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Koła Gospodyń Wiejskich

Tylko do końca września koła gospodyń 
wiejskich mogą ubiegać się o dotację na 
swoją działalność. W tym roku na wspar-
cie tych organizacji przewidziano 40 mln 
zł (ze środków Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa). Do końca sierp-
nia polskie KGW złożyły wnioski o przy-
znanie pomocy na kwotę blisko 29 mln zł. 
Oznacza to, że nadal są dostępne środki, 
o które gospodynie mogą aplikować. Nie 
warto zwlekać. Pierwszym warunkiem 
otrzymania wsparcia jest zarejestrowanie 
koła w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń 
Wiejskich, prowadzonym przez ARiMR. 
Szczegóły na www.arimr.gov.pl.

Pomoc dla rolników – hodowców 
i uprawiających rośliny ozdobne
Do 30 września 2020 r. ARMiR przyjmuje 
wnioski o przyznanie pomocy dla rolni-
ków szczególnie dotkniętych kryzysem 
COVID-19. 
Wsparcie obejmie rolników prowadzących 
chów i hodowlę oraz uprawiających rośli-
ny ozdobne. Jest to jednorazowa płatność 
uzależniona od rodzaju i wielkości prowa-
dzonej produkcji rolnej. Maksymalna 
kwota pomocy nie może jednak przekro-
czyć 7 tys. euro. Wnioski na formularzu 
udostępnionym przez Agencję będą przyj-
mowały biura powiatowe ARiMR. Można 
je składać osobiście, drogą elektroniczną 
(ePUAP) lub przesyłką pocztową. Wypłata 
środków na konto rolnika nastąpi w mie-
siącu wydania przez kierownika biura po-
wiatowego ARiMR  decyzji o przyznaniu 
pomocy. Decyzje te będą wydawane 
w terminie do 75 dni od dnia zakończenia 
naboru wniosków. Więcej informacji: na 
portalu internetowym www.arimr.gov.pl, 
bezpłatnej infolinii  800-38-00-84 oraz 
w punktach informacyjnych w biurach po-
wiatowych i oddziałach regionalnych 
ARiMR.

Nowa linia autobusowa do Lubina
Działa od począt-
ku roku szkolne-
go, a przewoźni-
kiem jest PKS Lu-
bin. Cała trasa 
biegnie drogą kra-
jową 36 z Pisko-
rzyny. Autobus za-
trzymuje się na 
wszystkich przy-
stankach w gminie Wińsko wzdłuż DK 36, 
na jednym w Ścinawie i dwóch w Lubinie. 
Jest to przewóz otwarty – każdy kto kupi 
bilet, może tym autobusem jechać. Mło-
dzież szkolna wykupuje bilety miesięczne 
w PKS Lubin. Szczegóły: www.pks.lubin.pl
Czy będą kolejne autobusy do Lubina? Za-
czynamy od tego jednego, a przyszłość 
pokaże, co będzie dalej. Przypominamy, 
że inne trasy do Lubina obsługuje dwóch 
przewoźników prywatnych. 
Wszystkie linie są komercyjne czyli bileto-
wane. Gmina Wińsko nie może przystąpić 
do programu współfinansowania trans-
portu publicznego z Lubinem, ponieważ 
wciąż jesteśmy w innym powiecie. 

WAŻNE

WIŃSKO

ZA ODRĄ
STRONY  STRONY  

www.winsko.pl

 Anna Dudek z KGW Baszyn

 » Droga sama się nie zagoi – to nie jest żywy 
organizm. Asfalt to nie skóra, a podbudowa drogi 
to nie kości. 

Od 20 lat – co najmniej czte-
ry kadencje przed tym, gdy 
zajęłam w samorządzie 

gminy Wińsko zaszczytną funk-
cję wójta – powiat wołowski wie-
rzy, że dróg remontować nie trze-
ba. Przynajmniej nie w gminie 
Wińsko... 

To, co zostało zrobione w ostat-
nich latach, po pierwsze było przez 
naszą gminę wymuszone, po dru-
gie przez naszą gminę dofinanso-
wane, po trzecie – niekoniecznie 
tam, gdzie nasza gmina chciała. 

