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ZA ODRĄ
STRONY  STRONY  

Serdeczne podziękowa-
nia niech przyjmą spon-
sorzy naszej tegorocznej 
choinki: Andrzej Radzi-
szewski, Robert Guzera, 
Andrzej Ulmaniec, Tade-
usz Ćwik i Fundacja Sza-
cunek. 

Zakończono 
konsultacje 
społeczne 
w sprawie 
zmiany 
powiatu
Uchwałą Rady Gminy Wińsko 
w 2019 roku zostały przeprowa-
dzone konsultacje społeczne doty-
czące przejścia naszego samorządu 
z powiatu wołowskiego do lubiń-
skiego. 
To pierwszy i najważniejszy etap 
konsultacji z mieszkańcami gminy 
Wińsko w tej sprawie. Na zebra-
niach sołeckich, czyli takich, które 
gromadzą najwięcej mieszkańców, 
rozdawane były karty konsultacyj-
ne. Mieszkańcy mieli do wyboru 
trzy odpowiedzi: tak, nie, wstrzy-
muję się. 
Na 42 sołectwa, które mamy 
w gminie, aż 32 opowiedziały się 
na „tak”, dziewięć na „nie”, 
a  w jednym sołectwie konsultacje 
zostały unieważnione. 
Należy zaznaczyć, że w dziesięciu 
sołectwach było tak dużo głosów 
wstrzymujących się, że żadna odpo-
wiedź nie osiągnęła progu 50%. 
W pięciu z nich przeważały głosy 
„tak”, a w pięciu – „nie”.   Wstrzy-
mujący się twierdzili, że mają za 
mało informacji, a za dużo wątpli-
wości, dlatego zostaną przygoto-
wane materiały informacyjne doty-
czące najczęściej zadawanych py-
tań. 
Zarządy i rady obu powiatów zosta-
ły poinformowane o wynikach kon-
sultacji wraz z wnioskiem o prze-
prowadzenie dalszej procedury, 
przewidzianej prawem. Najważ-
niejsze jest podjęcie stosownych 
uchwał i przeprowadzenie konsul-
tacji wśród mieszkańców tychże po-
wiatów. 

www.winsko.pl
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Na zbliżające się święta Bożego Narodzenia

wszystkim mieszkańcom gminy Wińsko i tym, którzy zamierzają nimi zostać w nadchodzącym roku, życzymy, 
aby radość, szczęście i dostatek gościły w Waszych domach.

Niech ten piękny, rodzinny czas, po całym roku pracy, będzie dla Was czasem wytchnienia, radości, 
refleksji i prawdziwie świętego spokoju.

Życzymy również dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2020 roku. Oby spełnił wszystkie pokładane 
w nim nadzieje i przyniósł sukcesy w realizacji planów osobistych i wspólnych.

Dużo optymizmu i wiary w pogodne jutro. 
w nim nadzieje i przyniósł sukcesy w realizacji planów osobistych i wspólnych.

Wszystkiego najlepszego!Wszystkiego najlepszego!

wójt Jolanta Krysowata-Zielnica
w imieniu Rady Gminy: 
przewodnicząca Regina 

Hukiewicz
w imieniu sołtysów: 

prezes Ryszard Tomaś. 

Nagroda POLIN dla Natalii Bartczak
Natalia ma w Wińsku babcię. Od spaceru z psem, przed 16 laty, zaczęła się jej wielka fascynacja i praca na Cmentarzu Żydowskim w Wińsku. Miała wtedy 13 lat. 
Obecnie jest ofi cjalną „społeczną opiekunką cmentarza”. Jej praca magisterska, monografi a tej nekropolii, była podstawą dla gminy Wińsko do napisania 
wniosku o środki unijne na renowację cmentarza. 

– Kiedy się z nią skontaktowa-
łam na początku mojej pierwszej 
kadencji, sprawiała wrażenie skrom-
nej dziewczyny, która nauczona 
doświadczeniem wie, że nie może 
na nikogo liczyć –  wspomina wójt 
Jolanta Krysowata-Zielnica. – Nie 
dowierzała, że sprawa jest ważna dla 
nas –  mieszkańców i władz samorzą-
dowych. Przez lata robiła, co mogła, 
z mężem i przyjaciółmi. Zbiera-
ła ułamki tablic, składała, czyściła, 
kompletowała, dbała o zieleń i cze-
kała na jakiś cud. 

