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 » Noc z 13 na 14 maja okazała się dla Gminy Wińsko bardzo 
nieszczęśliwa. W budynku przy ul. Piłsudskiego, należącym do 
samorządu, w którym mieszkały cztery rodziny, wybuchł pożar. 
Dzięki pomocy i olbrzymiemu zaangażowaniu wielu osób, w ciągu 
doby wszyscy pogorzelcy – łącznie 17 osób, z których większość to 
dzieci – mieli już dach nad głową. 

Pożar wybuchł w środku 
nocy, tuż po godzinie 1. 
Mieszkańcy wybiegli 

w piżamach, w klapkach lub 
boso. Gdy szalał ogień, wyda-
wało się, że wszystko straco-
ne. Pierwsze jednostki pojawi-
ły się po kilkunastu minutach 
od zgłoszenia. Akcja gaśnicza 
trwała do rana.

– Gdy po pierwszej w nocy 
zadzwoniła do mnie kierow-
nik GOPS Sabina Baryluk, 
którą o pożarze poinformo-
wał sąsiad, wiedziałam, że 
mamy nieszczęście – wspo-
mina wójt Jolanta Krysowa-
ta-Zielnica. – Po kilku minu-
tach, około 1.30, stojąc pod 
płonącym domem, przeliczy-
łyśmy jego mieszkańców. Sta-
li skuleni z zimna na chodni-
ku. Brakowało nam tylko jed-
nego, ale i on się wkrótce zna-
lazł w ogrodzie za domem – 
bosy i w szlafroku. Wtedy 
poczułyśmy ulgę. Dom to tyl-
ko dom. Poradzimy sobie; to 
strata gminy. Ważne, że wszy-
scy żyją. 

– Pogorzelcy noc pożaru 
spędzili w budynku Senior+, 
który znajduje się dokład-
nie naprzeciwko spalone-
go budynku, i w budynku 
GOSTiR, który jest obok. 
Takie szczęście w nieszczęś-
ciu. Następną noc wszyscy 
spędzili już w mieszkaniach 
tymczasowych, błyskawicz-
nie przygotowanych przez 
„komunalkę” i urządzonych 
dzięki hojności ludzi – infor-
muje Sabina Baryluk, kierow-
nik GOPS. – W ciągu jednej 
doby były gotowe trzy miesz-

kania tymczasowe i obiekt 
turystyczny dla największej 
rodziny. 

MANIECZKA DZIĘKUJE 
WSZYSTKIM ZA POMOC

W pomoc pogorzelcom 
włączyło się wiele osób. Sto-
warzyszenie Aktywne Sołe-
ctwo Węgrzce – Wrzeszów 
zgodziło się udostępnić swo-
je konto do przeprowadzenia 
zbiórki. Osoby, które chcą 
wspomóc poszkodowanych 
w pożarze, mogą wpła-
cać datki na konto nr 09 
9598 0007 0158 6013 
2001 0009, z tytułem 
wpłaty: „Pomoc 
dla pogorzelców 
ul. Piłsudskiego 
23”.

Za okazaną 
pomoc i wspar-
cie dziękuje jed-
na z poszkodo-
wanych rodzin, 
pani Wioletta 
Dziedzic z 13-letnią 
córką Nikolą.

– Doskonale pamię-
tam ten wieczór, bo 
następnego dnia mia-
łam obchodzić swoje uro-
dziny; a tu taki miałam pre-
zent. To moja córka dzwo-
niła na numer alarmowy, 
aby powiadomić o poża-
rze – mówi pani Wiolet-
ta, którą mieszkańcy Wiń-
ska znają jako Manieczkę. – 
Do tego mieszkania wpro-
wadziłam się przed Bożym 
Narodzeniem w zeszłym 
roku. Urządziłam je po swo-
jemu, wyposażyłam, zago-

spodarowałam część ogród-
ka. To mieszkanie było dla 
nas idealne, dwupokojowe, 
miałam nadzieję, że będzie 
naszą ostoją. Lokalizacja też 
bardzo mi się podobała, bo 
mam blisko do pracy, a cór-
ka do szkoły. To, co przeżyły-
śmy, było straszne. Ale z dru-
giej strony zobaczyłam, na 
jak wiele osób mogę liczyć. 
Nawet nie spodziewałabym 
się takiej pomocy. Już pod-
czas gaszenia pożaru i pani 

wójt, i szefowa GOPS-u cały 
czas z nami były. Wszystko 
zostało tak szybko zorgani-
zowane. Z domu wybiegły-
śmy w piżamie. Stałyśmy 
na ulicy, było nam zimno, 
to sąsiadka z naprzeciwka 
przyniosła nam swoje kurt-
ki z domu, koleżanka cie-
płe spodnie, żebyśmy nie 
zmarzły – relacjonuje pani 
Wioletta.

