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ZA ODRĄ
STRONY  STRONY  Wieża czeka 

na ratunek
Jeden z najcenniejszych 
zabytków naszej gminy 
potrzebuje pilnej renowacji. 
Wieża kościoła pw. św. Trójcy 
w Wińsku jest w coraz 
gorszym stanie. 

Dawny kościół ewange-
licki w Wińsku nieustannie 
niszczał do lat 80. minionego 
wieku. Kościół był nieczynny 
aż do czasu, gdy dawni nie-
mieccy mieszkańcy Wińska 
(Winzig) złożyli się na jego 
remont. Wieńczący wieżę 
krzyż ufundował syn pilota, 
który zginął w katastrofie lot-
niczej w czasie II Wojny Świa-
towej, zahaczając skrzyd-
łem o szczyt wieży i utrącając 
z niej krzyż.

Od tego czasu świąty-
nia przeszła kolejne remonty 
ze środków gromadzonych 
przez parafię. Udało się prze-
łożyć dach, ale na samą wieżę 
pieniędzy już zabrakło. 

Renowacja kościelnej wie-
ży będzie niezwykle trud-
na, ponieważ budowla ta 
nie ma klasycznej konstruk-
cji i pokrycia. Cała jest wznie-
siona z cegieł, a tak budowa-
no katedry, a nie prowincjo-
nalne kościoły. Świątynia 
jest więc pod tym względem 
wyjątkowa. 

Koszt remontu wieży to 
630 tysięcy zł. Tymczasem 
dofinansowanie z Urzędu 
Marszałkowskiego to zale-
dwie... 30 tysięcy. Minister-
stwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego dwukrotnie 
nie przyznało naszej para-
fii dotacji na ten cel. Tym-
czasem sytuacja staje się roz-
paczliwa, ponieważ obiekt 
podupada coraz bardziej. Im 
gorszy jest jego stan, tym wię-
cej pieniędzy potrzeba będzie 
na remont. Dzięki przepro-
wadzeniu przetargu wartość 
kosztorysowa robót może 
spaść, ale o maksymalnie 20 
procent, a nie 20 razy. 

– Musimy mieć środki na 
remont, a mamy raptem na 
rusztowanie – wzdycha Zbi-
gniew Mikoluk, autor kon-
cepcji remontu.

Kościołowi, który jest 
symbolem Wińska, potrzeb-
ne są prawdziwe pieniądze.

/red/

Dzięki funduszom unijnym pacjenci z gminy Wińsko mogą korzystać z nowych zabiegów diagnostycznych. Nasz ośrodek zdrowia wzbogacił się 
o nowoczesne urządzenia. 

Poradnia Kardiologicz-
na w Krzelowie wzbogaciła 
się o aparat USG do wyko-
nywania wysokiej jakości 
badań w zakresie kardiolo-
gii, zestaw do prób wysiłko-
wych, system holterowski 
RR i EKG. Z kolei Poradnia 
Ginekologiczna w Wińsku 
ma do dyspozycji kardioto-
kograf (KTG) do monitoro-
wania zdrowia płodu (w tym 
ciąży mnogiej) i fotel gineko-
logiczny nowej generacji.

Dodatkowo, za włas-
ne pieniądze uruchomili-
śmy fizjoterapię. SP ZOZ 
kupił sprzęt rehabilitacyjny 
i zatrudnił fizjoterapeutkę i 

masażystę. W Wińsku ofe-
rujemy następujące zabiegi:
  laseroterapia,
  magnetoterapia,  
  naświetlania lampą Sollux,  
  ultradźwięki,
  fonoforeza,
  elektroterapia: prądy dia-

dynamiczne, galwan-
izacja, jonoforeza, prądy 
interferencyjne, prądy 
TENS, prądy Traberta,

  kinezyterapia, w tym 
ćwiczenia manualne, 
ćwiczenia w kabinie 
UGUL, wyciągi.

  masaż suchy.
Dzięki temu, że wszystko 

to udało się zakupić, zorga-

nizować i utrzymać ze środ-
ków własnych SP ZOZ, nasi 
pacjenci (czyli zadeklarow-
ani w ośrodku w Wińsku, 

Krzelowie lub Głębowicach) 
korzystają z zabiegów za dar-
mo, mimo że nie mamy na te 
usługi kontraktu z NFZ.

Od maja rozszerzamy 
zakres zabiegów komer-
cyjnych o zabieg suche-
go igłowania, uznawa-
ny obecnie za jeden z naj-
lepszych sposobów wal-
ki z bólem. Charaktery-
zuje się on wysoką skutec-
znością – poprawa stanu 
zdrowia widoczna jest już 
po 2-3 zabiegach. Zabieg 
skierowany do osób m.in. 
po urazach sportowych, 
złamaniach, cierpiących na 
napięcie mięśniowe lub bóle 
kręgosłupa.