I cud się zdarzył. Dokumentacja 
złożona przez gminę Wińsko do Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego zdobyła uznanie, a co 
za tym idzie, znalazły się pieniądze na 
pierwszy etap renowacji cmentarza 
(ramach funduszy PROW). 

Jednocześnie trwały prace nad tłu-
maczeniem książki pt. „Wińsko 1933-
1946” Rity Steihardt-Botwinick, uro-
dzonej w Wińsku, a zamieszkałej na 
Florydzie. Projekt „Mikrokosmos Ślą-
ski” otrzymał dofinansowanie z Naro-
dowego Centrum Kultury i honorowy 

patronat Premiera Mateusza Morawie-
ckiego. Powstała wystawa i film doku-
mentalny „Maleństwo na górce”. Uka-
zała się książka Rity w tłumaczeniu 
Bogodara Zielnicy, a niemiecko-ame-
rykańska ekipa filmowa realizuje duży 
projekt dokumentalny „Auf Wiederse-
hen in Winzig”. 

– Wszystkie te wątki pięknie się 
połączyły. Cmentarz Żydowski jest 
jednym z nielicznych zabytków w gmi-
nie Wińsko, znajdujących się w reje-
strze Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków – dodaje wójt. – Poza tym 

jest własnością naszej gminy, co jesz-
cze rzadsze. To zobowiązuje i cieszy, 
że znalazł się ktoś, kto dbał o ten zaby-
tek przez tyle lat i doczekał się takie-
go zaszczytu, jak pierwsza nagroda 
w ogólnopolskim konkursie POLIN.

Więcej informacji na stronie https://
winsko24.pl/winsko/natalia-bartczak-
-laureatka-nagrody-polin-2019/  

Nagroda POLIN jest przyznawana 
osobom i organizacjom pomagającym 
chronić pamięć o historii polskich 
Żydów

Cmentarz Żydowski przed renowacją... ... i po renowacji
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Minął rok

LISTOPAD
Będzie sala sportowa w Orzeszkowie. 

Rekordowe, ponad 5-milionowe dofinansowa-
nie unijne (RPO). Sala będzie spełniać szczegól-
ne warunki energetyczne. Tak nowoczesnego, 
pasywnego budynku jeszcze w gminie nie było. 
Spodziewany czas realizacji - dwa lata.

Świetlice nowe i jak nowe. Uroczyste otwar-
cia, pierwsze imprezy i zajęcia w siedmiu świet-
licach wiejskich (nowych i przebudowanych). 

Centrum Edukacji Astronomicznej 
w Białkowie. Potężna inwestycja Uniwersy-
tetu Wrocławskiego (środki unijne i krajowe) 
wchodzi w kolejny etap. Kończą się główne 
roboty budowlane, ekipy wchodzą do wnętrz. 
W maju 2020 r. willa, obserwatorium i obiekty 

przyległe powinny być gotowe do urządzania. 
Zrewitalizowany zostanie zabytkowy park. To 
będzie miejsce, jakiego w Polsce nie ma i nie 
było. Tylko drogi, którą można tam dojechać, 
wciąż nie ma…

STYCZEŃ
Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji 

powraca. Zlikwidowany w poprzedniej kadencji, zno-
wu zostaje powołany dożycia. Będzie gospodarzem na 
stadionie, hali sportowej, zalewie, terenach turystycz-
nych w Budkowie. Siedziba w starym Domu Kultury, 
który jest remontowany ze środków na rewitalizację 
(rekordowe 95% dofinansowania), po latach przesta-
je być pustostanem.

Stypendia dla najzdolniejszych uczniów. 16 uczniów 
z czterech szkół na uroczystej Sesji Rady Gminy otrzymało 
stypendia w kwocie 300 zł miesięcznie (przez 10 miesięcy) czy-
li po 3 tys. za rok szkolny. Rekordzistką była Szkoła Podstawo-
wa w Krzelowie - aż 10 z 16 nagrodzonych to jej uczniowie.

Mieszkania za 10%. Rada gminy uruchomiła blokowaną 
przez dwa lata możliwość wykupu przez lokatorów mieszkań 
komunalnych za 10% wartości. Warunek to spłata wszelkich 
długów i zaległości.