Mogłoby się wydawać, że 

pożary i strata dachu nad gło-
wą to historie, o których sły-
szy się w mediach, które nie 
będą nas samych dotyczyć…

– Jestem pod ogromnym 
wrażeniem postawy naszych 
mieszkańców. Każdy przy-
niósł, co tylko mógł. Wie-
le osób dzwoniło i pytało, co 
nam jest potrzebne, a pani 
wójt, szefowa GOPS-u i jej 
dziewczyny cały czas dzwo-
nią, oferują ubrania, buty czy 
środki czystości. Nawet nie 
wiedziałam, kiedy skrzyk-
nęli się moi przyjaciele. Gdy 
padło hasło, że trzeba powy-
nosić moje rzeczy z pogo-
rzeliska, rzucili swoje zaję-
cia i pomagali przewozić. 
Znajomy zapiął przyczep-
kę do auta, kolega dał swoje-
go busa, nawet nie wiedzia-
łam kiedy i już byłam prze-
prowadzona na na tymczaso-
we mieszkanie. Nie mogłam 
wyjechać do swojej mamy, 
bo ona akurat wtedy miała 
kwarantannę. Jestem pełna 
nadziei, że będę mogła wrócić 
do mieszkania na Piłsudskie-
go, bo było dla nas idealne. I to 
podwóreczko… Musimy cze-
kać na bieg wydarzeń, ale dziś 
już wiem, że mogę liczyć na 
pomoc instytucji gminnych 
i dobrych ludzi. To dodaje siły 
– podkreśla pani Wioletta. 

Dzień po pożarze Mania 
wróciła do pracy w sklepie. – 
Przeżyłam, to trzeba żyć dalej 
– mówi. 

NAZAJUTRZ 
Po pożarze, po uzyskaniu 

opinii nadzoru budowlane-
go, policji i straży pożarnej, 
udało się wejść do budynku 
i wynieść sprzęty oraz meble 
z zalanych mieszkań. Zapew-
ne nie wszystko nadaje się do 
użytku, ale przedmioty czeka-
ją w magazynach. Pogorzelcy 
odzyskali na pewno wszyst-
kie dokumenty, telefony, 
komputery, ubrania, sprzęt 
AGD itp. 

Gmina, jako właściciel 
budynku, czeka na ocenę rze-
czoznawcy i ubezpieczyciela, 
aby dowiedzieć się, czy dom 
nadaje się do remontu i jakie 
będą tego koszty. 

– Mieszkania tymczaso-
we, jak sama nazwa wskazu-
je, są tymczasowe. Jako gmi-
na musimy zadbać o miesz-
kania docelowe. Co będzie 
z Piłsudskiego 23, jesz-
cze nie wiemy – przyzna-
je wójt. – Na dziś wiadomo, 
że pożar zaczął się i skoń-
czył na najwyższej kondyg-

nacji. Ogień zniszczył pięk-
ny, zabytkowy dach i strych, 
ale nie zszedł na piętro i par-
ter, został odcięty na stro-
pie. Praca strażaków OSP 
i PSP była wręcz podręczni-
kowa. Przy takiej sile ognia 
na mieszkalnych kondygna-
cjach nie zagrzała się nawet 
klamka. Ogromne zniszcze-
nia w częściach mieszkal-
nych wynikają z zalania. 
Jeśli ktoś wynajdzie inny, 
bardziej skuteczny i równie 
dostępny środek do gaszenia 
takich pożarów jak woda, 
powinien dostać nagrodę 
Nobla. Podwójną: pokojo-
wą i w dziedzinie ekonomii 
– usiłuje żartować Jolanta 
Krysowata-Zielnica. 

Przyczyny pożaru bada 
policja. Gmina natomiast 
zarządziła dodatkowe kon-
trole na strychach wszystkich 
nieruchomości, których jest 
właścicielem i współwłaści-
cielem, pod kątem porządku, 
dostępności i sposobu użyt-
kowania. 

Pożar

Składam podziękowania załodze ZGKiM, dzięki której udało się 
w ciągu jednej doby uruchomić aż cztery lokale mieszkalne i zor-
ganizować przeprowadzki. Dziękuję też ekipie GOPS, która nie 
spała dwie doby, ale zadbała o wszystko i wszystkich, a przede 
wszystkim strażakom OSP i PSP, policjantom czuwającym nad 
bezpieczeństwem akcji do rana, sołtysom, którzy organizowali 
zbiórki, a także wszystkim ludziom dobrej woli. 
 Wójt Jolanta Krysowata-Zielnica

zaczął się 
na strychu

– Przeżyłam, to trzeba żyć dalej! – mówi Wioletta 
Dziedzic, która z powodu pożaru straciła 

niedawno urządzone mieszkanie.
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Zabytki 
na sprzedaż
Spichlerz w Konarach należy do gminy Wińsko. Jest w bardzo 
dobrym stanie, oprócz dachu, który wymaga pilnej wymiany 
pokrycia. Szczegółowe dane: Konary, 25 km do Lubina, ok. 13 km 
do Wołowa. Spichlerz ma ok. 160 m2 parteru + dwie 
kondygnacje, położony na działce o pow. 7 a.

W sercu Wińska na sprze-
daż jest zabytkowy młyn 
(własność prywatna) i budy-
nek poczty wraz z atrakcyj-
ną działką (własność Poczty 
Polskiej). Szczegóły na www.
winsko24.pl.