Elżbieta Magda
dyrektor SP ZOZ w Wińsku 

Nowy sprzęt w SP ZOZ

Fizjoterapeutka Paula Bartkowiak i masażysta Florian Osiński 
(repatriant z Kazachstanu) 

 » Dotacja z Funduszu Odrzańskiego i środki własne gminy pozwolą jeszcze w tym roku wyczyścić, 
przebudować, zmodernizować nasz największy gminny zbiornik i zrobić z niego otwarte kąpielisko 
i godziwe miejsce dla wędkarzy. 

Mamy Zalew! 
Zbiornik dziczał, 

zamulał się i zara-
stał od ponad 20 

lat. Ogromnych znisz-
czeń dokonały też 
bobry. Wińskie koło 
Polskiego Związku 
Wędkarskiego nie było 
w stanie, mimo wszel-
kich starań, zapanować 
nad sytuacją. Mimo to 
na zalewie tętniło węd-
karskie życie, odbywa-
ły się zawody dla doro-
słych i dzieci, zjeżdżali 
się wędkarze z Wrocła-
wia i Lubina. 

Po remoncie zbior-
nik będzie dostępny 
nie tylko dla miłośni-
ków wędkowania, któ-

rzy od jego najgłębszej 
strony będą mieli do 
dyspozycji stanowiska 
na pięciu pomostach. 
Zalew stanie się wresz-
cie miejscem odpo-
czynku  dla wszystkich 
mieszkańców. Dla nich 
powstanie plaża, bro-
dzik, kąpielisko płyt-
kie i głębsze, pomost 
oraz zaplecze niezbęd-
ne do komfortowego 
wypoczynku.

Zanim kąpielisko 
zostanie otwarte, trze-
ba w pierwszej kolej-
ności naprawić wały 
niszczone przez bobry 
i dziko rosnące drze-
wa, odmulić zalew 

i oczyścić go z zarośli 
oraz wyremontować 
zapory. 

– Pierwotny projekt 
zakłada o wiele więk-
szy zakres prac: urzą-
dzenia rekreacyjne, 
place zabaw, utwardzo-
ne ścieżki. Gdybyśmy 
dostali dofinansowa-
nie z programu rewita-
lizacji, rozmach inwe-
stycyjny byłby więk-
szy. Dotacja z Fundu-
szu Odrzańskiego daje 
mniejsze możliwości, 
ale to, co najważniej-
sze, uda nam się zrobić. 
Reszta może poczekać 
– mówi wójt Jolanta 
Krysowata-Zielnica.

Sprawa przyję-
cia dotacji z Funduszu 
Odrzańskiego i doło-
żenia środków włas-
nych do remontu zale-
wu Słup do ostatniej 
chwili wisiała na wło-
sku. Radni z grupy M. 
Gołąba nie chcieli, żeby 
na zbiorniku przepro-
wadzić inwestycję za 
200 tysięcy (1/4 środ-
ków pochodzi z Urzę-
du Marszałkowskiego 
Województwa Dolno-
śląskiego). 

– Mój argument 
pozostaje niezmienny: 
gdyby gmina wyda-
wała na utrzymanie 
swego zbiornika przez 
20 ostatnich lat choć-
by 10 tysięcy rocznie, 
dziś nie byłoby potrze-
by wydawania 200 
tysięcy, żeby zalew nie 
umarł – mówi wójt. – 
Część niechętnych rad-
nych udało się przeko-
nać dzięki mieszkań-
com, którzy pokaza-
li wyraźnie, że bardzo 
chcą mieć kąpielisko, 
oraz wędkarzom, któ-
rzy zachowali się w tej 
sprawie tak, jak trzeba. 

Dziękuję – kończy sze-
fowa samorządu.

Za zalewem od 
początku byli radni: R. 

Kisielewicz, M. Kiałka, 
R. Grębosz, Z. Miłuch, 
L. Pawłowski.  

/red/ 

Prace rewitalizacyjne będą podzielone na dwa eta-
py i ruszą natychmiast po rozstrzygnięciu przetargu
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 » W tej piosence 
o miłości jest dużo 
prawdy o… drogach 
w gminie Wińsko. 
Lata zaniedbań w tej 
dziedzinie mszczą 
się na nas 
najbardziej. 

Tyle, ile możemy zrobić 
z programów dla gmin 
i własnych pieniędzy, 

tyle robimy. Do dofinansowa-
nia na 2018 r. zostały zgłoszo-
ne aż trzy drogi gminne: Stryj-
no przez wieś, Małe Węgrz-
ce przez osadę i Rudawa (od 
świetlicy do Stryjna). Niestety, 
dofinansowanie, i to o poło-
wę mniejsze niż się spodzie-
waliśmy, dostaliśmy na razie 
tylko do Małych Węgrzec 
– wyjaśnia Paulina Rudnicka 
z referatu inwestycji. 

– Dobre i to, chociaż szko-
da, że nie uda się zrobić całej 
drogi, zwłaszcza że główna 
droga, prowadząca przez wieś, 
jest w strasznym stanie. Należy 
do powiatu, który odmawia jej 
remontu. Boczna droga gmin-
na trochę poprawi sytuację – 
komentuje Regina Grębosz, 
sołtys Węgrzec.