Od kiedy natomiast istnieje Fun-
dusz Dróg Samorządowych, nie-
składanie przez powiat wołowski 
wniosków na remonty i przebu-
dowy dróg powiatowych jest już 
działaniem na granicy bezmyśl-
ności, lenistwa i sabotażu. Nie ma 
to nic wspólnego z obecnym staro-
stą. Jego poprzednicy w niczym się 
w tym względzie nie różnili. 

Po czym poznać, że wjeżdża-
my do powiatu wołowskiego? Nie 
trzeba specjalnych tablic informa-
cyjnych. Koła urywa od mostku na 
granicy z powiatem trzebnickim 
(powiatowa droga Żmigród – Wiń-
sko). W ostatnich dniach wstydu 
powiatowi wołowskiemu narobił 
nawet powiat górowski, o którym 
wiadomo, że jest skromny w środki 
własne, żeby nie powiedzieć – bied-

ny. Droga z Jemielna przez Piskorze, 
dzięki dofinansowaniu z FDS, jest 
gładka jak stół. Od granicy z gmi-
ną Wińsko zaczyna się drogowy 
dramat, a droga oczywiście powia-
towa.

Dlaczego inne samorządy 
dostają pieniądze, a powiat 
wołowski nie? Bo inne 
samorządy skła-
dają wnioski do 
FDS, a powiat 
wo ł o w s k i 
nie. Wyją-
tek stanowi 
skromniutki 
wniosek na 
900 metrów 
w ubiegłym 
roku i 600 
metrów w tym dla 
naszej gminnej dro-
gi przez teren zabudowany. 
A i to pod warunkiem, że gmina 
Wińsko dopłaci połowę do braku-
jącej po przetargu kwoty. To tak, 
jakby iść do banku po 100 złotych 
kredytu. Stówę pożycza się od szwa-
gra, do banku się idzie po prawdzi-
we pieniądze.  

Prosiłam, żeby powiatowi decy-
denci złożyli na odcinek z Wińska 
w kierunku Żmigrodu. Szacunko-
wy koszt całości to 5-6 milionów. 
Dofinansowanie mogłoby wyno-

sić 3-4 milio-
ny. Brakują-

cą kwotą po 
przetargu gmi-

na mogłaby się 
z powiatem podzie-

lić. Nic z tego. Drogi do 
S5 nie będzie i już. Prosiłam, żeby 
złożyć na ok. 2,5 km remontu dro-
gi Smogorzów – Smogorzówek. 
Nawet nie dostałam odpowiedzi. 
Powiatowi wystarczy informacja, 
że dopłacimy do odcinka przez 
teren zabudowany samego Smogo-
rzówka (600 metrów). Wstyd. Ile to 
będzie kosztować? 300 tysięcy? Co 
to za powiat, że nie stać go na taki 
prosty remont?! Całość, o którą pro-
siłam, to około 1 milion, a dofinan-
sowanie od 500 do 800 tys. Dalej 
nic. Sytuacja jest wręcz żenująca.

Trudno wymieniać wszystkie 
równie zaniedbane drogi. Ruda-
wa, Głębowice w stronę Wołowa, 
Kozowo, Brzózka w stronę Morzy-
ny… 

„Powiatówki” zrobione po 
powodzi tysiąclecia niszczą się 
w zatrważającym tempie. Zaroś-
nięte rowy, pobocza zamienione 
w wysokie skarpy, woda uszkadza 
asfalt, powstają przełomy. Dokąd 
to zmierza? 

Zwracałam się z wnioska-
mi, żeby sporządzić wieloletni 
plan remontów i przebudów dróg 
powiatowych. Nikt przecież nie 
oczekuje, że wszystko zrobi się od 
razu. Ale planu nie ma i nie robi się 
nic. W każdym razie nic sensowne-
go. 

Próby przekładania odpowie-
dzialności na mnie, że ze mną „nie 
można się dogadać”, są żałosne. 
Przecież 20 lat temu nie byłam wój-
tem, 10 lat temu też nie. A drogi jak 
się niszczyły, tak się niszczą nadal. 

