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„Czyste Powietrze” – wymień piec 
i ociepl dom z dofinansowaniem
„Czyste Powietrze” to 
program rządowy, 
w którego realizacji po-
maga gmina. Program 
skierowany jest do osób 
fizycznych, które są 
właścicielami/współ-
właścicielami budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w ta-
kim budynku lokalu mieszkalnego z odrębną księgą 
wieczystą. 
Wciąż czekamy na zmianę w przepisach, które pozwolą 
sięgać po pieniądze z tego programu także wspólnotom 
mieszkaniowym. 
Punkt konsultacyjny znajduje się w Wińsku przy ul. Koś-
ciuszki 5/1a (obok komisariatu Policji).
DZIEŃ INFORMACYJNY: w czwartki w godz. 8 – 16; 
może przyjść każdy mieszkaniec bez konieczności uma-
wiania wizyty.
DZIEŃ WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW: we wtorki i środy 
w godz. 8 – 14; w te dni mogą przyjść tylko te osoby, które 
wcześniej umówiły wizytę pod nr. tel. 71 380 42 25.

Poinformuj, z jakiego źródła 
ciepła korzystasz
Zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspiera-
niu termomodernizacji i remontów oraz o Centralnej Ewi-
dencji Emisyjności Budynków, od 1 lipca 2021 r. każdy 
właściciel i zarządca budynku jest zobowiązany do zade-
klarowania, jakie źródło ciepła jest używane w budynku 
mieszkalnym i niemieszkalnym (w tym letniskowym).
Deklarację można złożyć:
1) elektronicznie – z użyciem profilu zaufanego lub do-
wodu elektronicznego poprzez stronę internetową: zo-
ne.gunb.gov.pl;
2) na piśmie – listownie lub osobiście w Urzędzie Gminy 
Wińsko w Biurze Obsługi Klienta.
W przypadku źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 
2021 r. czas na złożenie deklaracji wynosi 12 miesięcy, 
natomiast dla źródeł nowych – 14 dni. 
Więcej informacji www.gunb.gov.pl/strona/centralna-
-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

GOK na co dzień i od święta
III Przegląd Piosenki Biesiadnej, który odbył się po covi-
dowej przerwie, wszedł na stałe do kalendarza gmin-
nych imprez. Tym razem biesiada w ludowym stylu 
zgromadziła łącznie 11 zespołów ludowych. 
– Zapraszamy do śledzenia facebookowego profilu GOK-
u i Gminy Wińsko, gdzie zamieszczane są informacje o za-
jęciach, wydarzeniach kulturalnych i patriotycznych, or-
ganizowanych wyjazdach i projektach bibliotek – mówi 
Czesława Białek, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury. – 
Hitem ostatniego czasu stały się nocne spotkania z Har-
rym Potterem i… kółko matematyczne. Do GOK-u prze-
niosła się ze swoimi zajęciami Basia Zumba. Zaintereso-
wanych udziałem w naszych przedsięwzięciach, prosimy 
o kontakt osobisty, telefoniczny (71 389 81 36) i e-mailo-
wy pod adresem kontakt@gokwinsko.pl.
Naprawdę warto wiedzieć, co się u nas dzieje – nie tylko 
w samym Wińsku, ale też w Krzelowie i Głębowicach, 
gdzie prowadzimy oddziały naszej biblioteki, a świetlice 
są naszymi filiami. Także tu planujemy rozwijać naszą 
działalność, zgodną z potrzebami mieszkańców. Czeka-
my na propozycje i pomysły. Byleby tylko epidemia zno-
wu się nie rozpędziła. Dlatego apeluję: szczepmy się! – 
dodaje.
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Budków 
w centrum uwagi
 » Na jeden dzień Budków stał się centrum Lokalnej Grupy Działania – ponad 50 osób wzięło 

udział w konferencji odrzańskiej „Rozwój Produktów Turystycznych LGD Krainy Łęgów 
Odrzańskich”.  

Konferencja Odrzańska 
w Budkowie była świet-
ną okazją, żeby się spot-

kać, pochwalić i opowiedzieć 
o planach na przyszłość – pod-
sumowuje Jarosław Paczkow-
ski, prezes LGD Kraina Łęgów 
Odrzańskich. 

