora na ruch po stronie właściciela drogi. Miejmy nadzieję, 
że to będzie dobry ruch.

Wójt Jolanta Krysowata-Zielnica

Dojazd z Wińska do S5

Dobry początek 
– pierwsze piece wymienione
W ubiegłym roku gmina Wińsko wzięła udział w programie wymiany pieców pn. „Ograniczenie niskiej emisji 
na obszarze województwa dolnośląskiego”. Jego celem było zmniejszenie ilości zanieczyszczeń trafi ających 
do powietrza, a pochodzących z procesu spalania paliw stałych w budynkach mieszkalnych, w instalacjach 
starej generacji: domowych piecach, paleniskach i lokalnych kotłowniach. Ponadto program zakłada wzrost 
udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w wytwarzaniu energii cieplnej.

Poziom dofinansowania dla 
mieszkańców wynosił do 50% 
kosztów kwalifikowanych, przy 
górnych limitach: 20 tys. zł dla 
domu jednorodzinnego 14 tys. zł 
dla mieszkania w budynku wie-
lorodzinnym i 8 tys. zł w przy-
padku kotłowni wspólnej (na 
każde mieszkanie zasilane z tej 
kotłowni).

Dzięki temu programowi 
w gminie Wińsko zlikwidowa-
no 22 stare piece w 17 budyn-
kach mieszkalnych. Zamiast 
nich kupiono i zamontowano 12 
nowoczesnych kotłów węglowych 
i 5 kotłów na biomasę. Dodat-
kowo w jednej z nieruchomości 
zamontowano pompę ciepła.

Dzięki wymianie kotłów 
w Gminie Wińsko zredukowa-
no emisję zanieczyszczeń: PM 10 
o 0,558 [Mg/rok], PM 2,5 o 0,502 
[Mg/rok], CO2 o 78,974 [Mg/
rok], benzo(a)piren o 0,809 [kg/
rok], SO2 o 1,774 [Mg/rok], NOx 
o 0,041 [Mg/rok].

Całkowity koszt zadania 

wyniósł 282 280,42 zł, a dofi-
nansowanie wyniosło 135 301 zł. 

– Mieszkańcy coraz częś-
ciej pytają, czy w tym roku zno-
wu będziemy pośredniczyć 
w wymianie pieców – informu-
je Mariola Kauf z referatu ochro-
ny środowiska Urzędu Gminy 
w Wińsku. – Otóż nie, ponie-
waż ten program został zastąpio-
ny przez nowy program rządo-
wy „Czyste powietrze”, o wiele 
bardziej korzystny dla mieszkań-
ców. Pozwala on wymieniać nie 
tylko piece, ale i okna, ocieplać 
ściany, remontować dachy itp. Tu 
już gmina nie może pośredniczyć 
– taka decyzja zapadła na szczeb-
lu rządowym. Warto jednak 
spróbować, bo pomoc jest o wie-
le większa i kompleksowa. Moż-
na dostać od 30% kosztów kwa-
lifikowanych wzwyż (zależnie 
od dochodów), a na resztę dostać 
pożyczkę z oprocentowaniem na 
poziomie 2-3%. 

– Program „Czyste powie-
trze” ma z naszego punktu widze-

nia tylko jedną zasadniczą wadę: 
dotyczy tylko domów jednoro-
dzinnych. Gdyby o dofinanso-
wanie mogły starać się wspólno-
ty mieszkaniowe, moglibyśmy 
zlikwidować stare piece w kamie-
nicach, ocieplić i położyć nowe 
elewacje na ścianach, wyremon-
tować dachy. Niestety, przynaj-
mniej na razie jest to niemożliwe 
– podkreśla wójt Jolanta Kryso-
wata-Zielnica. 

Właściciele domów jednoro-
dzinnych muszą składać wnio-
ski bezpośrednio do Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu – za pośrednictwem 
strony internetowej lub osobi-
ście. Wszelkie informacje i wzór 
wniosku znajdują się również na 
stronie https://wfosigw.wroclaw.
pl/aktualnosci/a_1395,program-
-czyste-powietrze-ogloszenie-o-
-wznowieniu-naboru. 