Gmina Wińsko walczy o każdą 
złotówkę na drogi, z każdego moż-

liwego funduszu. Dokłada środ-
ki własne, emituje obligacje, cho-
ciaż nam też się nie przelewa. Przed 
nami jeszcze wiele do zrobienia. 
Wiemy jednak, że droga to podsta-
wa. 

Powiat wołowski żyje także dzię-
ki nam. To z każdego PIT i CIT, od 
każdego mieszkańca i od każdej fir-
my płyną pieniądze na utrzyma-
nie powiatu (jako wspólnoty gmin 
a nie samego urzędu, jakim jest Sta-
rostwo Powiatowe!). Co my z tego 
mamy? Co z tego kiedykolwiek 
mieliśmy? 

Widzimy w mediach, jak bur-
mistrz Żmigrodu z panią starostą 
trzebnicką oglądają drogi i planują 
remonty. Widzimy starostę lubiń-
skiego, który tryumfalnie ogłasza, 
że będą kolejne pieniądze z FDS 
(80%!) na kolejne drogi. Widzi-
my, jak maleńkie Jemielno stara się 
połączyć ze światem, ale na prze-
szkodzie staje mu…powiat wołow-
ski z kawałkiem drogi przez gminę 
Wińsko. 

A my? Nie dostajemy odpo-
wiedzi na pisma i mamy się cie-
szyć z ewentualnego remontu 600 
metrów drogi, do którego będziemy 
musieli dołożyć połowę z połowy. 

Na najbliższej sesji przedsta-
wię Radzie Gminy projekt uchwa-
ły intencyjnej, mobilizującej Radę 
i Zarząd powiatu wołowskiego do 
podjęcia działań w sprawie odbu-
dowy infrastruktury drogowej na 
terenie gminy Wińsko.

Czy tu jest jakaś polityka? Nie 
sądzę. Obecny rząd wymyślił i usta-
nowił Fundusz Dróg Samorządo-
wych wyłącznie z myślą o powia-
tach i gminach. Dlaczego powiat 
wołowski lekceważy pomysły 
i działania rządu? Czy też jest to 
zwykła bezmyślność skrzyżowana 
z lenistwem i sabotażem? 

Wójt Jolanta Krysowata-Zielnica

Mówimy dość! 
O swoje drogi dba nawet 
niezamożny powiat górowski

Tak w powiecie wołowskim wygląda 
dojazd do drogi ekspresowej S5

Jolanta Krysowata-Zielnica: Dla każdego samorządu 
drogi to szkielet i krwiobieg jednocześnie. Bez nich 
nie ma mowy o rozwoju
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Stacja paliw – nareszcie!
Przez blisko dwa lata działała na pół gwizdka, oferując tylko olej napędowy. Przez cztery miesiące nie działała wcale, bo trwał remont...

Stacja paliw w Wińsku, 
jedyna w naszej gminie, poło-
żona jest w centrum miejsco-
wości, ale na bardzo ciasnej 
działce. Chociaż gmina ma 
wiele pomysłów na inną loka-
lizację stacji, decyzja właści-
ciela była jednoznaczna: tu 
albo wcale. Dlatego długo 
nie mieliśmy pewności, czy 
ORLEN zdecyduje się na jej 

modernizację czy po prostu 
ją zamknie. 

Koncern w końcu podjął 
decyzję i mamy efekt: nowo-
czesną, estetyczną i wygod-
ną stację. Niestety bez gazu, 
bo na to jest jednak za mało 
miejsca. Prowadzimy rozmo-
wy z prywatnymi inwestora-
mi w sprawie utworzenia sta-
cji gazowej w innej lokalizacji.

  

Klientów na 
odnowionej stacji 
wita m.in. pan Łukasz 
Fałat

Dobry rok
dla rolników
Rozmowa z  Krzysztofem Rudnickim, rolnikiem, przewodniczącym 
gminnej Komisji Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony 
Środowiska.

Czy rolnicy są zadowole-
ni z tegorocznych zbiorów?

To był bardzo dobry rok 
dla rolników. Rzadko kie-
dy jest tak dobrze, jak teraz. 
Wszyscy rolnicy, z którymi 
mam kontakt, a zajmujący się 
uprawą, są zadowoleni. Oczy-
wiście są i tacy, którzy narze-
kają, bo przecież zawsze może 
być lepiej.