Prezes przedstawił wizualiza-
cję Centrum Produktu i Usług 
Lokalnych, a Justyna Tracichleb 
wytłumaczyła, jak przedsiębior-
cy i lokalni wytwórcy mogą uzy-
skać certyfikat Krainy Łęgów 
Odrzańskich. 

Damian Szuśniak, właściciel 
wioski mongolskiej z Rajczyna, 
odpowiedział o początkach dzia-
łalności oraz pokazał, jak wie-
le udało mu się osiągnąć, rów-
nież dzięki wsparciu LGD: zbu-
dował jurty mongolskie w Raj-
czynie. Oryginalny pomysł spę-
dzenia czasu dla całych rodzin 
szybko stał się bardzo popularny. 
Wszystkie weekendowe termi-
ny są zajęte, zarezerwowana jest 
nawet przyszłoroczna majówka!

Anna Gil została przedstawio-
na jako sołtys trzech wsi w jednej: 
sołeckiego Rajczyna, indiańskiej 
wioski Tipi i wioski mongolskiej. 
Do tego dochodzi konne Ranczo 
Rajczyn – jak na Dziki Zachód 
przystało. 

Gmina Wińsko pochwali-
ła się przedsięwzięciami wyko-
nanymi dzięki wsparciu LGD. 
Wójt Jolanta Krysowata-Zielni-
ca pokazała, jak zmienił się teren 
w Budkowie, zalew Słup i Pasto-
rówka. – Marzymy o prawdzi-
wych trasach, ścieżkach i szla-
kach rowerowych. W tym ostat-
nim przeszkadza nam fakt, że 
była linia kolejowa nie została 
przekazana 

gminie. Moglibyśmy projekto-
wać i budować główny szlak od 
Małowic do Piskorzyny i gmin 
Wąsosz oraz Żmigród, a od nie-
go poprowadzić odnogi przez 
np. Białków, gdzie działa Cen-
trum Edukacji Astronomicznej, 
i dalej istniejącymi drogami do 
Głębowic. Nie możemy, bo linia 
nie jest nasza – mówiła o planach 
wójt.

Jak zmienia się gmina Wiń-
sko, każdy mógł zobaczyć na 
własne oczy podczas krótkiej 
wycieczki autokarowej. Pasto-
rówka, którą przygotowano 
z myślą o mieszkańcach, tury-
stach i lokalnych przedsiębior-
cach, a w której można przepro-

wadzać warsztaty i inne przedsię-
wzięcia, zrobiła ogromne wraże-
nie na zwiedzających.

Na koniec konferencji goście 
odwiedzili jedną z wizytówek 
Wińska – Gminny Ośrodek Kul-
tury, Sportu i Turystyki. 

– Świetlica w Budkowie, po 
remoncie i przebudowie ze środ-
ków LGD, stała się pierwszą 

z czterech naszych „baz”. Dla-
tego pierwszą w naszej gminie 
konferencję odrzańską postano-
wiliśmy – wraz z LGD – zorga-
nizować właśnie tutaj – wyjaś-
nia Anna Pędziwiatr, dyrek-
tor Gminnego Ośrodka Sportu, 
Turystyki i Rekreacji w Wińsku. 
– Pierwszą, ale nie ostatnią – pod-
kreśla. 

Wójt Jolanta Krysowata-Zielnica przedstawiła dotychczasowe sukcesy i dalsze plany 
rozwoju turystycznego gminy Wińsko

Gruntownie odnowiona Pastorówka jest dziś jedną z wizytówek 
naszej gminy

Z ostatniej chwili!
25 października dotarła do nas bardzo dobra i ważna wiadomość: możemy ruszać 
z inwestycjami w infrastrukturę wodociągową.

Otrzyma-
liśmy wspar-

cie finanso-
we w ramach 

dwóch państwo-
wych programów. 

1,3 miliona złotych przyzna-
no nam w ramach Rządowe-
go Funduszu Inwestycji Lokal-
nych, a w ramach Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych gmi-

na Wińsko otrzymała aż 6,84 
mln zł.

Dzięki temu przystąpimy do 
realizacji inwestycji, na które 
wiele innych gmin w Polsce nie 
może sobie pozwolić.Fo
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Wspólnie świętujmy 
Niepodległość
11 listopada spotkamy się przed kościołem św. Michała 
Archanioła w Wińsku. O godz. 12 odbędzie się msza św. 
w intencji Ojczyzny, a po niej nastąpi przemarsz pod 
pomnik i złożenie kwiatów. 