– Chętnie kupilibyśmy 
oba, bo mamy pomysł na ich 
wykorzystanie – przyznaje 
wójt Jolanta Krysowata-Ziel-
nica. – Wolimy jednak, by 
zajęli się nimi nowi właścicie-
le prywatni, których będzie-
my wspierać naszymi pomy-
słami – i nie tylko. 

Gmina przygotowuje też 
bardzo atrakcyjne działki 
pod zabudowę jednorodzin-
ną – w obrębie zabudowa-
nym, ale na uboczu, na skra-
ju wsi. Dzielimy grunty o are-
ale 0,5 – 2 ha na działki od 10 
do 20 arów (czyli 1-2 tys. m2). 

– Akcja „zostań w domu” 
uświadomiła wszystkim, 
jakim dobrodziejstwem jest 
posiadanie własnego podwór-
ka i ogrodu – przyznaje Bogu-
sława Folkman, zastępca 
wójta, odpowiedzialna za 
obrót nieruchomościami. – 
Mamy nadzieję, że po pan-
demii ludzi będzie stać na 
taki zakup. Nasze działki, 

nawet w porównaniu z gmi-
nami ościennymi, są bardzo 
atrakcyjne nie tylko krajo-
brazowo, ale i cenowo. Będą 
one dostępne m.in. w Moczy-
dlnicy Klasztornej, Kona-
rach, Baszynie, Domanicach, 
Chwałkowicach, Iwnie, Gry-
życach, Kozowie, Węgrzcach, 
Morzynie. Oczywiście nie 
wszystkie na raz, ale już dziś 
zapraszam do zwiedzania 
naszej gminy i wyboru miej-
sca dla siebie. 

Propozycje, które mamy 
dla Państwa na dziś, znajdzie-
cie na bip.winsko.pl i winsko.
pl/nieruchomości.

Sołectwa dają radę!
Artur Kaczan, sołtys Buszkowic Małych zwo-
łał zebranie wiejskie, żeby uzgodnić z miesz-
kańcami ważne kwestie związane z fundu-
szem sołeckim. Ze względu na epidemię ze-
branie przebiegło inaczej niż zwykle, ponie-
waż przestrzegano zaleceń sanitarnych.
O terminie i celu spotkania Artur Kaczan 

poinformował za pomocą tradycyjnych 
ogłoszeń oraz na facebookowym profilu 
sołectwa.
– Zaznaczyłem, że zebranie jest potrzeb-
ne i musi odbyć się w bezpiecznych wa-
runkach. Spotkaliśmy się na świeżym po-
wietrzu, na boisku. Ławki, na których sie-

dzieli mieszkańcy, zostały ustawione 
w odpowiednich odległościach. Obowią-
zywały maseczki, wiele osób było także 
w jednorazowych rękawiczkach – opisuje 
sołtys i dodaje, że mieszkańcy zastoso-
wali się do zaleceń i zebranie przebiegło 
sprawnie. 

Uwaga, przyszli mieszkańcy i inwestorzy!
Ceny nieruchomości na terenie Gminy Wińsko są wciąż atrakcyjne, choć 
już zaczęły rosnąć w stosunku do roku ubiegłego. Najwyższy czas przyj-
rzeć im się z bliska. 

 Spichlerz w Konarach

Jak mówi Przemysław 
Bagiński, dyrektor GOSTiR, 
to, z jakich atrakcji będzie 
można skorzystać tego lata 
na zalewie, w największym 
stopniu zależy od sytuacji 
epidemicznej.

Łowisko będzie mia-
ło charakter rekreacyjny. 
Oprócz starych, wytraw-
nych wędkarzy, liczymy 
na wędkowanie rodzinne. 
Została przygotowana spe-
cjalna oferta imiennych kar-
netów dla rodzin z dziećmi. 
– Bezpośrednio nad akwe-
nem wytyczono miejsce 
na plażę oraz boisko piasz-
czyste do siatkówki, stoją 

już dwie altany, stojaki na 
rowery i sześć pomostów. 
Wyznaczymy jeszcze miej-
sca na grilla i ogniska – wyli-
cza Przemysław Bagiński. – 
Dzięki pozyskaniu środków 
z Lokalnej Grupy Działa-
nia Kraina Łęgów Odrzań-
skich w budynku pasto-
rówki w Słupie, gdzie daw-
niej znajdowały się miesz-
kania socjalne, powstanie 
Centrum Obsługi Tury-
stycznej. Będzie tam moż-
na organizować też spotka-
nia i terenowe zajęcia edu-
kacyjne, ale to już w przy-
szłym roku – dodaje dyrek-
tor.

Ważne, by dojazd do 
zalewu był bezpieczny. Dla 
pieszych i rowerzystów two-
rzymy wraz z Nadleśni-
ctwem Wołów szlak od ul. 
Słonecznej w Wińsku w kie-
runku Jakubikowic, potem 
przez las do drogi powiato-
wej do Słupa, a stamtąd na 
działkę z tyłu zalewu, gdzie 
są już miejsca postojowe. 
Samochodem można doje-
chać z „krajówki” na dro-
gę powiatową i na tę samą 
działkę. Dodatkowo nową 
drogą gminną z „krajów-
ki” na wysokości Boraszyc 
Małych, do Słupa i dalej 
powiatową znowu na tę 

samą działkę. Nie będzie 
wjazdu na zalew bezpośred-
nio z drogi krajowej, bo to 
zbyt niebezpieczne. 