– Droga w Stryjnie jest 
w strasznym stanie. Po let-
nich nawałnicach byliśmy 
dwa razy zalani. Woda rwa-
ła środkiem wsi i powyrywa-
ła kamienie. Teraz jest wręcz 
niebezpiecznie, a radni obec-
nej większości udają, że tego 
nie widzą – podkreśla radny 
Zdzisław Miłuch.

– Rudawa się rozwija, miesz-
kańców przybyło, połączenie 
z Wińskiem przez Stryjno to 
skrót o połowę drogi – wyli-
cza sołtys Wiesław Stępień. – 

Połączenie ze Smogorzowem 
i Smogorzówkiem też trzeba 
poprawić, bo dziura na dziu-
rze. Ta część gminy była przez 
lata zaniedbana, teraz mamy 
w okolicy kilka inwestycji: była 
szkoła w Rudawie na miesz-
kania dla repatriantów, dwór 
w Smogorzówku w remoncie, 
nowy wodociąg ze Smogorzo-
wa do Baszyna w budowie. Bra-
kuje już tylko drogi.

Droga, której nie ma
Najważniejsza, osławiona 

już droga gminna, Głębowice 
– Brzózka – Stryjno, nie miała 
szczęścia do dofinansowań. 
Środków krajowych z progra-
mu rozwoju gminnej i powia-
towej infrastruktury drogo-
wej (w systemie 50/50%) nie 
otrzymała, ponieważ jest za 
wąska jak na drogę lokalną. 
W tym roku gmina Wińsko 
składa więc wniosek do pro-
gramu rządowego (80/20%), 
ale jako na drogę dojazdową. 
Mieszkańcom jest obojętne, 
jaką będzie miała szerokość 
i status – ważne, żeby połączy-
ła trzecią co do wielkości miej-
scowość w gminie z Wińskiem 
i pozwoliła dojechać drogą 
powiatową do trasy S5.

W tym samym programie 
powiat może złożyć wnio-
sek aż na dwie drogi. Mimo 
wniosku wójt Jolanty Kryso-
watej-Zielnicy o wzięcie pod 
uwagę dróg łączących Wiń-
sko z S5 i z Gryżycami, zarząd 
powiatu zdecydował o złoże-
niu wniosku jedynie na trzy 
fragmenty drogi prowadzącej 
do S5, które to zadanie słabo 
wpisuje się w program rządo-
wy, więc szanse na dofinanso-
wanie są nikłe. Mimo to wójt 
deklaruje udział 10% w kosz-
tach tych remontów.

– Strategiczna dla naszego 
rozwoju jest droga powiatowa 
łącząca gminę Wińsko z trasą 
S5 w Żmigrodzie. 22 kilome-
try, po połowie należące do 
powiatu wołowskiego i trzeb-
nickiego – mówi radny Zdzi-
sław Miłuch. – Na remoncie 
zależy obu gminom (Wińsko 
i Żmigród), a powiatom, jak 
widać, nie. To ważne nie tyl-
ko dla mieszkańców Klesz-
czowic, Stryjna czy Biaław, 
ale dla całej gminy. Utworzy-
łyby się nowe możliwości dla 
inwestorów. 

Elżbieta Żygadło, sołtys 
Biaław Wielkich i Czaplic, 
mówi wprost: – Nie boimy się 
zwiększonego ruchu. Na tych 
polach przy drodze mogły-
by powstać firmy, w których 
mielibyśmy pracę, a gmina 
podatki. A jak nie ma którędy 
wywieźć ani przywieźć towa-
ru, nic nie powstaje. 

Jest szansa na połą-
czenie DK 36 z S5

– Zwróciłam się do Zarzą-
du Województwa Dolnoślą-
skiego z wnioskiem o prze-
jęcie tej drogi od powiatów 
– wyjaśnia wójt Krysowata-
-Zielnica. – Połączenie DK 36 
z S5 powinno być ważnym 
zadaniem z punktu widzenia 
budowania sieci dróg w woje-
wództwie. Tu zgadzamy się 
z burmistrzem Żmigrodu. 

Kilkanaście krótszych 
dróg przez wieś, a także dro-
gi do pól to kolejny problem, 
szczególnie po tak mokrym 
roku, jak ostatni. – Przepro-
wadziliśmy pozimowy prze-
gląd dróg polnych. Wnio-
ski są zatrważające, a z bieżą-
cych środków niewiele da się 
zrobić. Potrzebne są prawdzi-

we pieniądze na wyrówna-
nie i utwardzenie tych dróg 
– alarmuje Agnieszka Głaz 
z referatu inwestycji.