W Przyborowie nato-
miast świętowanie rozpo-
cznie się o godz. 15 wspól-
nym ogniskiem nad sta-
wem.

– Po nim w świetli-
cy wiejskiej odbędzie się 

pokaz tańców ludowych 
i koncert pieśni patrio-
tycznych w wykonaniu 
dzieci. Serdecznie zapra-
szamy! – zachęca Maciej 
Kiałka, sołtys Przyboro-
wa.

W Staszowicach praca wre
Na półtorakilometrowym odcinku drogi – od początku wsi aż do granicy gminy Wińsko, do Raszowic –  trwają intensywne prace. 
Droga nabiera nowego kształtu. 

Pięknie położone, z ciekawą architekturą, nasze „gminne 
Bieszczady” są bardzo atrakcyjnym miejscem do osiedlenia 
się. Odstraszać mogła jednak przechodząca przez wieś droga, 
o której  mieszkańcy mówią, że na skrzyżowaniu, po deszczu 
powstawała największa w gminie kałuża.

Jeszcze trochę, a Staszowice będą mogły pochwalić się rów-
ną, asfaltową drogą. Wszystko za sprawą dofinansowania, 

które gmina Wińsko pozyskała z rządowego Funduszu Dróg 
Samorządowych (FDS) w kwocie 1,086 mln zł (60%).

W drodze przetargu wybrano wykonawcę, firmę Berger Bau 
Polska, która wykonywała wcześniej remonty dróg wojewódz-
kich w Baszynie i na odcinku Gryżyce – Rajczyn. 

Prace w Staszowicach są zaawansowane, obecnie tworzona 
jest podbudowa drogi.

 » Krzelów to największa, zaraz po Wińsku, miejscowość w naszej gminie. W tym roku 
świetlica, która jest sercem społeczności, zyskała nowe wnętrze. 

Dobry rok dla Krzelowa
Lech Pawłowski, 
sołtys Krzelowa

Mieszkańcy sami wykonali niektóre prace, dzięki czemu sołectwo 
zaoszczędziło ponad 10 tys. zł

Lech Pawłowski, sołtys Krzelowa, 
mówi że ostatni rok był bardzo 
dobry dla tej miejscowości. 

– Nasza świetlica wygląda bardzo 
dobrze z zewnątrz i w środku. Wcześ-
niej, dzięki wsparciu gminy, zrobiono 
nową elewację i dach, a także wyasfalto-
wano drogę gminną w okolicy świetlicy. 

W tym roku zmieniło się wnętrze 
świetlicy – mówi sołtys.

W głównej sali położono płytki, 
zmodernizowano centralne ogrzewa-
nie i pomalowano ściany. Budynek ma 
nową wentylację i piec na ekogroszek.

– Wszystko to udało się zrobić dzię-
ki funduszowi sołeckiemu, pieniądzom 

z budżetu gminy i pomocy 
mieszkańców. Prace rozbiórkowe 

i inne, które wykonaliśmy sami, firma 
wyceniła nam na ponad 10 tysięcy zło-
tych – tyle zaoszczędziliśmy, własnym 
sumptem zrywając podłogę, malując, 
robiąc wylewki w mniejszym pomiesz-
czeniu – mówi Lech Pawłowski i zapew-
nia, że świetlica ożyje po pandemii: – 
Mamy mnóstwo planów. W przyszłości 
chcielibyśmy doposażyć naszą kuchnię. 
Wygraliśmy konkurs na wieniec dożyn-
kowy i Dożynki Gminne w 2022 odbę-
dą się w Krzelowie, a to zobowiązuje. Już 
w tym roku wprawialiśmy się organi-
zując nasze krzelowskie święto plonów. 
Przy świetlicy funkcjonuje biblioteka 
Gminnego Ośrodka Kultury, dzięki cze-
mu mamy duże wsparcie także ze stro-
ny GOK-u. Szczepmy się przeciwko koro-
nawirusowi, aby normalna działalność 
była w końcu możliwa! – apeluje.

Mieszkańcy czekają też na remonty 
kolejnych dróg w Krzelowie. – Wiem, że 
są gotowe dokumenty i złożone wnio-
ski na dofinansowanie remontu uliczek 
„za siostrami”. Oby w końcu się udało – 
dodaje sołtys. 