Kąpielisko będzie nieod-
płatne, natomiast wędkarze 
będą mieli płatne karnety 
(ze zniżką dla rodzin z dzieć-
mi). Są to opłaty na zarybia-
nie i dbanie o zalew, nieza-
leżne od opłat PZW, które 
nas nie dotyczą. Wszystkie 
szczegóły dotyczące otwar-
cia łowiska i kąpieliska, dróg 
i szlaków dojazdowych, dat, 
kwot itd. będą publikowa-
ne na bieżąco na stronach 
internetowych gminy Wiń-
sko i GOSTiR. 

W Słupie będzie można łowić i kąpać się
W czerwcu planowane jest otwarcie łowiska Zalew Słup. Jeśli tylko sytuacja epidemiczna na to pozwoli, od 26 czerwca zbiornik 
stanie się też prawdziwym kąpieliskiem z ratownikami i wytyczonymi strefami kąpieli. Gminny Ośrodek Sportu, 
Turystyki i Rekreacji pracuje nad spełnieniem szeregu ustawowych wymogów związanych z uruchomieniem kąpieliska.

Kto kradnie wodę?
 » Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sprawdza, 

ile ścieków jest wywożonych i kto kradnie wodę z hydrantów.

Zdaniem Karoliny Bieniek, 
dyrektor ZGKiM w Wińsku, 
niemal wszyscy narzekają, że 

wody jest za mało i od czasu do cza-
su jest brudna. Niestety, wielu rol-
ników kradnie wodę z hydrantów. 
Inni, przyzwyczajeni, że wolno za 
taki pobór wody zapłacić, łamią 
obecny zakaz poboru wody z sieci 
do celów rolniczych. Co więcej, oko-
ło 70 proc. gospodarstw domowych 
z terenu gminy Wińsko nie potrafi 
udokumentować odbioru nieczysto-
ści z ich szamba.

Problemy z brakiem wody pit-
nej, zwłaszcza podczas suszy, któ-
ra dotyka cały kraj, od pięciu lat są 
powszechne. 

– Słyszymy skargi, że wody mamy 
mało i że czasem leci brudna, ale nikt 
nie zastanawia się, dlaczego tak jest. 
Wiemy, że wielu rolników po prostu 
kradnie wodę z hydrantów  nie zwa-
żając na to, że Unia Europejska i pań-
stwo polskie (a nie gmina!) daje wie-

le możliwości pozyskania dofinanso-
wania na wykopanie studni czy też 
na systemy nawadniania pól – mówi 
Karolina Bieniek. Jak mówi, wielu rol-
ników czuje się bezkarnych. 

– Za ponad 2 tys. zł kupiliśmy 
plomby na hydranty, ale notorycz-
nie są zrywane. Za każdym razem, 
kiedy przyjeżdżamy na kontro-
lę, okazuje się, że musimy zakładać 
nowe. Doskonale widzimy, kiedy 
i w którym miejscu jest pobierana 
woda z hydrantu. Każde takie zuży-
cie będziemy natychmiast spraw-
dzać, bo właśnie przez takie dzia-
łania woda w sieci się burzy i z kra-
nu leci zabrudzona – mówi dyrek-
tor ZGKiM i zapewnia, że jeśli ktoś 
zostanie złapany na kradzieży, nie 
będzie dla niego pobłażania. 

– Łatwo się narzeka, a ludzie 
muszą zrozumieć, że powinni zacząć 
od siebie. Podobnie sprawa wyglą-
da, jeśli chodzi o ścieki. Mamy takie 
przyzwyczajenia, jeszcze z czasów 

PRL-u, że ścieki wypuszcza się do 
środowiska, najczęściej do rowu. 
Chyba nie ma takiej wsi, która była-
by wolna od tego zjawiska – mówi 
Bieniek.

Dlatego ZGKiM do wszyst-
kich mieszkańców wraz z rachun-
kiem za wodę wysyła teraz pis-
mo, w którym prosi o przedstawie-
nie dokumentów świadczących 
o wywozie nieczystości płynnych. 
Wszystko po to, aby sprawdzić, ile 
wody pobrano z sieci, a ile ścieków 
odebrano.

– Na terenie gminy Wińsko tylko 
nasz zakład może świadczyć usłu-
gi asenizacyjne. Jeśli ktoś wywozi 
szambo, dzwoni do nas i wiemy, kie-
dy i ile ścieków z danej posesji zosta-
ło zabranych. Po prostu porównuje-
my, czy pobór wody jest adekwatny 
do objętości wywożonego szamba – 
wyjaśnia dyrektor.

Akcja już przynosi efekty: w reak-
cji na pisma mieszkańcy masowo 
zaczęli zamawiać przyjazd wozu 
asenizacyjnego. – Przyjmujemy 
zapisy na tydzień do przodu. Nasze 
auto nie nadąża z pracą, działamy na 
dwie zmiany, ale to bardzo dobrze. 