Rolnicy obawiali się 
suszy. Czy i w naszej gminie 
brakowało wody?

Na naszym terenie wody 
brakowało w maju. W kolej-
nych miesiącach już padało. 
Moim zdaniem początko-
wy brak wody nie wpłynął 
znacznie na ilość i jakość plo-
nów. Grono rolników, z któ-
rymi się spotykam, nie narze-
ka na brak wody. 

Mówi Pan, że plony były 
dobre, jakość zbiorów 
też. Czy i ceny pło-
dów są na zado-
walającym 
poziomie?

Koledzy, 
którzy mie-
li rzepak, 
mówią, że 
„ładnie syp-
nął”, bo cena 
jest na poziomie 
z zeszłego roku, 
więc można ją 
nadrobić ilością. 
Mamy piękne, 
zielone kukury-
dze, które pew-
nie zaczną się 
w październi-
ku. Inne zboża też obrodzi-
ły. Ziemniaki w tym roku są 

doskonałe. Te, które mam 
w swoim ogródku, już teraz 
są ogromne, nawet za duże 
dla mnie. Burakom też wody 
nie brakowało, są dorodne. 

Jak przebiegały żniwa? 
Bardzo dobrze. W pogo-

dę kosiliśmy. Kiedy padało, 
robiłem dzień, dwa przerwy 
i po odpoczynku wracałem 
na pole. W gminie nie ma 
chyba nikogo, kto nie zdą-
żyłby skosić, komu porosło-
by zboże. 

Zbiory były dobre, ale 
epidemia pokrzyżowała 
plany organizacji święta plo-
nów…

Dla nas dożynki to zawsze 
była wielka uroczystość. Szko-
da, że w tym roku nie będzie 
gminnego święta plonów, na 
które rolnicy czekają cały rok. 
Ale rozumiemy to – musimy 
dbać o swoje bezpieczeństwo. 

Teraz już większość 
z nas ma zasiane 

rzepaki. Nie zdą-
żyli tylko ci, 
którym deszcz 
przeszkodził, 
na przykład 
w okolicach 

Łazów. Bie-
rzemy się już za 

oranie pod zbo-
ża ozime, pod 
pszenicę, pod 
pszenżyta, jęcz-
mienie. Przed 
nami jeszcze tyl-
ko zbiór kukury-
dzy. Potem zima 
i kolejny sezon 

przed nami. Oby nie był gor-
szy od tego roku. 

Krzysztof Rudnicki 
kieruje gminną Komi-
sji Rolnictwa, Gospo-

darki Gruntami i 
Ochrony Środowiska

 » Język angielski wiodący, niemiecki – dodatkowy. Tak jest we wszystkich szkołach 
gminy Wińsko.

Jesteśmy gotowi – na naj-
lepsze (czyli normal-
ność) i na najgorsze (czy-

li naukę zdalną). Najwięcej 
zyskała w tym roku Szko-
ła Podstawowa w Głębo-
wicach. Po przejęciu jej 
z powrotem przez gmi-
nę, dzięki kilku projektom 
unijnym i krajowym oraz 
niewielkim wydatkom 
z budżetu gminy, cała jest 
wyremontowana, dosto-
sowana do potrzeb dzie-
ci najmłodszych (żłobek), 
nieco starszych (przedszko-
le) i klas 1-8. Jest ogrzewa-
nie i schładzanie, szerokie 
klatki schodowe, toalety 
w obu częściach, nowiutka 
kuchnia i jadalnia, za kil-
ka dni plac zabaw. Z elewa-
cją musimy jeszcze chwilę 
poczekać.

Naprzeciwko boisko 
(nowa murawa, powstaje 
ogrodzenie pola gry i nowe 
bramki i piłko chwyty). 
O wiaty mieszkańcy obie-
cali zadbać w ramach fun-
duszu sołeckiego. Na boi-
sko wielofunkcyjne czeka-

my, tu wszystko zależy od 
Ministerstwa Sportu i Tury-
styki.

Nowiutka droga do 
Brzózki i Stryjna będzie 
otwarta lada tydzień.