Stać nas!
Żadna gmina (poza tymi 

najbogatszymi) nie buduje 
dróg za własne, odłożone do 
skarbonki pieniądze. Gmi-
ny są bowiem w o tyle dobrej 
sytuacji, że oprócz kredytów, 
mogą wypuszczać obliga-
cje – bardziej korzystną for-
mę finansowania inwesty-
cji. Dzisiaj, po trzech latach 
spłat kredytów z poprzed-
nich kadencji, gmina Wińsko 
jest w bardzo dobrej kondycji 
finansowej. Na trzeci kwar-
tał ubiegłego roku, zadłuże-
nie wynosiło 3 712 970 zł, 
czyli 443 zł na jednego miesz-
kańca. W Wołowie, którego 
dług przekroczył 50 mln, na 
głowę mieszkańca przypa-
da 2 222 zł (5 razy więcej niż 
u nas). To pokazuje, że jeste-

śmy w o wiele lepszej sytuacji 
niż nasi sąsiedzi. Stać nas nie 
tylko na remonty własnych 
dróg, ale również na dokła-
danie się do remontów dróg 
powiatowych. 

– Droga powiatowa przez 
Węgrzce, Kozowo do Gryżyc 
łączy krajówkę z wojewódz-
ką – dodaje radna Regina Grę-
bosz. – Warto ją zrobić nie tyl-
ko dlatego, że domy w wio-
skach przy niej sypią się ze 
względu na drgania i niszczą 
się nasze samochody. Jestem 
za tym, żeby gmina dołożyła 
się do remontu i żeby naresz-
cie było, jak trzeba. Nie może-
my już patrzeć, jak powiat łata 
co trzecią dziurę kilka razy do 
roku. To bez sensu. Stać ich na 
remonty w pozostałych gmi-
nach, a u nas nie? Jesteśmy 
obywatelami innej kategorii? 
– pyta radna, która upomina 
się również o Kozowo, Rogów 
Wołowski i Wrzeszów: – Wie-
my, gdzie żyjemy i nie oczeku-

jemy ani gminnej, ani powia-
towej autostrady. Czasami 
wystarczy wyrównać i utwar-
dzić, czasami wylać dywanik. 
Pieniądze na inwestycje muszą 
być. Z bieżących się żyje na bie-
żąco, z inwestycyjnych – inwe-
stuje. To proste. Mamy dobrą 
sytuację, stać nas na konkretne 
roboty, a nie kolejny rok czeka-
nia w błocie na decyzję o kre-
dycie czy obligacjach.

W samym Wińsku 
Tu trzeba wyremonto-

wać drogi gminne w centrum 
i utwardzić nowe, prowadzące 
do działek budowlanych. Żeby 
tętniło tam życie, potrzebne 
jest m.in. wydłużenie ul. Sło-
necznej, połączenie ul. Piłsud-
skiego z Rawicką, dojazd do 
Starych Ogrodów – nowego 
osiedla powstającego na byłych 
działkach ogrodowych. Nale-
ży kwestię dróg potraktować 
kompleksowo. Dzielenie dróg, 
a przez to mieszkańców, na lep-
szych i gorszych, zamieni soli-
daryzm w konkurencję mię-
dzy sołectwami.

– Sianie niezgody ma swój 
cel – twierdzi radny Maciej 
Kiałka. – Opozycja liczy na 
to, że ludzie się pogubią. Będą 
mówili „oni się kłócą” i zapo-
mną, kto ma rację, kto jest po 
stronie mieszkańców i za roz-
wojem gminy, a kto przeciw. 
Nie wzięli pod uwagę jed-
nego: ludzie nie są naiwni, 
nie dadzą się manipulować. 
Widzą, słyszą i rozumieją, co 
tu się naprawdę dzieje.

Radni, którzy od począt-
ku byli za umieszczeniem 
w budżecie na 2018 r. środ-
ków na drogi to: R.Grębosz, 
M. Kiałka, R. Kisielewicz, 
Z. Miłuch, L. Pawłowski.

Grzegorz Kern

WIŃSKO

Będzie Internet szerokopasmowy! 
Gmina Wińsko długo pozostawała „białą plamą” na internetowej mapie Polski. Teraz to się zmieni – jeszcze w tym roku mieszkańcy zyskają łatwy dostęp do sieci.

Światłowód, który jest 
częścią oddanej już w 2015 
r. tzw. Dolnośląskiej Sieci 
Szkieletowej, biegnie wzdłuż 
nieczynnej linii kolejowej od 
Ścinawy do Wąsosza. Tym-
czasem my, mając w środ-
ku gminy taką instalację, nie 
mogliśmy z niej korzystać. 
Rozbudowa sieci na terenie 
tak rozległym, o dużej licz-
bie miejscowości i stosunko-
wo małej liczbie mieszkań-
ców, nie była dla komercyj-
nych operatorów opłacal-
na. Dlatego gminy wiejskie, 
w tym Wińsko, musiały się 

ratować łączami telefonicz-
nymi i radiowymi. 

1/3 Polski to tereny wiej-
skie, podobne do naszego. 
Następna 1/3 to małe mia-
steczka, a dopiero ostania 
część to duże miasta, które 
problem dostępu do Internetu 
mają właściwie rozwiązany. 