Można też zasięgnąć infor-
macji pod nr. tel. 71 333 09 40, 
71 332 37 76 i 667 670 046. 

Nasi najzdolniejsi

Imię i nazwisko Szkoła
Uzyskana

liczba 
punktów

Natalia Przytocka Szkoła Podstawowa w Wińsku w ZSP 18
Martyna Beźnic Szkoła Podstawowa  w Wińsku w ZSP 12
Igor Mosiek Szkoła Podstawowa w Wińsku w ZSP 11
Wojciech Pajka Szkoła Podstawowa w Wińsku w ZSP 11
Kamila Hostyńska Szkoła Podstawowa w Krzelowie 11
Miriam Wawrzyniak Szkoła Podstawowa w Głębowicach 8
Zuzanna Bilska Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie 8
Julia Jabłońska Szkoła Podstawowa w Krzelowie 8
Oliwia Bandura Szkoła Podstawowa w Krzelowie 8
Michał Kędzierski Szkoła Podstawowa w Krzelowie 8
Konrad Krawczyk Szkoła Podstawowa w Krzelowie 8
Wiktoria Bekacz Szkoła Podstawowa w Krzelowie 8
Amelia Czarnecka Szkoła Podstawowa w Krzelowie 8
Aleksandra Kubińska Szkoła Podstawowa w Krzelowie 8
Emilia Walaszczyk Szkoła Podstawowa w Krzelowie 8
Rafał  Szulik Szkoła Podstawowa w Krzelowie 8

Rodzice uczniów odebra-
li natomiast listy gratu-
lacyjne: „Państwa dzie-

cko sławi imię szkoły i przydaje 
dumy gminie Wińsko. W imie-
niu społeczności gminy serdecz-
nie dziękujemy za trud włożony 
w wychowanie i życzymy dal-
szych sukcesów”.

Ufundowanie stypendiów 
było możliwe dzięki projektowi 
„Uczymy się dla siebie. Nowo-
czesna edukacja w gminie Wiń-
sko”, współfinansowanemu 
ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego 2014-2020.

 »Na uroczystej sesji 
Rady Gminy Wińsko wójt 
Jolanta Krysowata-
Zielnica wręczyła 16 
najzdolniejszym uczniom 
z czterech gminnych szkół 
stypendia w wysokości 
300 zł miesięcznie przez 
10 miesięcy roku 
obecnego szkolnego – 
łącznie 3 000 zł dla 
każdego. Najlepiej 
wypadła Szkoła 
Podstawowa w Krzelowie, 
gdzie aż 10 uczniów 
otrzyma stypendium.
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Zacznijmy od bardzo 
dobrej wiadomości: cmen-
tarz żydowski w Wiń-
sku doczeka się renowa-
cji. Gmina Wińsko, właś-
ciciel nekropolii, otrzyma-
ła 220 tysięcy złotych z Pro-
gramu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich. Jeszcze kil-
kanaście lat temu były tam 
same krzaki. Spodziewała 
się pani, że tak potoczy się 
historia?

Otrzymanie przez gmi-
nę Wińsko dofinansowa-
nia na renowację cmenta-
rza jest cudowną wiadomoś-
cią i wielkim sukcesem dla 
wszystkich, którym dobro 
tego miejsca leży na ser-
cu. Przez lata bardzo liczy-
łam i wierzyłam, że kiedyś 
to nastąpi. Ten rok okazał się 
przełomowy dla cmentarza – 
to ostatnie chwile, gdy może-
my go oglądać w takim sta-
nie, w jakim jest dziś.  

Ma pani może w głowie 
jakiś plan renowacji? Jakieś 
marzenia odnośnie tego 
miejsca?