W prezencie od pani wójt i rady gmi-
ny ZGKiM dostanie nowy beczko-
wóz, który ma do nas dotrzeć 15 
czerwca. Wtedy będziemy dojeż-
dżać wszędzie na bieżąco – zapowia-
da dyrektor.

Karolina Bieniek ostrzega, że 
w przypadku kiedy ona lub pracow-
nik ZGKiM złapią kogoś na kra-
dzieży wody, od razu wezwą policję, 
a sprawa trafi do sądu. 

Zgodnie z prawem, za wypusz-
czanie ścieków do środowiska moż-
na zapłacić 5 tys. zł kary. 

– To niemałe pieniądze, dlatego 
myślę, że jeśli kilka osób zostanie 
ukaranych, inni o tym usłyszą, to 
wielu mieszkańców przestanie zatru-
wać środowisko – przekonuje dyrek-
tor ZGKiM. 
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Karolina Bieniek
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Drogi, drogi, i jeszcze raz drogi
Mieszkańcy gminy Wińsko codziennie widzą postępy prac drogowych w różnych miejscowościach. Nowy asfalt leży na odcinku Boraszyce Małe – Słup, Boraszyce Małe – Węgrzce, Stryjno – Brzózka. Na 
fi niszu są prace między Brzózką a Głębowicami oraz Wińskiem a Rogówkiem. Trwa przetarg na drogę Stryjno – Białków – Grzeszyn. Dzięki tej inwestycji można korzystać z połączenia w poprzek gminy. 
Nowa nawierzchnia jest na odcinku drogi Stryjno – Brzózka i dalej do Głębowic. 

Przebudowy dróg gmin-
nych są w 70-75 proc. dofi-
nansowane z Funduszu Dróg 
Samorządowych.

Remontowane są też 
drogi wojewódzkie, który-
mi zarządza Dolnośląska 
Służba Dróg i Kolei: przez 
Baszyn, a na odcinek z Raj-
czyna do Gryżyc trwa prze-
targ.  

Jak mówi wójt Gminy 
Wińsko Jolanta Krysowata-
-Zielnica, ogromne podzięko-
wania za wsparcie remontów 
dróg wojewódzkich należą się 
wicemarszałkowi Tymoteu-
szowi Myrdzie: – Prawdziwi 
mężczyźni dotrzymują słowa 
– podkreśla. – Jesienią ubie-
głego roku obiecał, że pecho-
wy Baszyn (przed dwoma laty 

przetarg się nie udał, a pienią-
dze poszły do innej gminy), 
będzie zrobiony w pierwszej 
kolejności. Tym razem chęt-
nych było aż siedem firm, 
wszyscy zmieścili się w cenie. 
Odcinek drugiej drogi woje-
wódzkiej, z Rajczyna do Gry-
życ, planowany był na przy-
szły rok, a tu taka niespo-
dzianka! Jeśli w tym tempie 

województwo będzie remon-
tować drogi na naszym tere-
nie, otworzą się nowe możli-
wości transportu towarowego 
między naszą wiejską gminą 
a resztą świata – żartuje wójt. 

Jeśli ktoś jest ciekaw, dla-
czego nic się nie dzieje na 
drogach powiatowych, musi 
zwrócić się z tym pytaniem 
do powiatu wołowskiego. 

„Tęsknimy za Domem!”
Od połowy marca seniorki i seniorzy nie spotykają się w Domach Senior+. Wszystko przez 
epidemię. Koronawirus jest najgroźniejszy dla starszych ludzi, więc dzienne domy pobytu 
zawiesiły działalność. Seniorzy nie mogą się doczekać, kiedy znów będą się spotykać, 
rozmawiać, uczyć, śpiewać, wspólnie ćwiczyć.

85-letnia Helena Ikoniak 
z Przyborowa początkowo 
nie chciała jeździć do Domu 
Seniora, ale najbliżsi przeko-
nali ją do tego. Teraz jest tam 
jedną z najaktywniejszych 
osób.

– Tyle czasu już człowiek 
siedzi w domu… Najbardziej 
brakuje mi spotkania z ludź-
mi i masaży, bo bardzo boli 
mnie kręgosłup. Jak tylko idę 
coś zrobić, to go czuję, ale nie 
mogę  siedzieć bezczynnie. 
Troszkę w ogródku popra-
cuję, popatrzę, co wzeszło, 
pokopię koło kwiatków... 
Coś jeszcze porobię w domu 
i dzień schodzi – mówi pani 
Helena. – Daję sobie radę, 
ale smutno tak człowie-
kowi. Dzieci mnie odwie-
dzają, ale one przyjeżdża-
ją na godzinę, dwie i wraca-
ją do siebie. W Domu Senio-
ra była rozrywka, ćwiczyły-
śmy na rowerkach, byłam 
wśród koleżanek, a u siebie 
jestem sama – mówi senior-
ka. Słucha jednak rad córek 
i na razie woli nie wracać na 

zajęcia w obawie przed zaka-
żeniem koronawirusem.