Z pomocą przyjdzie nam 
rządowy program likwidacji 
takich „białych plam”. Zakła-
da on doprowadzenie świa-
tłowodowych łączy do wszys-
tkich szkół, a więc do wszys-
tkich miejscowości, w których 
jest szkoła nawet tak mała, jak 

w Głębowicach. Dzięki temu 
wszystkie szkoły w Polsce 
znajdą się w systemie połą-
czonych ze sobą placówek, 
posiadających łącze interne-
towe, które pozwoli bez ogra-
niczeń korzystać z tablic inter-
aktywnych, sieci komputero-
wych i tych wszystkich urzą-
dzeń, które dobrze kojarzą się 
z Internetem. Dostęp do Inter-
netu otrzymają dzięki temu też 
mieszkańcy tych wsi i innych  
miejscowości leżących wzdłuż 
światłowodowego łącza. 

Kolejny etap programu to 
budowa światłowodu przez 

pozostałe wioski, głów-
nie wzdłuż dróg gminnych 
i powiatowych. Program rzą-
dowy zakłada pakiet adresów 
prywatnych i poprowadze-
nie przyłączy do granic dzia-
łek. Doprowadzenie instalacji 
do budynku i wewnątrz nie-
go – podobnie jak w przypad-
ku np. wodociągu – będzie 
leżało po stronie właściciela 
nieruchomości. Wyjątkiem 
będą budynki wielorodzinne 
(powyżej 4 mieszkań), gdzie 
przyłącze będzie doprowa-
dzone do samego budynku. 
Część wspólnot w  blokach 

w Wińsku już wyraziła zgodę 
na taką instalację. 

Co z pozostałymi adresa-
mi? W ślad za programem rzą-
dowym przyjdą operatorzy 
prywatni, ponieważ będzie 
im się już opłacało dalej roz-
budowywać sieć na terenie, 
który nie będzie „białą pla-
mą”. Z linią światłowodową 
biegnącą przez wieś, podłą-
czenie kolejnych domostw 
nie jest już problemem.

To wszystko wydarzy się 
jeszcze w tym roku. Zgod-
nie z umową między rządem, 
wykonawcami i gminą Wiń-

sko, do naszych szkół światło-
wód będzie doprowadzony do 
końca wakacji! Jednocześnie 
ruszają prace nad siecią prowa-
dząca do pozostałych wiosek. 
Większość prac będzie wyko-
nana do końca 2018 r.

Cała ta potężna, wielomi-
lionowa inwestycja rządowa 
oparta jest o fundusze unijne, 
bez złotówki ze strony gminy. 
Nasz wkład to praca urzędni-
ków, którzy muszą przygoto-
wać setki dokumentów nie-
zbędnych do prowadzenia 
prac na tak wielu działkach. 

Mateusz Luba

Miejsce * Gmina Ogółem [zł] Na mieszkańca [zł]

25 Prusice 31 097 662 3 327

97 Wołów 50 421 608 2 222

126 Żmigród 30 573 723 2 077

177 Ścinawa 19 004 346 1 870

232 Milicz 42 249 914 1 736

251 Oborniki Śl. 33 950 000 1 698

369 Wisznia Mała 14 960 500 1 486

444 Góra 28 197 300 1 388

1002 Brzeg Dolny 14 414 362 898

1051 Lubin (m.) 63 550 082 869

1772 Wińsko 3 712 970 443

1779 Lubin (w.) 6 719 376 439

Zadłużenie wybranych gmin na koniec 2017 r.

* Dane z Głównego Urzędu Statystycznego 
– ranking obejmujący 2 478 gmin

„Moja droga, 
ja cię kocham”ja cię kocham”ja cię kocham”ja cię kocham”ja cię kocham”ja cię kocham”ja cię kocham”ja cię kocham”ja cię kocham”ja cię kocham”ja cię kocham”ja cię kocham”ja cię kocham”ja cię kocham”ja cię kocham”ja cię kocham”ja cię kocham”ja cię kocham”ja cię kocham”ja cię kocham”
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Pieniądze szczęścia 
nie dają, ale…
Co się zawaliło, to się zawaliło. Teraz trzeba to do końca rozebrać, skruszyć gruz i utwardzić 
nim polne drogi. Na szczęście najcenniejsze gminne nieruchomości, opuszczone 
i niszczejące, udaje się uratować. Urzędnicy walczą o każdą złotówkę na ten cel.

– Pamiętam obrazy z 2014 
roku. Ludzie pytali mnie 
w kampanii wyborczej, 
co zrobię z budynka-
mi, które już mają 
dziury w dachu, a są 
takie piękne, ważne 
i się marnują – wspo-
mina wójt Jolanta 
Krysowata-Zielnica. 
– Zamknięta szkoła 
w Rudawie, były ośro-
dek zdrowia w Wińsku, 
była szkoła w Iwnie, stary 
Dom Kultury w Wińsku, dwór 
w Smogorzówku. Gdyby nie cięż-
ka praca i pomysłowość pracow-
ników urzędu i zgoda w Radzie 
Gminy, jaka panowała przez 
pierwsze dwa lata, te budynki 
byłyby dziś ruinami do rozbiórki. 