Wszystko za sprawą par-
kingu wewnętrznego, któ-
ry został wybudowany na 
tyłach przedszkola i jest prze-
znaczony właśnie dla dzieci, 
które muszą zostać odprowa-
dzone przez opiekunów (żło-
bek, przedszkole i uczniowie 
do siódmego roku życia). 

Przypomnijmy, że na 

budowę parkingu i przejścia 
dla pieszych gmina Wińsko 
pozyskała środki z Dolno-
śląskiego Funduszu Pomocy 
Rozwojowej, przyznane przez 
Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

Aby dojazd na parking 

był sprawniejszy, droga jest 
poszerzana, a teren przed-
szkola i szkoły ma już nowe, 
estetyczne i bezpieczne ogro-
dzenie, które wraz z placem 
zabaw zostało sfinansowane 
z Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych (RFIL).

Przy przedszkolu coraz bezpieczniej
Tuż po wakacjach na dzieci i ich rodziców z Samorządowego Przedszkola w Wińsku czekała niespodzianka – nowiutki plac zabaw 
i bezpieczne przejście dla pieszych. A już dziś rodzice, którzy odwożą i odbierają najmłodsze dzieci samochodami, mogą robić to 
bezpiecznie. 
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W Głębowicach coraz ludniej! 
W ostatnim czasie do Głębowic sprowadziły się trzy duże rodziny. Przybywa dzieci w szkole, przedszkolu i żłobku. 
Domy, które kilkanaście lat stały puste i niszczały, teraz tętnią życiem. 

Głębowice to dosko-
nałe miejsce do osiedlenia 
się. Jest tu ośrodek zdro-
wia, biblioteka, świetlica, 
żłobek, przedszkole, szko-
ła, siłownia zewnętrzna z 
placem zabaw, boisko, koś-

ciół z przepięknym zespo-
łem poklasztornym – Gar-
nierówką.

– Zależy mi na tym, 
żeby Głębowice się zalud-
niały, bo to dobre miejsce 
do życia. Szukamy nieru-

chomości, które nadają 
się do remontu i adaptacji 
na mieszkania – przyzna-
je wójt Jolanta Krysowata-
-Zielnica. – Może zacznie-
my budować nowe domy... 
Są programy rządowe, któ-

re dają na takie cele nawet 
80 procent dofinansowa-
nia.

W Głębowicach brakuje 
nadal marketu, ale i tu spra-
wy są na dobrej drodze. 

 » Wińsko, w związku z podziałem sołectwa i usamodzielnienie się 
Rogówka, przeprowadziło wybory sołeckie i uzupełniające do rady 
sołeckiej. Ryszard Kisielewicz został ponownie wybrany na 
sołtysa, a skład rady sołeckiej uzupełniła Alicja Kosińska-Pala.

Tomasz Bieńko
z poparciem 
mieszkańców Kozowa

W Kozowie wybory sołe-
ckie były konieczne, ponie-
waż poprzednia sołtys, Iza-
bela Łyczba, zrezygnowała 
z tej funkcji z powodu wyjaz-
du za granicę. 

Nowy sołtys, Tomasz 
Bieńko, był do tej pory człon-
kiem rady sołeckiej i aktyw-
nie włączał się w prace w miej-
scowości. Za namową miesz-
kańców postanowił wystar-
tować w wyborach na sołty-
sa i wygrał je. Do rady sołe-
ckiej weszli: Danuta Made-
ra, Bartosz Szymankiewicz 
i Damian Cyrulak.

– Podobała mi się pra-
ca w radzie sołeckiej. Mamy 
w Kozowie grupę ludzi chęt-
nych do wspólnej pracy, a do 
zrobienia jest sporo. Najpierw 
chcemy wyrównać teren przy 
stawie, usunąć korzenie itp. 
Na przyszły rok zaplanowali-
śmy zakup zewnętrznej siłow-
ni i nowego sprzętu na plac 
zabaw – zapowiada sołtys.

Nowy teren, 
nowe plany

Jeszcze jedna ważna wia-
domość dla mieszkańców 
Kozowa: Wojewoda Dolno-

śląski przekazał gminie dział-
kę z ruiną za stawem. 