LUTY
Rada Gminy Wińsko podejmuje uchwałę o przeprowa-

dzeniu konsultacji w prawie zmiany powiatu. 
O zmianie powiatu rozmawiamy od roku. Konsultacje 

społeczne zaplanowaliśmy zamknąć do końca października. 
Dajemy sobie czas. Czas mają także nasi sąsiedzi – ci, z który-
mi chcemy się rozstać i ci, z którymi chcemy się związać. Potem 
dopiero dokumenty powędrują do Warszawy, oczywiście jeże-
li obie strony będą co do tego zgodne. 

MARZEC
Podstrefa Legnickiej Spe-

cjalnej Strefy Ekonomicznej. 
Działki inwestycyjne należą-
ce do gminy i innych pod-
miotów publicznych zosta-
ją objęte ulgami dla inwesto-
rów i będą promowane przez 
LSSE. 

Ptasia giełda rusza na 
targowisku. W każdą trzecią 
niedzielę miesiąca. Pomysł 
okazuje się sukcesem. Sprze-
dający i kupujący zjeżdżają 
z odległości od 50 do 200 km.

Będzie remont wieży 
kościoła św. Trójcy. Pierw-
sze środki przyznane przez 
Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego.

KWIECIEŃ
Fundusz Dróg Samorządowych. Gmina Wińsko składa wioski 

na siedem dróg gminnych. To rekordowa na Dolnym Śląsku liczba 
wniosków. Czy rozstrzygnięcie okaże się równie rekordowe? Dowiemy 
się jesienią. Powiat wołowski nie chce składać wniosków na drogi na 
naszym terenie. Ostatecznie składa na niespełna kilometr. 

Mała Szkoła wraca do gminy. Dzięki środkom z rządowego progra-
mu Maluch+ gmina odkupuje pustą od blisko 30 lat szkołę, by stworzyć 
tu żłobek. Jednocześnie składa wnioski o środki unijne na jego urządze-
nie i prowadzenie. 

MAJ
Zalew Słup coraz bardzie przy-

pomina kąpielisko. Trwa inwesty-
cja, opóźniona z powodu działań 
Polskiego Związku Wędkarskiego, 
dotychczasowego nieodpłatnego 
użytkownika akwenu. 

Światłowód czyli wielkie przeko-
pywanie gminy wzdłuż i wszerz. Nie 
wszystkie miejscowości i nie wszyst-
kie domy znalazły się na jego trasie. 
Wykonawcy pocieszają: będą następ-
ne przetargi, będzie dalsza robota. 

„Cołaski” czyli zbieramy na wie-
żę. Piknik parafialny, licytacja „skar-
bów z pustostanów” czyli niemod-
nych obrazów, świątków i innych 
przedmiotów zbieranych z pustych 
domów do remontu lub rozbiórki. 
To prawdziwe pospolite ruszenie. Pie-
niędzy z dotacji jest wciąż za mało, 
więc parafianie są hojni. Zresztą nie 
tylko oni – rekord padł przy figurce 
Matki Boskiej, którą telefonicznie 
wylicytowała Anna Morawiecka. 

Wizytaminister Beaty Kempy. 
Zdumienie naszego gościa: to wszyst-
ko zrobiliście w jedną kadencję?! 

CZERWIEC
Otwarte Strefy Aktywności (OSA) z Ministerstwa Sportu i Tury-

styki, tym razem dla Krzelowa i Orzeszkowa. Wszystkie miejscowo-
ści, które mają szkoły, będą miały takie międzypokoleniowe strefy: dla 
dzieci, dorosłych i seniorów.

Nowy wóz strażacki dla OSP Orzeszków. Rekordowe dofinanso-
wanie – wóz będzie gotowy na koniec roku.

Oczyszczalnie przydomowe. Zwiększenie dofinansowania dla 
mieszkańców do 2 tys. zł powoduje lawinowe zainteresowanie instalo-
waniem oczyszczalni ekologicznych.