– Zaczęliśmy od opracowania 
niezbędnej dokumentacji, Lokal-
nej Strategii Rozwoju, Programu Rewi-
talizacji, potem konkretnych projektów 
i pozwoleń – wspomina sekretarz Ane-
ta Niewiarowska. – Urząd Gminy stra-
szył wyglądem, tynk sypał się na prze-
chodniów. Najpiękniejsze obiekty gmin-
ne miały dziury w dachach i powybijane 
okna. Na targowisku ludzie stali w błocie. 
Pod szkołą nie było nawet gdzie się zatrzy-
mać, żeby odprowadzić dziecko. Zalew 
zarosły chaszcze. 

Zaczęło się „polowanie na pieniądze” 
czyli udział we wszelkich możliwych kon-
kursach na dotacje. – Pozyskanie środków 
zewnętrznych to nie jest rozdawanie pie-
niędzy tym, którzy ich najbardziej potrze-
bują – podkreśla Karolina Katan, specjali-
sta ds. pozyskiwania środków zewnętrz-
nych. – To jest konkurs, w którym trze-
ba spełnić bardzo wiele warunków, żeby 
wygrać. 

Nowe życie
Już w 2016 r. udało się ocalić byłą szko-

łę w Rudawie i były ośrodek zdrowia 
w Wińsku – za 2 mln zł ze Skarbu Państwa 
powstały tu mieszkania dla repatriantów. 
W 2017 r. powstał Żłobek „Wyspa Skar-
bów” w Wińsku i Iwnie oraz Dom Dzien-
ny Senior+ w Wińsku. Współfinansuje je 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej.

Urząd Gminy przestał straszyć, a jego 
utrzymanie kosztuje znacznie mniej. Ter-
momodernizacja (ocieplenie, elewacja, 
fotowoltaika) w 80% została pokryta ze 
środków unijnych.

Remont sal gimnastycznych w Krze-
lowie i Orzeszkowie oraz I etap remontu 

stadionu w Wińsku sfinansowa-
no w 50% z programu Mini-

sterstwa Sportu i Turysty-
ki. Budowę boiska wielo-
funkcyjnego przy szko-
le w Krzelowie w 75% 
pokrywa Dolnoślą-
ski Fundusz Pomocy 
Rozwojowej. Utwo-
rzenie lokali socjalnych 

w 50% opłacono z pro-
gramu Banku Gospo-

darstwa Krajowego. Drogi 
w Aleksandrowicach, Morzy-

nie i Węglewie w 70% sfinansowa-
no z programu FOGR.

Gmina Wińsko otrzymała rów-
nież rekordowe dofinansowanie – 
2,5 mln zł z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego – na rewitaliza-
cję terenu między Zespołem Szkół 
Publicznych a ul. Piłsudskiego 
w Wińsku, obejmującą dalsze pra-

ce na stadionie i remont starego Domu Kul-
tury wraz z otoczeniem. Gmina otrzymała 
85% finansowania unijnego i 10% ze środ-
ków krajowych, czyli w sumie 95% warto-
ści przedsięwzięcia! 

Woda
Z programu na rzecz turystyki na szla-

ku Odry pochodzi 2/3 środków na zago-
spodarowanie placów i świetlicy w Bud-
kowie, dostosowanie do potrzeb turysty-
ki dróg polnych od wałów Odry po Raj-
czyn i stworzenie zaplecza turystycznego 
w samym Rajczynie. 

Zalew Słup też wreszcie doczeka się 
remontu (czytaj: str. I). 

Trwają prace na wodociągu w Orzesz-
kowie, wkrótce rusza budowa nowej nit-
ki zasilającej między Baszynem a Smogo-
rzowem oraz budowa trzech oczyszczal-
ni ekologicznych. Finansowanie przedsię-
wzięcia w 2/3 pochodzi z PROW i wynosi 
ponad 1,3 mln zł. 

Co jeszcze?
Za blisko 300 tys. z RPO SP ZOZ wzbo-

gacił się o nowoczesny sprzęt specjalistycz-
ny (czytaj: str. I). 

W ciągu najbliższych kilku miesię-
cy okaże się, ile środków gmina Wińsko 
otrzyma na: remonty dróg, budowy i prze-
budowy świetlic, oczyszczenie stawów, 
równanie i utwardzanie dróg polnych, 
powiększenie żłobka, remonty i wyposa-
żenie placów zabaw, boiska w Orzeszkowie 
i Głębowicach, Otwarte Strefy Aktywno-
ści i mieszkania socjalne. 

– To tylko niektóre, te bardziej widocz-
ne inwestycje, które realizujemy dzię-
ki środkom zewnętrznym. Czy są rze-
czy bardziej mieszkańcom potrzebne niż 
tutaj wymienione? – zastanawia się skarb-
nik Anna Kupczyk. – Niewątpliwie tak. 
Pieniądze z programów unijnych i krajo-
wych są jednak „naznaczone” – można je 
wydać tylko na to, na co się je dostaje. A że 
potrzebujemy wszystkiego, startujemy do 
każdego konkursu. Resztę musimy zrobić 
za swoje, ze sprzedaży mienia, kredytów 
lub obligacji.