Spotkań z koleżanka-
mi wyczekuje też Czesława 
Włosek z Wińska, która już 
trzeci rok chodzi do Domu 
Seniora: 

– Czekam na otwarcie, jak 
na zmiłowanie. Lubię tam 
chodzić, być między innymi. 
Miałyśmy zajęcia, uczyłyśmy 
się wielu rzeczy. Sprzedawa-
łyśmy na kiermaszach nasze 
bombki i pisanki, wszyst-
ko, co można było zrobić, to 
robiłyśmy – opowiada pani 
Czesława i wylicza koleżanki 
z okolicy, z którymi spotyka-
ła się w ciągu dnia. – I poroz-

mawiałyśmy, i pośpiewały-
śmy sobie, a teraz tylko do 
sklepu wychodzę i na chwi-
lę na powietrze. Kupuję gaze-
ty, krzyżówki rozwiązuję, bo 
oczy mam jeszcze dobre. Oby 
Bóg dał wszystkim dużo zdro-
wia i pozwolił jak najszybciej 
otworzyć nasz dom – dodaje.

Przez cały czas, kiedy 
Dom Senior+ jest zamknięty 
z powodu pandemii, senio-
rzy nie zostali pozostawie-
ni sami sobie. GOPS w mia-
rę potrzeb dostarcza im cie-
płe posiłki do domów, a pra-
cownice z Domu dzwonią 
do nich od czasu do czasu. 
One też tęsknią…

Zmierzamy do otwarcia 
żłobków, przedszkoli i szkół
Gmina Wińsko przygotowuje swoje placówki do otwarcia. Wiele dzieci nie może się już 
doczekać powrotu do koleżanek i kolegów, a także do uwielbianych pań. 

BIBLIOTEKI
Jako pierwsze swoje podwoje otworzyły 

gminne biblioteki. Z księgozbiorów w Wiń-
sku, Krzelowie i Głębowicach można korzy-
stać od 6 maja.

– Placówki są wyposażone w środki 
dezynfekujące, a bibliotekarki mają masecz-
ki, rękawice i przyłbice. Są też specjalne miej-
sca, w których oddane książki przez 10-14 
dni leżą w „kwarantannie”. Do biblioteki 
można wchodzić pojedynczo, w masecz-
kach. Tylko dzieci do 13. roku życia mogą 
wejść z opiekunem. Pozostali czytelnicy cze-
kają przed drzwiami, zachowując dwume-
trowy odstęp od siebie – mówi Czesława 
Białek, dyrektor Gminnego Ośrodka Kul-
tury, do którego należą biblioteki.

Gdy tylko biblioteki wznowiły dzia-
łalność, wójt Jolanta Krysowata-Zielnica 
obdarowała je maseczkami wielokrotnego 
użytku – dla czytelników. 

PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKI
Również przedszkolaki i dzieci ze żłob-

ków nie mogły się już doczekać powrotu do  
przyjaciół. Pomieszczenia i sprzęty w pla-
cówkach są starannie dezynfekowane. 
Najmłodsi w mniejszych grupach zaczyna-
ją hałasować w Wińsku i Iwnie pod koniec 
maja, przedszkolaki i uczniowie klas młod-
szych – po 1 czerwca, o ile zgodzą się na to 
ich rodzice.

– Ten dodatkowy tydzień poświęcamy 
na przygotowanie i obserwację, jak idzie 
innym gminom, jak zareagują rodzice, czy 
będą czuli się bezpiecznie wysyłając dzieci 
z domu. To najważniejsze – podkreśla wójt. 

SYTUACJA JEST DYNAMICZNA
– Sytuacja się zmienia i musimy się do niej 

dostosowywać – mówi Monika Myrdzio, 
kierownik referatu edukacji, kultury, spor-
tu i promocji Urzędu Gminy w Wińsku. – 
Zgodnie z rozporządzeniem 18 maja rozpo-
częły się zajęcia rewalidacyjne dla uczniów, 
a 25 maja konsultacje dla uczniów ósmych 
klas – dodaje.

O wszystkich planach i terminach rodzi-
ce są na bieżąco informowani przez dyrek-
torów szkół. 

„Tęsknimy za Domem!”„Tęsknimy za Domem!”„Tęsknimy za Domem!”„Tęsknimy za Domem!”„Tęsknimy za Domem!”„Tęsknimy za Domem!”„Tęsknimy za Domem!”

Biblioteka w Krzelowie

 » Gabinety kosmetyczne, fryzjerzy, 
restauracje oraz miejsca wypoczynku 
i rekreacji wznowiły działalność. 
Oczywiście, muszą przestrzegać wielu 
zasad, aby ich klienci i pracownicy byli 
bezpieczni.

Przez ponad dwa miesiące 
zakłady były zamknięte, 
ponosząc ogromne stra-

ty finansowe. Aby pomóc prze-
trwać lokalnym przedsiębior-
com trudny czas, wójt Jolan-
ta Krysowata-Zielnica zaini-
cjowała akcję, w której klien-
ci wpłacali po 50 lub 100 zł 
w ramach przedpłaty na usłu-
gi, z których mogli skorzy-

stać w późniejszym terminie. 
Do akcji mógł dołączyć każ-
dy zakład usługowy z gminy 
Wińsko, nieczynny z powodu 
epidemii. Zdecydowało się na 
to czworo przedsiębiorców.