LIPIEC
Dzieci Rity. Do Wińska 

przyjechali potomkowie Rity 
Steinhardt-Botwinick, autorki 
książki historycznej „Wińsko 
1933-1946”, wydanej przed 
rokiem po polsku. Dzieci Rity 
przyjechały z Florydy, Orego-
nu, Wielkiej Brytanii – Rita 

zażyczyła sobie tego na łożu 
śmierci. Zmarła w Miami na 
Florydzie rok wcześniej, w wie-
ku 95 lat. Jednocześnie w Wiń-
sku przebywała niemiecko-
-amerykańska ekipa filmowa, 
która przygotowuje film o daw-
nych i obecnych mieszkańcach 
Winzig/Wińska pt. „Auf Wie-

drsehen in Winzig” („Do zoba-
czenia w Wińsku”). 

Nowy gabinet denty-
styczny i stołówka jak nowa. 

Gmina Wińsko skorzystała 
z dwóch programów rządo-
wych dla szkół. Nowy gabinet 
dentystyczny (finansowany 

w 100% ze środków zewnętrz-
nych) oraz remont i wyposaże-
nie kuchni i stołówki w Szko-
le Podstawowej w Wińsku. 
Gabinet służy wszystkim 
uczniom ze wszystkich szkół 
gminnych, a stołówka gotuje 
dla wszystkich posiłki, które są 
dowożone.

Kolejna wizyta wojewody 
Pawła Hreniaka. Tym razem 
spotyka się z młodymi rodzi-
cami i ich dziećmi. Mówi o pro-
gramach 500+ i Maluch+, któ-
rych – jak sam się przekonał – 
u nas promować nie trzeba.

Dni Wińska. Po raz pierw-
szy na placu targowym (sta-
dion mamy w remoncie). 
W roli głównej Polski Związek 
Hodowców Gołębi Poczto-
wych – koło Wińsko. Pierwszy 
lot o puchar wójta. Poza tym 
IV Bieg Ulicami Wińska „Szla-
kiem Wielkiej Niedźwiedzicy” 
i zabawa do świtu.

SIERPIEŃ
Startują inwestycje: Wyspa Skarbów 

czyli duży żłobek w Małej Szkole, Srebrna 
Podkowa czyli drugi Dom Senior+, drogi 
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych: 
Rudawa – Stryjno i Iwno, a ze środków 
własnych część ul. Akacjowej, tzw. deptak 
przy Mickiewicza. Remonty przez utwar-
dzanie dróg mniej uczęszczanych, w tere-
nie rzadziej zamieszkałym (Rudawa, Krze-
lów i inne). Świetlice z programu unijnego 
(PROW) nowe i do przebudowy.

Nowe studium i plan przestrzenny. 
Czas najwyższy zaplanować rozwój gminy. 
Ustalić, czego i gdzie sobie życzymy, a cze-
go nie chcemy. Zaczynamy od konsultacji 
społecznych (wycieczki, warsztaty, ankie-
ty, badania) – potrwają do końca roku. Pra-
ce planistyczne potrwają rok, góra dwa lata. 
Następnie przystąpimy do sporządzenia 
nowego planu dla całej gminy i wszystkich 
obszarów, które go nie mają. 

WRZESIEŃ
Rekordowe dofinansowa-

nie z Funduszu Dróg Samorzą-
dowych. Sześć z siedmiu złożo-
nych wniosków rozpatrzonych 
pozytywnie. Dostajemy blisko 
10 mln na drogi gminne. Czas 
wykonania: 12 miesięcy.

Renowacja macew i rekon-
strukcja muru cmentarza 
żydowskiego. Należący do gmi-
ny Wińsko, znajdujący się w reje-
strze zabytków cmentarz zostaje 
ocalony, dosłownie w ostatniej 
chwili. Prace dofinansowane ze 
środków unijnych (PROW).

Poczta Polska podpisa-
ła umowę na dzierżawienie 
pomieszczeń w rynku. Po czte-
rech latach starań zmieni swo-
ją siedzibę na bardziej dogod-
ną dla mieszkańców. Adaptacja 
pomieszczeń potrwa do końca 
roku. Stara poczta przy ul. Pił-
sudskiego jest na sprzedaż. 

Nowa linia autobusowa. 
Z dofinansowaniem z Urzędu 
Wojewódzkiego ruszyła nowa, 
pierwsza od lat, linia komuni-
kacji wewnętrznej Moczydlni-

ca Klasztorna – Krzelów – Wiń-
sko.