Mateusz Luba

Co tu będzie?
 » To najczęściej zadawane pytanie dotyczy budynku poczty, małej 

szkoły, działki po policji i rymarzach w Wińsku, stacji kolejowej 
w Białawach, folwarku w Kleszczowicach i dworu w Smogorzówku. 

Ze wszystkich tych obiektów tylko dział-
ka w rynku i dwór w Smogorzówku nale-
żą do gminy. Działka będzie wystawio-

na na przetarg dopiero, gdy zostaną na niej 
wyburzone resztki budynków gospodarczych. 
Zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi oraz 
założeniami planu zagospodarowania prze-
strzennego obowiązuje w tym miejscu zabu-
dowa wysoka, podobna do sąsiednich, zarów-
no zabytkowych jak i nowo wybudowanych 
kamienic. Parter ma być przeznaczony na 
handel lub usługi, a piętra mają mieć charak-
ter mieszkalny lub biurowo-usługowy. W cza-
sach niemieckich stał tu hotel i dwie kamieni-
ce. Co powstanie dzisiaj? – To zależy od kupca 
– mówi Elżbieta Kotabka, specjalista w obro-
cie nieruchomościami.

Dwór w Smogorzówku był od lat częściowo 
opuszczony. Ostatniej zimy mógłby nie prze-
trwać, gdyby nie udało się jesienią wyremon-
tować dachu (ze środków gminy). – Mieliśmy 
szanse urządzić w nim dwa pierwsze miesz-
kania chronione z dofinansowaniem z Mini-
sterstwa Rodziny – na początek, bo dwór jest 
ogromny. Niestety w wyniku czyjegoś dono-
su procedury tak się przeciągnęły, że nie byli-
byśmy w stanie rozliczyć się z dotacji w roku 
budżetowym 2017. Stąd uchwałą Rady zrezyg-
nowaliśmy z pieniędzy na mieszkania chro-
nione. Najważniejsze, że dwór ocalał, a jego 
jedyna obecna lokatorka może spać spokoj-
nie – podkreśla sekretarz gminy Aneta Nie-
wiarowska.

– Mieszkańcy przyjęli ten remont z ulgą 
i radością – przyznaje Krystyna Przepiórka, 
sołtys Smogorzówka. – To nasze 
oczko w głowie. Serce 
bolało patrzeć, jak 
od lat niszczeje. 

Teraz wiemy, że jeszcze będzie w nim życie, że 
zabytkowy park wokół zostanie zagospodaro-
wany. To tylko kwestia czasu.

– Wbrew rozsiewanym plotkom, nie mam 
„kolegi, który kupi to za grosze, chociaż jest 
wyremontowane za gminne” – wyjaśnia 
wójt Jolanta Krysowata-Zielnica. – Wycena 
nieruchomości zawsze obejmuje zarówno jej 
pierwotną wartość, jak i nakłady poniesio-
ne na remonty. Gdyby w przypadku Smogo-
rzówka znalazł się inwestor, który stworzyłby 
w nim dom opieki, byłoby to wielkie szczęś-
cie dla całej gminy. Osobiście wolałabym, żeby 
dwór pozostał w rękach gminy. Samorządy też 
mogą prowadzić Domy Pomocy Społecznej. 

Pozostałe opuszczone nieruchomości nie są 
gminne. Stację w Białawach z potężną dział-
ką sprzedają PKP, gmach poczty wystawia na 
sprzedaż Poczta Polska. Zaniepokojonych losami 
urzędu pocztowego w Wińsku informujemy, że 
gmina przygotowała w rynku odpowiedni lokal 
na usługi pocztowe, będzie więc wygodniej. Ter-
min przeprowadzki zależy od Poczty.

Mała szkoła, którą tak wielu mieszkańców 
wspomina z dzieciństwa, jest w dobrym sta-
nie, od lat w prywatnych rękach. Ona też cze-
ka na kupca. 

Folwark w Kleszczowicach czeka kolejna 
licytacja komornicza. Dwór, budynki gospo-
darcze, stajnia, stodoła i domek – to wszyst-
ko na 1,11 ha ziemi (11 100 metrów kwadra-
towych). Świetnie położone, opodal Wińska 
i rozwidlenia drogi powiatowej prowadzącej 
do trasy S5 (22 km od Żmigrodu) i drogi krajo-
wej nr 36 w kierunku Rawicza. To znakomite 
miejsce np. na pensjonat, hotel lub dom wesel-
ny. Jeśli ktoś ma pomysł i pieniądze, powinien 

się nim zainteresować.
/red/

Na początku 
czerwca ruszy 

przebudowywa-
ne właśnie tar-
gowisko (w 2/3 

za środki unijne)

Nowy Dom Dzienny Senior+ w Wińsku Smogorzówek
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 Urząd Gminy Wińsko – ul. Plac Wolności 2, 56-160 Wińsko, woj. dolnośląskie  Tel. 71 38 04 200  Fax. 71 38 98 366   NIP: 917-11-60-904  REGON: 000542008 REGON: 000542008 REGON: 000542008

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.