OSA jest już drugi rok 
(to sprawnościowy plac 
zabaw dla dzieci starszych, 
siłownia i strefa relaksu dla 
seniorów). Powstały utwar-
dzone miejsca parkingowe, 
zarówno dla pracowników 
szkoły, rodziców jak i kibi-
ców i sportowców. Koniec 
z zastawianiem sąsied-
nich posesji samochoda-
mi. Dodatkowa furtka do 
szkoły od strony parkingu 
i boiska, żeby nie chodzić 
na około. Zniknęły drze-
wa, które niszczyły budy-
nek. Nasadzamy nowe, nie-
co dalej. 

W Orzeszkowie kończą 
się prace projektowo-doku-
mentacyjne nowej sali spor-
towej. Gdy już powsta-
nie, obecna salka zamieni 
się w klasy, których zaczy-
na brakować. Zaplecze 
kuchenne i jadalnia wyre-

montowane. OSA działa, 
na boisko wielofunkcyjne 
czekamy, licząc również na 
dofinansowanie z Minister-
stwa Sportu i Turystyki. 

W Krzelowie nowa 
oczyszczalnia ekologicz-
na i malowanie korytarzy. 
OSA, boisko wielofunkcyj-
ne i plac zabaw działają dru-
gi i trzeci rok. Na remont 
jadalni i zaplecza kuchen-
nego musimy poczekać do 
przyszłych wakacji.

W Wińsku boiska, 
skocznia, bieżnia, szatnia 
– w całości do dyspozycji 
uczniów. Gabinet denty-
styczny, sensoryczny i bio-
feedbacku. Czy powstanie 
kort tenisowy wraz z ścian-
ką do nauki gry? Czekamy 
na rozstrzygnięcie konkur-
su MSiT. Przed nami kon-

tynuacja prac nad nowym 
ogrodzeniem szkoły 
i dodatkowym parkingiem 
na dziedzińcu. W tym roku 
się nie udało. Przy szkole ma 
powstać rozprężalnia gazu, 
która na pierwszym eta-
pie będzie zasilać kuchnię, 
a po wymianie centralnego 
ogrzewania także ogrzewać 
szkołę. To plan na najbliższe 
dwa lata. 

We wszystkich szkołach 
informatyzacja, ogromna 
ilość nowoczesnego sprzę-
tu, komputery, tablice mul-
timedialne…

Mamy też nowe projek-
ty edukacyjne: Narodowy 
Program Rozwoju Czytel-
nictwa. Projekt granato-
wy „mPotęga” w Orzesz-
kowie (innowacyjne 
warsztaty ukazujących 
wszechstronność mate-
matyki – królowej nauk). 
W toku jest też program 
„Działaj Lokalnie” LGD 
Kraina Łęgów Odrzań-
skich „Spacer z przeszło-
ści w przyszłość”.

W Szkole Podstawo-
wej w Wińsku powsta-
nie Amazon STEAM Kin-
dloteka. To flagowy pro-
gram firmy Amazon, mający 
na celu wspieranie lokalnych 
społeczności, pracowników 
Amazon i ich rodzin. Dzięki 
specjalnie zaaranżowanym 
przestrzeniom, każdy miesz-
kaniec naszej gminy będzie 
miał możliwość skorzysta-
nia z innowacyjnej pracow-
ni i uczestniczenia w warszta-
tach kodowania czy robotyki. 
Kindloteka otrzyma wsparcie 
w postaci książek, e-booków, 
minirobotów oraz e-czytni-
ków.

Nowy rok szkolny Nowy rok szkolny Nowy rok szkolny Nowy rok szkolny Nowy rok szkolny Nowy rok szkolny Nowy rok szkolny Nowy rok szkolny Nowy rok szkolny 
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Druga wiosna życia
Ryszard Procyszyn to do tej pory najdłuższy stażem pra-
cownik Urzędu Gminy Wińsko. 
Pana Rysia znają wszyscy mieszkańcy. Pracę w UG za-
czął zaraz po maturze w technikum budowlanym i przez 
46 lat zajmował różne stanowiska. Do do niego należa-
ły: sprawy budowlane, melioracja, wycinka drzew i na-
sadzenia, bezdomne zwierzęta (i inne kłopotliwe), klęski 
żywiołowe i katastrofy budowlane, nadzór nad robota-
mi publicznymi i pracami interwencyjnymi i wiele innych 
zadań. W bagażniku zawsze miał gumowce, a czasem 
i wodery. Przetrwał ostatnich naczelników i wszystkich 
dotychczasowych wójtów. 
Prywatnie zapalony hodowca gołębi pocztowych i dro-
biu ozdobnego. W prezencie od załogi dostał koszulkę 
i czapeczkę hodowcy gołębi oraz leżak ogrodowy, żeby 
z niego dowoli patrzył w niebo, na ukochane ptaki. Przy-
znał jednak, że nie wie, jak długo tak wytrzyma…