– Pani wójt wywalczy-
ła dla nas działkę z myślą, że 
powstanie na niej świetlica. 
Chociaż w Kozowie mamy 
zaledwie 52 domy, to takie 
miejsce będzie nam bardzo 
przydatne. Poprzednia świet-
lica znajdowała się w parte-
rze budynku wielorodzinne-
go, co było bardzo kłopotli-
we. W ubiegłym roku zosta-
ła – za zgodą mieszkańców 
– zamieniona na mieszka-
nia. W zamian mamy mieć 
nową świetlicę nad stawem, 
w naszej wspólnej przestrze-
ni. Dzięki temu wszystko, 
co wspólne, będzie się znaj-

dowało blisko siebie – mówi 
Tomasz Bieńko. 

Ewelina Korzeniowska 
nowym sołtysem
Budkowa

W związku z rezygnacją 
z przyczyn osobistych sołty-
sa Zdzisława Fąfary, również 
w nadodrzańskim Budko-
wie odbyły się wybory. Nowa 
sołtys Ewelina Korzeniow-
ska będzie wspierana przez 
nową radę sołecką w składzie: 
Dawid Szulik, Monika Cho-
mont, Sylwia Wolna i Lucy-
na Skura. Jakie plany na przy-
szłość? Ambitne, o czym opo-
wiemy wkrótce. 

Ustępujący Zdzisław Fąfa-
ra nie ukrywał wzruszenia. 
Był najdłużej urzędującym 
sołtysem w gminie Wińsko 
– dwie kadencje przepraco-
wał jeszcze za naczelników. 
Wspominał, jak w stanie 
wojennym roznosił kartki na 
żywność do każdego domu 
i miał jedyny telefon we wsi. 
Jako „opiekun społeczny” 
załatwiał wszystkie sprawy, 
które dzisiaj załatwia GOPS. 
– Teraz to zupełnie inny świat 
i inne sołtysowanie – wspo-
minał. 

Wybory sołeckie 
w trakcie kadencji

Tomasz Bieńko, nowy sołtys Kozowa

Zdzisław Fąfara przekazał funkcję sołtysa 
Budkowa Ewelinie Korzeniowskiej

Cyfrowe Wińsko
Gmina Wińsko otrzymała ogromną kwotę, bo aż 246 tys. zł, z programu „Cyfrowa Gmina”.

Dzięki tym środkom kupione zostaną 
nowe komputery, zabezpieczenia, opro-
gramowanie i serwery. Cała infrastruk-
tura informatyczna Urzędu Gminy Wiń-
sko i jednostek podległych zostanie uno-
wocześniona i dostosowana do nowych  
norm bezpieczeństwa.

– Dzięki temu wsparciu żadna z gmin-
nych instytucji nie będzie musiała wyda-
wać naszych wspólnych pieniędzy na 
coraz bardziej potrzebne i niezbędne zaku-
py. To ogromna pomoc dla naszej gminy – 
podkreśla skarbnik Anna Kupczyk.

 » Na gminnym ternie, który został odpowiednio przygotowany 
i oznakowany, zostało urządzone miejsce postojowe dla 
samochodów ciężarowych. Korzystać może z niego każdy, 
a miejsca są dostępne bezpłatnie i bez ograniczeń. 

Zachęcamy do korzy-
stania z tego placu 
wszystkich kierow-

ców, którzy do tej pory 
musieli pozostawiać swo-
je duże samochody w miej-
scach niewłaściwych. Przy-
pominamy, że nie wol-
no parkować ciężarówek 
na parkingach dla 
s a mo c ho dów 
o s o b o w y c h 
i autobusów, 
jak również 
na poboczach 
dróg, ponie-
waż to nisz-
czy nawierzch-
nię, ogranicza 
widoczność i stwa-
rza zagrożenie. 

W Gryżycach mogą 
odpoczywać kierowcy, 
których czas pracy wyma-
ga przerwy, a także moż-
na tu zostawiać ciężarów-
ki na noc i na weekendy. 
Gryżyce są dogodnie poło-
żone, zarówno ze względu 
na drogę wojewódzką, jak 
i bliskość Wińska, Węgrzc 
i Kozowa. 

– Plac nie jest strzeżony – 
podobnie jak inne miejsca, 
w których dotąd parkowa-

li kierow-
cy TIR-ów. 