WÓJT GMINY WIŃSKO
informuje, że 12.03.2018 r. w Biuletynie Informacji Publicznej zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu dotyczącym nieruchomości położonej na terenie gminy Wińsko

i przeznaczonej do dzierżawy.

Miejscowość Nr działki Pow. działki w ha
Wywoławcza stawka 

rocznego czynszu dzierżaw-
nego

Data przetargu Termin wpłaty wadium Wysokość wadium

 Wińsko  cz. 794/1  0,20  200,00 zł 23.05.2018 r. godz. 1100  19.05.2018 r. 20,00 zł
 

Za ww. działkę zostanie naliczony podatek od nieruchomości. 
Z ogłoszeniem nieruchomości przeznaczonej do przetargu można zapoznać się w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Wińsko. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 3; tel. 71 380 42 31 lub 71 389 81 12.

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 

Lp. Obręb Księga wieczysta Nr działki Pow. w ha Opis nierucho-
mości

Przeznaczenie w planie
zagospodarowania

Wysokość wadium 
i termin wniesienia Cena Termin zapłaty Dzień, godzina i miejsce 

przetargu 

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

30.11.2018 r. 
450.000 

Przed zawarciem aktu 
notarialnego

06.12.2018 r., godz.1100,
pokój nr 3 w siedzibie 

Urzędu Gminy

2 Wińsko WR1L/00030424/8 356/4 3,0977 
Rola IV a i IV b, V i 

VI
Ps 2 – tereny przemysłu

120.000 zł do dnia 
30.11.2018 r.

810.000 

3 Wińsko WR1L/00030424/8 356/6 0,8655 Rola IV a i IV b, V
U z przeznaczeniem na ogólnodo-
stępny zespół usługowy  z zielenią 

towarzyszącą

27.000 zł do dnia 
30.11.2018 r.

180.000 

4 Wińsko WR1L/00030424/8 356/8 0,7222 Rola IV a i IV b
R(ZT) – pozostawiony do użytko-

wania rolniczego
1.500 zł do dnia 
30.11.2018 r.

 10.000 

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

produkcyjną
70.000 zł do dnia 

30.11.2018 r.
460.000 

6 Wińsko WR1L/00030424/8 356/5 7,5333 Rola IV a i IV b, V Ps 2 – tereny przemysłu
800.000 zł do dnia 

30.11.2018 r.
5.500.000 

7 Wińsko WR1L/00030424/8 356/7 0,3047 
Rola IV a i IV b, V i 

VI
Ks – parking wraz z obiektami to-

warzyszącymi
15.000 zł do dnia 

30.11.2018 r.
 95.000

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

Urząd dla mieszkańców
 » Przypominamy, że obecnie wszystkie sprawy zaczynamy załatwiać w Biurze Obsługi Klienta w parterze. Najważniejsze biura również 

są w parterze. Do osób starszych i niepełnosprawnych  urzędnicy schodzą do BOK. Nie ma już centrali telefonicznej, do każdego biura 
dodzwaniamy się bezpośrednio.

  Biuro Obsługi Klienta (BOK) – tel. 71 38 04 225; parter
  Sekretariat – tel. 71 38 04 200, fax 71 38 98 366
  Sekretarz – tel. 71 38 04 202 
 Biuro Rady, kadry – 71 38 04 206
  Edukacja, kultura, sport – 71 38 04 207 (208)
  Inwestycje – 71 38 04 210
  Zamówienia publiczne – 71 38 04 211
  Fundusz sołecki, infrastruktura techniczna – 71 38 04 212
  Planistyka – 71 38 04 213
  Podatki: wymiar, windykacja, opłaty – 71 38 04 223 (224); 

pok.1

  Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja – 71 38 04 226 (227);  
pok. 2
  Gospodarka nieruchomościami i ochrona środowiska – 

71 38 04 229 (232, 233); pok. 3
  Gospodarka odpadami, śmieci, azbest, przydomowe 

oczyszczalnie – 71 38 04 233 (234); pok. 4

 Dyżur Wójt Gminy Wińsko: w każdy wtorek 
w godz. 16.00 – 18.00 (bez umawiania się); spotkanie 
w innym terminie po wcześniejszym umówieniu się 

przez sekretariat.

  GOPS – 71 73 82 464; Wińsko, pl. Wolności 13 
  ZGKiM (woda, awarie sieci, ścieki, beczkowóz) – 71 750 17 

91; Wińsko, ul. Rolna 2
  SP ZOZ – 71 389 80 25, 71 725 34 27 (Wińsko, pl. Wol-

ności 13), 71 389 91 81 (Krzelów 49),  71 389 04 92 (Głę-
bowice 32)
  Nocna i świąteczna opieka zdrowotna „Ambulatorium 

Ogólne” – 71 380 58 11 i 503 848 031; budynek Szpitala 
w Wołowie przy ul. Inwalidów Wojennych 26, na pozio-
mie -1 (wejście przy podjeździe dla ambulansów, przy wej-
ściu głównym do szpitala) 