W pierwszej kolejności 
zostanie odbudowane częś-
ciowo zniszczone ogrodze-
nie cmentarza, a następnie 
zostaną poddane renowacji 
macewy. Wiele z nich jest we 
fragmentach, niektóre trze-
ba podnieść i umocować na 
podstawach. Sporo moich 
marzeń związanych z tym 
cmentarzem się spełniło. Naj-

ważniejszą kwestią jest to, że 
w tym roku cmentarz naresz-
cie zostanie należycie zabez-
pieczony.

Zawsze musi być jakiś 
początek. Jak to było? Spa-
cer z mamą i przypadkowe 
odkrycie?

Każdy coś lubi, każdego 
coś pasjonuje. Czuje się wte-
dy dreszcz emocji, adrena-
linę, coś, co nas przyciąga. 
Moją pasją od dziecka były 
nekropolie. Innych przeraża-
ją, mnie fascynują. W cmen-
tarzach ukryte są niesamo-
wite historie ludzi. Jedna 
z hebrajskich nazw cmenta-
rzy żydowskich – dla wielu 
zupełnie niezrozumiała – to 
Dom Życia. Dlatego cmenta-
rze żydowskie z tego okresu co 
nasz przepełnione są przed-
stawieniami sepulkralnymi 
na macewach. Dzięki temu 
– cytując jednego z bada-

czy tego tematu – „mace-
wy mówią”. Znając znacze-
nie symbolicznych przedsta-
wień możemy wiele dowie-
dzieć się o zmarłych, nie tyl-
ko kim byli, ale w co wierzy-
li. Przewrotnie mówiąc cmen-
tarze są pełne życia, bo two-
rzą je ludzie żyjący, by pamięć 
i wspomnienia dalej żyły. Dla 
mnie osobiście cmentarz 
żydowski w Wińsku stał się 
ważną częścią mojego życia. 
Znałam go już wcześniej, 
zanim postanowiłam się nim 
zająć, ponieważ w Wińsku 
mieszka moja babcia, do któ-
rej przyjeżdżałam na każde 
wakacje i ferie. Gdy miałam 
13 lat, a zarośla na cmentarzu 
były wyższe ode mnie, posta-

nowiłam się nim zająć. Dzię-
ki dziecięcemu entuzjazmo-
wi potrafiłam znaleźć w sobie 
siłę i wytrwałość, by z roku 

na rok poprawiać wygląd 
cmentarza, a także katalo-
gować nagrobki i dane zmar-
łych. Niewątpliwie cmentarz 
ten wpisał się w ważną cześć 
mojego życia, praca na nim 
przyczyniła się do ukształ-
towania mojego charakteru, 
do walki o marzenia i osiąg-
nięcia wyznaczonych celów.

Trochę ciężko uwierzyć, 
że młoda dziewczyna po 
prostu mówi, że zaopieku-
je się cmentarzem. Szcze-
gólnie patrząc na prze-
ciętne współczesne nasto-
latki, które raczej myślą 
o nowym smartfonie lub 
tablecie...

Może zabrzmi to strasz-
nie, ale na szczęście w moich 
czasach nie było smartfonów 
i tabletów. Może było wte-
dy inaczej? Ludzie bardziej 
patrzyli na to, co za oknem 
niż na okienko w telefonie? 

Mnie zawsze bawi to zasko-
czenie w oczach ludzi pozna-
jących drobną dziewczynę, 
która zajęła się cmentarzem. 
Jak widać, tak naprawdę siła 
pochodzi z determinacji.  

W uprzątnięciu tego całego 
bałaganu pomagały inne 
osoby. A w zasadzie cały 
sztab ludzi. Mogła też pani 
liczyć zawsze na wsparcie 
mamy.

Gdy byłam młodsza, 
mama starała mi się towarzy-
szyć na cmentarzu, żebym 
nie była tam sama. Nie sprze-
ciwiała się mojemu postano-
wieniu i w miarę możliwości 
wspierała mnie, a to na pew-
no wiele dla mnie znaczy.