Najlepszy w Polsce. Uczeń 
SP w Krzelowie Krzysztof Pola-
cki otrzymał prestiżową pierw-
szą nagrodę w ogólnopolskim 
konkursie „Zachowaj trzeźwy 
umysł” za pracę plastyczną „Ja 
za 20 lat”.

Rekordowe dofinansowanie 
dla wszystkich jednostek OSP 
w gminie Wińsko – od 5 do 23 
tys. zł. na jednostkę.

PAŹDZIERNIK
Będzie nowy most 

na Odrze. W programie 
„Mosty dla regionów” 
80% sfinansowane będzie 
z budżetu państwa, 20% 
z budżetu Województwa 
Dolnośląskiego. Łączna 
wartość 100 mln zł. Powsta-
nie bardzo skomplikowanej 
dokumentacji potrwa oko-
ło trzech lat, sama budo-
wa powinna zająć dwa lata. 
Przebieg – połączy dwie 
drogi wojewódzkie wraz 
z obwodnicą Ścinawy. 2/3 
mostu po stronie gminy 
Wińsko, 1/3 po stronie Ści-
nawy. Dzięki tej inwestycji 
gmina Wińsko znajdzie się 
komunikacyjnie dokładnie 

między trasami S3 a S5. 
Tymczasem zabytko-
wy most-staruszek 
idzie do remon-
tu. Na ten czas 
powstanie prze-
prawa tymcza-
sowa. 

Mobilna pra-
cownia multi-
medialna dla SP 
w Wińsku. Szko-
ła wygrała w konkur-
sie #OSE Wyzwania. 
Zalazła się na krótkiej liście 
wybranej spośród 1 606 
szkół z całej Polski. Efekt: 16 
specjalistycznych laptopów 
wraz z oprogramowaniem.

Głębowice będą miały 
mały żłobek dzięki środ-

kom unijnym, pozyskanym 
przez grupę gmin i organi-
zacji, które wspólnie posta-
rały się o środki na ten cel. 
Adaptacja pomieszczeń 
w przedszkolu i ich urządze-
nie, mały plac zabaw, dofi-
nansowanie do funkcjono-
wania. 

Zespół śpiewaczy Har-
fa obchodził 25-lecie. Ta 
najdłużej działająca bez 
przerwy  grupa w gminie 
skupia seniorów, ale nie tyl-
ko. Artyści uświetniają każ-
dą naszą uroczystość i repre-
zentują gminę na przeglą-
dach i festiwalach.

GRUDZIEŃ
Aktualności na pozostałych stronach tego wydania. 

LISTOPADLISTOPADLISTOPAD

WRZESIEŃWRZESIEŃWRZESIEŃ
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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

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

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

Poz. Obręb Księga wieczysta Nr działki Pow. 
[ha] Opis nieruchomości

Przeznaczenie 
w planie

zagospodarowania

Wysokość i termin wnie-
sienia wadium Cena Termin zapłaty Termin i miejsce przetargu 

1 Piskorzyna WR1L/00024590/7 595 0,2300 Pastwiska trwałe

Brak planu 
zagospodarowania 

przestrzennego

1 000 zł do  20.01.2020 r. 8 000 zł

Przed zawarciem ak-
tu notarialnego

23.01.2020 r. 
godz. 11 w siedzibie Urzędu Gminy

2 Chwałkowice WR1L/00024474/8 138/4 0.8107
Grunty zadrzewione i zakrzaczone; 
planowana budowa mieszkaniowa

20 000 zł do  20.01.2020 r. 121 000 zł
23.01.2020 r. 

godz. 12 w siedzibie Urzędu Gminy

3 Orzeszków WR1L/00036337/3 705 0,5308 Zurbanizowane tereny zabudowy 
lub w trakcie zabudowy 

10 000 zł do  20.01.2020 r. 81 000 zł
23.01.2020 r. 