Gdyby miał 
być oświetlony 

i monitorowany, to tylko na 
podstawie umów, co ozna-
czałoby już płatny postój. 
Na początku spróbujmy 
tak, jak to zostało zapropo-
nowane. W każdej chwili 
można to zmienić – mówi 
wójt Jolanta Krysowata-
-Zielnica. – Zawód kierow-
cy samochodu ciężarowego 
jest wśród naszych miesz-
kańców coraz bardziej 
popularny. Powrót TIR-
em do bazy to często kilka-

dziesiąt kilometrów, dlatego 
rozumiemy, że chcą parko-
wać bliżej domu. Takie miej-
sca, jak folwark w Gryży-
cach, są jakimś rozwiąza-
niem. Mamy nadzieję, że 
informacja szybko rozej-
dzie się wśród kierowców 
zarówno z naszej gminy, 
jak i tych z daleka, którzy 
muszą na naszym terenie 
zrobić sobie przerwę w pra-
cy – dodaje.

Gmina szuka dogod-
nych lokalizacji na podob-
ne miejsca postoju w okoli-
cach Głębowic i drogi kra-
jowej 36. 

W Gryżycach mamy plac 
postojowy dla TIR-ów 

Nie wolno parkować ciężarówek na par-
kingach dla samochodów osobowych
i autobusów 
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Dodatek „Strony Za Odrą” 
finansowany jest ze środków Gminy Wińsko

Dla naszych moli 
książkowych
Kolejny raz gmina Wińsko pozyskała środki na zakup nowości 
wydawniczych i na propagowanie czytelnictwa z „Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

Kwota, jaką otrzymały nasze 
szkoły i przedszkole, to 23 tys. zł, 
a całkowita wartość projektu to 
28,75 tys. zł.

Z tych pieniędzy skorzystają: 
Szkoła Podstawowa im. Święte-
go Mikołaja z Miry w Krzelowie, 
Szkoła Podstawowa w Wińsku, 
Szkoła Podstawowa im. Jana Mar-
kiewicza w Orzeszkowie i Przed-
szkole Samorządowe w Wińsku.

Jak mówi Monika Myrdzio, 
kierownik referatu Edukacji, 

Kultury, Sportu i Promocji Urzę-
du Gminy w Wiński, nowością 
programu jest to, że ze środków 
mogą skorzystać także przed-
szkola.

Za pozyskane pieniądze szkoły 
i przedszkola zakupią nowe książ-
ki oraz sprzęt do bibliotek i czy-
telni, zorganizują akcje czytelni-
cze z Biblioteką Publiczną w Wiń-
sku i Krzelowie, a także zaproszą 
mieszkańców na spotkania autor-
skie.

Hala na finiszu
Coraz bliżej do zakończenia prac w sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Orzeszkowie. Ze względu na pandemię 
prace przeciągnęły się, jednak mamy dobrą wiadomość: po nowym roku obiekt zostanie oddany do użytku.

Budowa sali w Orzeszkowie to 
ogromne przedsięwzięcie. Obiekt 
mogący pomieścić na widowni 170 
osób jest bardzo zaawansowany tech-
nicznie. Pod wieloma względami to 
rekordowa inwestycja: jej koszt to 
6 mln zł (z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dol-
nośląskiego 2014-2020 współfinan-
sowanego ze środków Unii Europej-
skiej, Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego, gmina pozy-
skała maksymalne dofinansowanie 
w wysokości 95% kosztów), w dodat-
ku jest zaprojektowana i wybudowa-
na od podstaw, w przeciwieństwie do 
większości dotychczasowych inwesty-

cji, które polegały na adaptacji i rozbu-
dowie już istniejących budynków. 

Tak wielkie przedsięwzięcie wyma-
ga starań i czasu. Udaje nam się zmieś-
cić w kosztorysie, mimo szalejących 

wręcz cen materiałów budowlanych. 
Widząc jak nowoczesny, duży i funk-
cjonalny będzie ten obiekt, chciałoby 
się już z niego korzystać. Na szczęście 
termin zakończenia prac już blisko. 

Wielka feta 
Głębowiczan
Ani dożynki, ani Dni Wińska, ani żadne inne lokalne 
uroczystości nie mogą odbywać się bez Głębowiczan, którzy 
niedawno świętowali swoje 10-lecie. Choć okrągła rocznica 
zawiązania grupy przypadła wiosną, pandemia 
pokrzyżowała plany organizacji jubileuszu i dopiero 
w październiku Głębowiczanie obchodzili tę ważną rocznicę.