Barbara Dziubińska, ko-
smetyczka z Wińska, zdążyła 
się przygotować do otwarcia: 
– Zakład jest czynny od 9 do 
18, ale klientki będą przycho-

dziły na umówioną godzinę. 
Zabiegi są możliwe tylko po 
zapisach telefonicznych, nie 
można umówić się wchodząc 
„z ulicy”. Będziemy prze-
strzegać wszystkich zaleceń, 
między innymi przed wej-
ściem będzie ankieta dla każ-
dej pani, a po każdej klientce 
dłuższa przerwa, żeby wszyst-
ko zdezynfekować – mówi 
Barbara Dziubińska, która 
ma już zapełniony grafik na 
najbliższe tygodnie. W czwar-
tek jej telefon dzwonił od rana 
do nocy. – Dziękuję pani wójt 
za wsparcie w tym trudnym 
czasie. Przez pierwszy miesiąc 
akcji, w której można było 
wpłacać zaliczki na usługi, 

zgłosiło się wiele klientek, co 
bardzo mi pomogło – przy-
znaje kosmetyczka.

Paulina Przysiężna z salo-
nu w Krzelowie przyjmo-
wała klientki już od pierw-
szego dnia zmniejszenia 
obostrzeń. Do niej moż-
na się zapisywać przez stro-
nę internetową, Messenge-
ra lub telefonicznie: – Część 
osób, które w ramach akcji 

przedpłaciły usługę, już się 
zapisała. Chciałam przypo-
mnieć paniom, aby przy-
chodząc do salonu pamię-
tały o maseczce – podkreśla.

Również Joanna Cybul-
ska, fryzjerka z Wińska, ma 
już poumawiane klientki. Do 
jej salonu też wchodzi się poje-
dynczo, klienci zapisują się 
telefonicznie. Kanapy i fote-
le są owinięte folią i zgodnie 

z zaleceniami nie ma pocze-
kalni. Zarówno pani Joanna, 
jak i jej klienci noszą maseczki. 

– W pierwszej kolejno-
ści umawiałam osoby, które 
wpłacały zaliczki. Pomogła 
mi ta akcja, bo miała szeroki 
zasięg. Klienci dowiadywali 
się o niej z Facebooka i z gaze-
ty – mówi fryzjerka. 

Działalność wznowiła też 
Wioska Tipi w Rajczynie. Jej 
właściciel w związku z akcją 
miał sporo zapytań o nocle-
gi, a teraz pojawiają się rezer-
wacje. W tym miejscu moż-
na wypoczywać bez obaw, 
ponieważ wdrożono wszyst-
kie zalecenia. Zainteresowa-
ni niezwykłą przygodą mogą 
sprawdzić ofertę na Faceboo-
ku lub na stronie internetowej 
www.wioskatipi.pl. 

Klienci wracają!
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Dodatek „Strony Za Odrą” 
finansowany jest ze środków Gminy Wińsko

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 garażu [m2] Opis nieruchomości Forma najmu Miesięczny czynsz najmu [zł] Termin wnoszenia opłat

1 Kozowo WR1L/00026283/6 Kozowo 42 16,30 Garaż 
W trybie przetargu ograniczonego dla miesz-

kańców budynku wielorodzinnego Kozowo 42
40,75 + VAT

Do 10. dnia każdego miesiąca 
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 4, tel. 71 38 04 
230. Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni na stronach internetowych www.winsko.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wińsko www.bip.winsko.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wińsko, w miejscowości Kozo-
wo oraz w prasie.

Ponad 28 tys. zł 
na książki 
Gmina Wińsko złożyła do Wojewody Dolnośląskiego wniosek 
o dofi nansowanie na zakup książek do szkolnych bibliotek w ramach 
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

– Ogromnie się cieszymy, że 
nasze szkoły otrzymają dofi-
nansowanie na łączną kwotę 28 
100 zł, z czego 22 480 zł stano-
wić będzie sama dotacja – mówi 
Monika Myrdzio, kierownik refe-
ratu Edukacji, Kultury, Sportu 
i Promocji. – Należy pamiętać, że 
proponowane przez szkoły dzia-
łania to nie tylko zakup interesu-

jących książek, ale przede wszyst-
kim szereg aktywnych działań 
szkolnej biblioteki skierowanych 
na współpracę ze środowiskiem 
lokalnym i przede wszystkim 
z Gminną Biblioteką Publiczną.

Nowe książki otrzymają 
wszystkie szkoły podstawowe 
gminy Wińsko: w Orzeszkowie, 
Krzelowie, Wińsku i Głębowicach.

Gmina Wińsko przystąpiła do programu „Zdalna szkoła”. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, 
związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami 
koronawirusem. 

Działanie jest finansowane ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020. Gmi-
na w ramach programu zakupiła 
20 laptopów z przeznaczeniem do 

zdalnej nauki dla uczniów i nauczy-
cieli szkół podstawowych. Zakupio-
ny sprzęt został przekazany do szkół, 
a następnie rozdysponowany zgod-
nie z zapotrzebowaniem i użyczo-
ny w drodze umowy między szko-
łą a rodzicem ucznia.