godz. 13 w siedzibie Urzędu Gminy

4 Gryżyce WR1L/00038713/7 80/12 0,2423 5 000 zł do  20.01.2020 r. 40 000 zł
23.01.2020 r. 

godz. 14  w siedzibie Urzędu Gminy

5 Przyborów WR1L/00039315/4 100/2 0,1173 Grunty orne 1 000 zł do  20.01.2020 r. 5 000 zł
24.01.2020 r. 

godz. 11 w siedzibie Urzędu Gminy

Centrum 
Senioralne 
„Srebrna 
Podkowa”
Starsi mieszkańcy gminy Wińsko wzię-
li udział w Dniu Otwartych Drzwi Do-
mu SENIOR+. Frekwencja dopisała, 
a goście mieli okazję zobaczyć, jak 
wygląda obiekt i jakim zapleczem 
dysponuje. Organizatorzy przewidzie-
li także wiele innych atrakcji, m.in. do-
brą kawę i wspólne rozmowy. Zainte-
resowani zobaczyli, jak funkcjonuje 
już istniejący Dom i jak wygląda jego 
nowa część. Oba obiekty tworzą pod-
kowę, stąd ich nowa wspólna nazwa.
Każdy, kto korzysta z tego miejsca, 
ma zapewnione śniadanie i obiad. No-
woczesna sala do rehabilitacji zachę-
ca do aktywności ruchowej. Regular-
nie odbywają się spotkania o charak-
terze integracyjnym i międzypokole-
niowym. 
Wolne miejsca w nowym Domu po 
„Drzwiach Otwartych” zostały już za-
jęte i powstaje lista rezerwowa. Duże 
znaczenie ma fakt, że gmina pozyska-
ła dofinansowanie na nowy bus 
z PFRON, który będzie dowoził m.in. 
niektórych seniorów spoza Wińska.

Podjazd dla 
niepełnosprawnych w szkole
Dzięki dofinansowaniu z PFRON powstaje 
nowy podjazd przy Szkole Podstawowej 
w Wińsku (od strony stadionu) do korytarza 
przy auli (stara sala gimnastyczna). 
Dzięki temu nie tylko uczniowie z ograni-
czeniami ruchu będą mogli znaleźć się na 
głównej kondygnacji szkoły. Podjazd po-
służy również dorosłym, którzy przycho-
dzą na imprezy, zebrania rodziców czy na 
wybory (lokal wyborczy znajduje się 
właśnie w auli). 
Prace zakończą się jeszcze w tym roku. 

Duży żłobek w „Małej Szkole” 
Odbiór robót budowlanych w Małe Szkole w Wińsku, gdzie powstaje nowy żłobek, mamy już 
za sobą. Przypomnijmy, że odkupienie pustej szkoły, przed laty pochopnie sprzedanej osobie 
prywatnej, oraz rozpoczęcie robót budowlanych i adaptacyjnych było możliwe głównie 
dzięki środkom z programu rządowego Maluch+. 

Teraz zabieramy się za 
urządzanie żłobka. Dobra 
wiadomość o środkach 
unijnych na ten cel (oraz 
na częściowe koszty pro-

wadzenia żłobka) jest już 
potwierdzona. Dodatko-
wo ogólnodostępny będzie 
elegancki plac zabaw na 
podwórku Małej Szkoły! 

Nabór do żłobka ruszył, 
a sam żłobek będzie otwar-
ty wiosną. Szczegóły na 
www.winsko.pl/zlobek/
nabor

We wrześniu informowaliśmy o rekordowych kwotach przyznanych na drogi. Od tego momentu 
gmina ma rok na zrealizowanie wszystkich prac.
Nowy program rządowy Fun-
dusz Dróg Samorządowych do-
tyczy tylko gmin i powiatów. 
Nie ma ograniczeń (jak w po-
przednich programach) liczby 
zgłaszanych do programu dróg, 
a jedynie wartość ich remontu. 
Pamiętać należy, że gminy mo-
gą składać wnioski tylko na 
drogi gminne, a powiaty na po-
wiatowe.
– Uprzedzam pytania, dlaczego 
nie złożyliśmy wniosku na przy-
kład na Smogorzów – Smogo-
rzówek czy Wińsko – Jemielno, 
Głębowice – Wołów lub Wińsko 
do S5 – wyjaśnia wójt Jolanta 
Krysowata-Zielnica. – Otóż na 
te drogi może składać wnioski 
tylko powiat. I złożył, ale na 
niespełna kilometr przez teren 
zabudowany wsi Białawy i Bia-
ławy Wielkie. Otrzymał 50% 
dofinansowania, pozostałe 
50% dały po połowie gmina 
Wińsko (z własnej woli, bo ina-
czej remontu wcale by nie było) 
i powiat wołowski. Prace zosta-
ły już wykonane.