Zespół działa od kwiet-
nia 2011 r. Od tamtej pory 
udało się zebrać pokaź-
ną kapelę, w której mogli-
śmy usłyszeć dwa klarne-
ty oraz skrzypce. W zespo-
le śpiewało 11 osób. Głę-
bowiczanie występowali 
na wielu przeglądach i bie-
siadach, umilali czas pod-
czas dożynek i innych uro-
czystości, a raz brali nawet 

udział w jesiennej edycji 
Listy Przebojów Ludowych 
Radia Wrocław.

Obecnie zespół two-
rzy siedmiu artystów, któ-
rzy działają przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Wińsku 
z siedzibą w Głębowicach. 
Instruktorem muzycznym 
jest Eugeniusz Opyd, a kie-
rownikiem zespołu –  Jani-
na Adamus. Nowe propozycje sportowe w GOSTiR

Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji proponuje zajęcia dla dzie-
ci i dorosłych. Tomasz Jaworski z UKS Wińsko prowadzi różne grupy wie-
kowe, a treningi i zawody odbywają się na stadionie i hali w Wińsku. 
Artur Trubicki zaprasza na zajęcia karate dla dzieci i dorosłych. W naszej 
hali został zorganizowany turniej, w którym wzięło udział 130 zawo-
dników z całego Dolnego Śląska!
Są też zajęcia fitness dla kobiet, a Studio Balans prowadzi zajęcia 
taneczne dla dzieci. 
Prawdziwym hitem okazały się treningi na trampolinach. Chętnych było 
tak wielu, że potrzebne było utworzenie trzeciej grupy ćwiczących. 
Informacje o zajęciach można uzyskać na profilu facebookowym GOSTiR 
Wińsko, a także pod nr. tel. 518 249 730. 

„Dzieciństwo” – 
przesyłajcie zdjęcia!
Zapraszamy rodziców, babcie i dziadków do wspólnego stworzenia pierwszego 
gminnego kalendarza „Dzieciństwo”, w którym znajdą się zdjęcia dzieci – 
szczęśliwych, beztroskich. Ważne, żeby zdjęcia były wykonane przez członków 
rodziny lub znajomych, a nie były profesjonalnymi sesjami zdjęciowymi.

Mamy już sporo zdjęć, ale chce-
my dać szansę wszystkim chęt-
nych i przedłużamy termin nadsy-
łania zdjęć do 19 listopada br. Zdję-
cie w dużej rozdzielczości (plik mini-
mum 1 MB)  wraz z wypełnioną zgo-
dą na publikację (formularz na stro-
nie winsko.pl), prosimy przesyłać na 
adres j.lewandowska@winsko.pl

Przesłanie zgody jest warunkiem 
umieszczenia zdjęcia w kalendarzu. 

Duże rodziny zaoszczędzą
Doskonała wiadomość dla wszystkich ro-
dzin, które mają czworo dzieci i więcej: za-
płacą mniej za śmieci. 
Rada Gminy Wińsko zdecydowała o zwol-
nieniu w części z opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości, gdzie zamieszkują rodzin-
ny wielodzietne.
Przyjęcie uchwały, za którą zgodnie zagło-
sowali wszyscy radni, oznacza, że za każde 
czwarte i kolejne dziecko rodzice zostaną 
zwolnieni z płacenia podatku za śmieci.
Dla przykładu rodzina z czworgiem dzieci 
płaciła do tej pory 138 zł, a po wejściu 
uchwały w życie zapłaci 115 zł (wyliczenie 
dla odpadów bez kompostownika – przyp. 
red.). Rodzina z sześciorgiem dzieci do tej 
pory płaciła 184 zł, a po zmianach rów-
nież zapłaci również 115 zł. Ulga za kom-
postownik pozostaje bez zmian.

 » Rozpoczęły się prace drogowe w Rajczynie. Gmina Wińsko pozyskała 
dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego). Chodzi o drogę, która znajduje się na terenie 
dawnego folwarku.

Cieszymy się z tej inwestycji. Do tej pory była to 
zwykła droga polna, wyboista i błotnista. Teraz 
po remoncie będzie równa, asfaltowa, czyli taka, 

na jaką czekaliśmy od lat. Z nowej drogi będzie korzy-
stało wielu mieszkańców naszej miejscowości – mówi 
Anna Gil, sołtys Rajczyna.

W Rajczynie powstaje 
nowa droga