Tego, co się działo na 
cmentarzu, nie można 
nazwać bałaganem, po pro-
stu był zaniedbany, w jakimś 
sensie zapomniany, zupeł-
nie zarośnięty. Większość 
macew była przykryta 
ściółką. Odkrywanie każ-
dej z nich było wielką ucie-
chą – w końcu jestem arche-
ologiem. Z każdym rokiem 
wygląd cmentarza się popra-
wia. Zostały wycięte krza-
ki, co roku zajmowałam się 
usuwaniem chwastów i gra-
bieniem liści. Dzięki kweren-
dom udało się nam postawić 

macewy, których stan zacho-
wania na to pozwalał, w ich 
pierwotnych miejscach. Nie-
które macewy są w złym sta-
nie, wiele z nich jest we frag-
mentach, których szukałam 
na całym terenie cmentarza 
i układałam w całość jak puz-
zle. Oprócz prac porządko-
wych, w ramach mojej pracy 
magisterskiej opracowałam 
katalog macew wraz z opi-
sem społeczności żydowskiej, 
niegdyś mieszkającej w Wiń-
sku. Dziś cmentarz porośnię-
ty jest trawą, która systema-

tycznie jest koszona i grabio-
ne są liście. Jednorazowe akcje 
sprzątania cmentarzy, mimo 
że są pozytywnym zrywem, 
na dłuższą metę nie mają 
większego sensu, gdyż jeśli 
nekropolia nie zostanie objęta 
całoroczną opieką, na nowo 
zarośnie. Oczywiście przez 
tyle lat nie byłam osamotnio-
na w tych działaniach. Przez 

cmentarz przewinęło się wie-
lu ludzi, w których obudziłam 
chęć ratowania tego, co waż-
ne, w których tlił się lokalny 
patriotyzm, duma z takiego 
zabytku – moich przyjaciół 
i znajomych, którzy poprzez 
pomoc w sprzątaniu, odkry-
wali wspaniałość kultury 
i przeszłości tych ziem. 

Jednym z przełomowych 
wydarzeń było spotkanie 
i poznanie obecnej wójt Gmi-
ny Wińsko Jolanty Krysowa-
tej-Zielnicy i jej męża Bogo-
dara, którym los cmenta-
rza od początku leżał na ser-
cu. To dzięki nim i wielu oso-
bom zaangażowanym w pra-
cę nad uzyskaniem dofinan-
sowania z Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich, reno-
wacja cmentarza stała się fak-
tem. Tak jak polskie wydanie 
książki o Wińsku w latach 
1933 -1946 i wystawa przy 
Urzędzie Gminy.

Takie historie nie mogą się 
obejść bez wątku miłos-
nego. Czy na cmentarzu 
poznała pani swojego przy-

szłego męża?
Nie poznałam moje-

go męża na cmentarzu, ale 
odkąd jesteśmy razem, Mar-
cin pomaga mi i wszystkie 
ciężkie prace, w tym posta-
wienie wielu macew, to jego 
dzieło. Niewątpliwie jego 
poświęcenie przyczyniło się 
w bardzo znacznym stopniu 
do tego, jak obecnie wygląda 

to zabytkowe miejsce. I choć 
nie zawsze entuzjastycznie 
podchodzi do kolejnej akcji, 
praktycznie zawsze mi towa-
rzyszy.

W wybieraniu nazwiska 
pomogła macewa Richarda 
Schlesingera?

Można tak powiedzieć. 
Jestem bardzo związana 
z moim panieńskim nazwi-
skiem Nagler – do tego stop-
nia, że chciałam przy nim 
zostać po ślubie. W tym czasie 
na cmentarzu pozostała tylko 
jedna tablica licem do ziemi. 
Mój przyszły mąż wiedział, 
że marzyłam od wielu lat, by 
ją postawić, a przede wszyst-
kim by zobaczyć, jak wyglą-
da i co na niej jest. Niestety nie 
było to możliwe, bo nagrobek 
ten jest bardzo ciężki. Założy-
liśmy się z Marcinem, że jeżeli 
nagrobek zostanie postawio-
ny, a ja tym samym ujrzę lico 
płyty, to przyjmę nazwisko 
Marcina. Przegrałam zakład 
i przyjęłam nazwisko męża. 