Gdzie będą remonty 
dróg gminnych?
  droga gminna z Wińska 

przez Rogówek do drogi kra-
jowej nr 36. Koszt tego za-
dania to 1 338 107,87 zł 

(70% pochodzi z Funduszu 
Dróg Samorządowych).

  droga gminna ze Słupa do 
Boraszyc Małych. Koszt 
1 064 149,04 zł 
(70%  z FDS).

  droga gminna z Boraszyc 
Małych do Węgrzc. Koszt
1 597 244,77 zł 
(70% z FDS).

  przebudowa drogi w Stryjnie 
(teren zabudowany w środ-
ku wsi). Koszt to 1 329 
415,12 zł (70% z FDS).

  przebudowa drogi gminnej 
Stryjno – Brzózka oraz 
Brzózka – Głębowice. Koszt 
tej pierwszej to 1 212 
977,35 zł, koszt drugiej
– 4 307 267,42 zł. Obie in-
westycje zostaną dofinanso-
wane w wysokości 70% 

z Funduszu Dróg Samorzą-
dowych.

Remonty mają zakończyć się do 
września przyszłego roku, ale 
stanie się to zapewne szybciej. 
Przetargi na pięć dróg wygrały 
cztery firmy. Umowy zostały już 
podpisane i już ruszyły prace 
możliwe do wykonania o tej po-
rze roku.
Dlaczego te drogi a nie inne? 
Na te drogi gmina zdołała 
przedstawić wystarczającą do-
kumentację, aby przejść przez 
sito oceny komisji konkurso-
wej. Prace nad dokumentacją 
kolejnych dróg trwają. Ważne 
jest, żeby przebudowane drogi 
łączyły miejscowości, podnosi-
ły bezpieczeństwo w ruchu lo-
kalnym i tworzyły skróty w ru-
chu lokalnym. 

Papież Franciszek i królowa Elżbieta 
odpowiadają na list uczniów Szkoły 
Podstawowej w Wińsku! 
Na pomysł wpadła Patrycja Serdyńska, nauczycielka 
języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Wińsku. 
W czasie dodatkowych zajęć uczniowie klas drugich 
i trzecich piszą listy po angielsku. Pierwszy napisali do 
królowej Elżbiety II, wspominając, że uczą się języka 
angielskiego i poznają fakty na temat rodziny królew-
skiej. Napisali także o swoich zainteresowaniach 
i przedstawili krótką historię Wińska. Do listu dołączy-
li własnoręcznie wykonane rysunki i zdjęcia. Złożyli 
również życzenia z okazji 72. rocznicy ślubu królowej 
Elżbiety i księcia Filipa.
Na odpowiedź z Pałacu Buckingham nie trzeba było 
długo czekać. Jej Wysokość wyraziła wdzięczność 
oraz podziękowała za zainteresowanie. Do listu zosta-
ły dołączone ciekawostki na temat rodziny królew-
skiej, samego pałacu oraz królewskich zwierząt. 
Kolejny list uczniowie napisali do papieża Franciszka. 
Już kilka dni później do Wińska przyszła odpowiedź 
z Watykanu! Uczniowie prosili Ojca Świętego o ducho-
we wsparcie w przygotowaniach do Pierwszej Komu-
nii Świętej. List był napisany w języku angielskim, ale 
odpowiedź przyszła po polsku: „Ojciec Święty życzy 
wam, aby miłość Pana Jezusa coraz bardziej napełnia-
ła was i byście stawali się coraz bardziej dla Niego ot-
warci, coraz bardziej do Niego podobni, coraz bardziej 
święci. Pan Jezus kocha każde dziecko i pragnie, aby 
dzieci też kochały Go ze wszystkich sił” – napisał ks. 
Luigi Roberto Cona z Sekretariatu Stanu Stolicy Apo-
stolskiej dodając, że „ Ojciec Święty w modlitwie Bogu 
poleca wszystkie Dzieci Pierwszokomunijne Szkoły 
Podstawowej w Wińsku, ich Rodziców oraz Nauczy-
cieli, wyprasza wszelkie potrzebne łaski i błogosła-
wieństwo”.

Umowy na przebudowy 
dróg gminnych podpisane!
Umowy na przebudowy Umowy na przebudowy Umowy na przebudowy Umowy na przebudowy Umowy na przebudowy 