Gmina Wińsko weźmie 
udział także w programie „Zdal-
na szkoła+”, który jest konty-
nuacją „Zdalnej szkoły”. Tym 
razem grupą docelową są ucz-
niowie pochodzący z rodzin 
wielodzietnych. 

Nauka na odległość 

Żłobek w Głębowicach 
na Dzień Dziecka
Na 1 czerwca planowane jest otwarcie Publicznego Żłobka w Wińsku z fi lią w Głębowicach, 
a od połowy miesiąca będą mogły do niego uczęszczać maluchy.

Projekt „Dolnośląskie żłobki II” realizo-
wany jest ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego.

Liderem projektu jest samorząd Woje-
wództwa Dolnośląskiego, a realizatorem 
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej 
w partnerstwie z gminami: Długołęka, 
Brzeg Dolny, Kłodzko, Gromadka, Wiń-
sko, Lądek Zdrój i Oleśnica. 

Łączna wartość projektu to 14 833 511 
zł, dofinansowanie całego projektu wyno-
si 12 608 484,35 zł, natomiast gmina Wiń-
sko otrzymała dofinansowanie w wysoko-
ści 621 358 zł.

Celem projektu jest aktywizacja zawo-
dowa rodziców lub opiekunów prawnych 
powracających na rynek pracy po przerwie 
związanej z narodzinami dziecka.

Wolne miejsca w Publicznym 
Żłobku w Wińsku
Gmina Wińsko dysponuje wolnymi miejscami w Publicznym Żłobku w Wińsku z fi lią przy 
ul. Szkolnej 4. Żłobek powstał w ramach projektu „Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 
w Gminie Wińsko szansą na wzrost zatrudnienia wśród rodziców”, współfi nansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego 
i prywatnego, w okresie od 01.12.2019 do 28.02.2022.

Łączna wartość projektu to 1 308 411 zł, a gmi-
na Wińsko otrzymała dofinansowanie w wyso-
kości 1 112 149,35 zł. Grupą docelową projektu 
są osoby pracujące sprawujące opiekę nad dziećmi 
w wieku do trzech lat oraz osoby przebywające na 
urlopie macierzyńskim/rodzicielskim i sprawujące 

opiekę nad dziećmi w wieku do lat trzech, a głów-
nym celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia 
wśród osób opiekujących się dziećmi do trzeciego 
roku życia poprzez utworzenie 25 miejsc opieki 
oraz zapewnienie ich bieżącego funkcjonowania 
w okresie 01.03.2020-28.02.2022 r. 

 » Cały czas znikają kamienie, które niekiedy przez nawet setki lat spokojnie tworzyły 
podbudowę podmurówek, ogrodzeń, domów, stajni i części stodół. Głazy są wykradane 
z różnych budowli na terenie gminy Wińsko.

To nie jest zwykła kra-
dzież, bo złodzieje nisz-
czą budowle wpisane 

do rejestru zabytków. 
– Mimo że mamy na tere-

nie sporo ruin, gdzie takie 
kamienie są dostępne, można 
je dostać lub kupić za parę gro-
szy, złodziej wyłupuje je z ist-
niejących, często bardzo cen-
nych obiektów. Działa tak: 
parkuje, jakby czegoś szu-
kał lub fotografował, potem 
odjeżdża, a w murze pozosta-
je dziura – mówi Jolanta Kry-
sowata-Zielnica, wójt Gmi-
ny Wińsko i jako przykła-

dy podaje mury z Węgrzyc 
i z cmentarza żydowskiego 
w Wińsku.  

Wójt prosi, by osoby 
widzące auta, które stają przy 
obiektach z kamieni, robiły 
zdjęcia – koniecznie z tabli-
cą rejestracyjną! – i przesyła-
ły na sekretariat@winsko.pl 
lub profil facebookowy gmi-
ny w wiadomości prywatnej. 
Gmina gwarantuje anonimo-
wość, a jeśli okaże się, że ktoś 
zaparkował w innym celu, nic 
mu się nie stanie. 

– Być może mieszkańcy 
widzieli, że ktoś robi chodnik 
lub stawia „ogrodzenie w sta-
rym stylu” z łupanego kamie-
nia? Trzeba sprawdzić każdy 
trop – apeluje sekretarz Aneta 
Niewiarowska.

Dlaczego ktoś kradnie aku-
rat takie kamienie? Wyjaśnia 
to Tomasz Sikora z referatu 
inwestycji w Urzędzie Gmi-
ny Wińsko: – Rozłupywano 
je ręcznie, co wymagało spo-
rej wiedzy, jak kamień zacho-
wa się pod wpływem ude-
rzenia. Również samo ukła-
danie-murowanie kamieni 
było czasochłonne, bo każ-
dy trzeba było dopasować do 
pozostałych, ułożyć tak, żeby 
z jednej strony wszystkie były 
gładkie, czyli wykonać tak 
zwane licowanie.  

Takich kamieni nie znaj-
dziemy na polu czy w rze-
ce. Oczywiście odpowied-
nio przygotowane kamie-
nie można kupić, ale to już 
kosztuje...

Szukamy złodzieja kamieni