Czy mieszkańcy Wińska 
mają świadomość, jak waż-
ne historycznie miejsce jest 
w ich miejscowości?

Oczywiście. Często są 
wręcz zafascynowani historią 
ich miejscowości i ludzi, któ-
rzy żyli tu przed nimi. W ich 
sercach jest głęboko zakorze-
niony lokalny patriotyzm. To 
było widać w czasie otwar-
cia wystawy i promocji książ-
ki Rity Steinhardt-Botwinick 
o Wińsku, w lipcu ubiegłego 
roku. Zresztą jej dziadek spo-
czywa właśnie na tym właś-
nie cmentarzu, choć jego 
macewa zachowała się tylko 
na zdjęciu.

G.K.

Cmentarz czyli... Dom Życia 
 » Rozmowa z Natalu Nagler-Bartczak, społecznym opiekunem zabytków, która od wielu już lat troszczy się 

o cmentarz żydowski w Wińsku.

Oprócz prac porządkowych, w ramach mojej pracy 
magisterskiej opracowałam katalog macew 

wraz z opisem społeczności żydowskiej, niegdyś 
mieszkającej w Wińsku. 

Tego, co się działo na cmentarzu, nie można nazwać 
bałaganem, po prostu był zaniedbany, w jakimś sensie 

zapomniany, zupełnie zarośnięty. 
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Z ogłoszeniami dotyczącymi 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.
Ogłoszenia podane są na stronach internetowych www.winsko.pl,w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wińsko www.bip.winsko.pl, na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i miejscowościach oraz w  gazecie „Wiadomości Lubińskie”.

Nr konta, na które należy wpłać wadium: Gmina Wińsko PKO BP 07 1020 5226 0000 6602 0527 6458. Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji w dniu przetargu.

www.winsko.pl

Warto być na swoim – mieszkania za 10%
 » Lokator, który nie zalega z opłatami wobec gminy (czynsz, woda, ścieki, śmieci) i ma umowę najmu na czas nieokreślony, będzie mógł 

zgłosić się do wykupu zajmowanego mieszkania gminnego za 10% jego wartości. 

Będą jednak wyjątki. Mieszka-
nia, które zostały przejęte od 
ANR (obecnie KOWR) jako 

pustostany lub lokale zajmowane 
bezumownie, nie mogą być sprze-
dawane jeszcze przez kilka lat. Loka-
le służbowe i socjalne również. To 
regulują odrębne przepisy, niezależ-
ne od woli wójta i radnych. Dodat-
kowo budynki, w których wszystkie 
lokale należą do gminy, nie zostaną 
objęte sprzedażą, chyba że wszyscy 
lokatorzy zechcą wykupić zajmowa-
ne mieszkania. 

– To nas ustrzeże przed powsta-
waniem kłopotliwych wspól-
not mieszkaniowych. Wygod-
niej i sprawniej jest administro-

wać całym budynkiem – wyjaśnia 
zastępca wójta Bogusława Folkman, 
odpowiedzialna za sprzedaż nieru-
chomości. – Poprzednia uchwała, 
która pozwoliła sprzedać mieszka-
nia lokatorom, działała w 2016 roku. 
Obowiązywała wówczas przez zale-
dwie sześć miesięcy, żeby zmobilizo-
wać mieszkańców. Obecna obowią-
zuje do końca 2019 roku, ale wstęp-
ną decyzję lokatorzy muszą podjąć 
do połowy lutego, ponieważ proce-
dura od wyceny do sprzedaży trwa 
długo i można nie zdążyć. Nie nale-
ży się obawiać, że wycena będzie tak 
wysoka, że nawet 10% to za dużo. 
Zgłoszenie chęci wykupu nie ozna-
cza obowiązku wykupu. Gmina nie 

obciąża lokatorów kosztami wyce-
ny. 

– Pojedynczy radni próbowa-
li ten projekt storpedować, wymy-
ślając irracjonalne powody i ogra-
niczenia – komentuje wójt Jolanta 
Krysowata-Zielnica. – Przykładem 
jest zniżka zależąca od lat zamiesz-
kiwania – taki pomysł to relikt z cza-
sów wyprzedawania mieszkań 
zakładowych przez różne fabryki 
i instytucje. Wówczas miało to sens. 
A dziś? Żadnego. Albo próba dykto-
wania ceny zależnie od nakładów, 
jakie gmina poniosła na remonty – 
jak obliczyć te nakłady w przypad-
ku mieszkań oddanych do użytku 
w 1997 roku, jak np. w byłej szkole 

w Kozowie? Jak obdzielić lokatorów 
kosztami remontów części wspól-
nych, np. kominów czy instalacji na 
klatkach schodowych? Jak wycenić 
okno sprzed 20 lat, a jak zeszłorocz-
ne? Rzeczoznawca bierze pod uwa-
gę wszystko: stan lokalu i budynku 
w którym się znajduje, jego położe-
nie, ceny na rynku prywatnym itp. 
Potem bierzemy z tego 10%. To jedy-
ny rozsądny i zgodny z prawem spo-
sób wyceny.

Ustawa o samorządzie mówi 
wyraźnie, że zaspokajanie potrzeb 
mieszkaniowych najuboższych 
mieszkańców jest obowiązkiem 
gminy. A jeśli z biegiem czasu biedny 
człowiek zaczyna sobie radzić i zara-

biać? Mamy go wyrzucić? A jeśli stra-
ci pracę, mamy go znowu przyjąć? 
Czy lepiej pozwolić mu radzić sobie 
samemu w swoim mieszkaniu, na 
które go stać?

– Każdy wie, że mieszkanie to 
podstawa. Może istnieć gmina bez 
ratusza, kolei czy basenu. Ale nie 
może istnieć bez obywateli – pod-
kreśla wójt. – Dla wszystkich jest 
korzystniej, jeśli ten obywatel jest 
podatnikiem, a nie lokatorem. 

Wszyscy lokatorzy, których 
mieszkania kwalifikują się do wyku-
pu, zostali o tym powiadomieni 
listownie, nie ma więc obawy, że nie 
zdążą podjąć decyzji. 

 ML

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

Poz. Obręb Księga wieczysta Nr 
działki Pow. w ha Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie

zagospodarowania Forma sprzedaży Cena wywo-
ławcza w zł Termin zapłaty Uchwała Rady Gminy

1
Smogorzów 

Wielki
WR1L/00032038/9 341/1 2,0328

Grunty orne
 R III b, RIV a 

Brak planu zagospodaro-
wania przestrzennego

W trybie ustnego 
przetargu 

nieograniczonego 

46 000,00 

Przed zawarciem 
aktu notarialnego

XV/130/2015
z dnia 27.11.2015 r.

2 Konary WR1L/00035104/4 178/6
0.0880 w udzia-
le 5678/10000

Lokal użytkowy nr 2 położony parterze 
budynku 45 o pow. użytkowej 42,5 m2 

28 000,00
XXIV/93/92 

z dnia 28.09.1992 r.

3 Konary WR1L/00035104/4 178/6
0.0880 w udzia-
le 5678/10000

Lokal użytkowy nr 4 położony piętrze bu-
dynku 45 o pow. użytkowej 90,1 m2

39 000,00
XXIV/93/92 

z dnia 28.09.1992 r.

4 Wińsko WR1L/00030424/8 356/3 1,6841 Rola IV a i IV b
Ps 2 – tereny przemysłu

450 000,00 
XLII/130/2015 

z dnia 21.11.2015 r.

5 Wińsko WR1L/00030424/8 356/4 3.0977 Rola IV a i IV b , V i VI 810 000,00
XLII/130/2015 

z dnia 21.11.2015 r.

6 Wińsko WR1L/00030424/8 356/6 0,8655 Rola IV a i IV b, V

U z przeznaczeniem na 
ogólnodostępny zespół 

usługowy wraz z zielenią 
towarzyszącą

180 000,00
XLII/130/2015 

z dnia 21.11.2015 r.

7 Wińsko WR1L/00030424/8 356/8 0,722 Rola IV a i IV b, 
R(ZT) – pozostawiony do 
użytkowania rolniczego

10 000,00
XLII/130/2015 

z dnia 21.11.2015 r.

8 Wińsko WR1L/00030424/8 356/14 1,7628 Rola V, VI
Ps 1 – przeznaczona pod 
działalność produkcyjną

460 000,00 
XLII/130/2015 

z dnia 21.11.2015 r.

10 Wińsko WR1L/00030424/8 356/5 7,5333 Rola IV a i IV b, V Ps 2 – tereny przemysłu 5 500 000,00 
XLIV/330/2017 

z dnia 9.08.2017 r.

11 Wińsko WR1L/00030424/8 356/7 0,3047 Rola IV a i IV b, V i VI
Ks – parking wraz z obiek-

tami towarzyszącymi 
95 000,00

XLIV/330/2017 
z  dnia 9.08.2017 r.

Prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości przysługuje byłym właścicielom i ich spadkobiercom. Zgodnie z art. 34 ust 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2018 r., poz. 2204) osobom, 
którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości, wyznacza się co najmniej 6-tygodniowy termin do ich złożenia, który przypada od 31 stycznia 2019 r. do 18 marca 2019 r.

 

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 Powierzchnia Opis nieruchomości wg 
ewidencji starostwa

Przeznaczenie w planie
zagospodarowania

Wysokość i termin   wnie-
sienia wadium

Cena
wywoławcza netto Termin zapłaty Dzień, godzina i miejsce przetargu 

1 Grzeszyn WR1L/00036081 115/1 0,3021 ha
Grunty orne i grunty rol-

ne zabudowane
Brak planu zagospodaro-

wania przestrzennego
2.000,00 złotych 

do dnia 04.03 2019 r.
15 000,00 złotych  

Przed zawarciem 
aktu notarialnego

06.03.2019 r., godz.11.00, 
pokój nr 12 w siedzibie Urzędu Gminy

WÓJT GMINY WIŃSKO
informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieruchomości położonej na terenie gminy Wińsko, przeznaczonej do najmu 

Miejscowość / adres lokalu Księga wieczysta Powierzchnia użytkowa lokalu w m2 Miesięczny czynsz najmu w zł + VAT Data przetargu Termin wpłaty wadium Wysokość wadium
Węgrzce nr 49 WR1L/00024531/6 43,21 194,45 + VAT 05.03.2019 r. godz. 10.00 28.02.2019 r. 30,00 zł

OGŁOSZENIE Z DNIA 31.01.2019 ROKU
 WÓJT GMINY WIŃSKO informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej zostały zamieszczone ogłoszenia o przetargu nieruchomości położonych na terenie gminy Wińsko 

przeznaczonych do dzierżawy:
Miejscowość Nr działki Powierzchnia działki Wywoławcza stawka rocznego czynszu dzierżawnego Data przetargu Termin wpłaty wadium Wysokość wadium

Wińsko  cz. 794/1 718 m2  71,80 zł 05.03.2019 r. godz. 11.00 28.02.2019 r. 10,00 zł
Morzyna 119 0,4735 ha 132,58 zł 05.03.2019 r. godz.12.00 28.02.2019 r. 15,00 zł
Morzyna 61 0,6955 ha 194,74 zł 05.03.2019 r. godz.12.00 28.02.2019 r. 20,00 zł
Morzyna 93 0,2510 ha 70,28 zł 05.03.2019 r. godz.12.00 28.02.2019 r. 10,00 zł

 Za ww. działki zostanie naliczony podatek od nieruchomości. 