Miłość cierpliwa jest i niecierpliwa…
… a najważniejsze, żeby była prawdziwa. 

Wiele par, które planowały 
śluby od marca, przekłada ter-
miny na coraz późniejsze. Nie-
którzy zakochani godzą się na 
ograniczenia wynikające z pan-
demii i decydują się ślub w nie-
co innych warunkach. Były 
więc śluby w plenerze, bez gości 
lub tylko z najbliższą rodziną. 
Zawsze w maseczkach. 

Wróciliśmy też do trady-
cji Złotych Godów. W sierp-
niu świętowali je Helena 
i Ryszard Kisielewiczowie 
czyli wieloletni sołtys Wiń-
ska z małżonką. Uroczystość 
uświetnił nasz chór seniorów 
„Harfa”, który dedykował 
Jubilatom specjalny koncert 
i wiersz. 

Helena i Ryszard poznali się 
w szkole podstawowej w Wiń-
sku. Ona twierdzi, że to on bie-
gał za dziewczętami, on – że 
dziewczęta za nim. Jakoś się 
w końcu dogonili. Potem cho-
dzili na tańce do starego Domu 
Kultury (dziś mieści się tu Cen-
trum Aktywności Miesz-
kańców i GOSTiR). A potem 

żyli długo i szczęśliwie. Za 50 
wspólnych lat, dobry przykład 
trwałości małżeństwa i rodzi-
ny oraz wzorowe wychowanie 
dzieci, państwo Kisielewiczo-
wie odebrali złote medale, któ-
re w imieniu Prezydenta Rzecz-
pospolitej Polskiej wręczyła im 
wójt Jolanta Krysowata-Ziel-
nica. 

Znowu w drogę
Ksiądz wikary Bartłomiej Suwada zakończył posługę kapłańską w Wińsku. Ks. 
Bartek to niezmiernie lubiany katecheta, opiekun ministrantów, wyjątkowo 
energiczny człowiek. Wielu parafi anom będzie go brakowało.

Nie od zawsze Ksiądz 
chciał być duchow-
nym…

Wychowałem 
się i mieszkałem 
niedaleko stąd. 
Pochodzę ze wsi 
Strupina, 20 km 
od Wińska. Tam 
spędziłem całe 
dzieciństwo i lata 
gimnazjum. Liceum 
wybrałem we Wroc-
ławiu – IX LO im. Juliu-
sza Słowackiego. Interesowałem 
się przyrodą i medycyną, dlatego też 
wybrałem profil przyrodniczy. Prak-
tycznie od zawsze pragnąłem zostać 
lekarzem, najpierw tym od zwierząt, 
później od ludzi. 

Wewnętrzny głos Pana Boga, 
zachęcający mnie, bym poszedł dro-
gą powołania kapłańskiego, usłysza-
łem po maturze. I tak w roku śmierci 
św. Jana Pawła II, w roku 2005, wstąpi-
łem do Metropolitalnego Seminarium 
Duchownego we Wrocławiu i po ośmiu 
latach zostałem lekarzem, ale „od dusz”. 

Pierwszy raz zobaczyłem Wiń-
sko, gdy byłem na praktykach diakoń-
skich – na ostatnim roku w Semina-
rium – w Wołowie, w parafii św. Waw-
rzyńca. Wraz z pracującymi wówczas 
wikariuszami przyjechałem odwiedzić 
ks. Krzysztofa, ówczesnego wikarego 
w Wińsku. Tamten widok pamiętam 
do dziś: ruiny na wjeździe, dziwaczne 
rondo, ponura aura i mgła. To sprawiło, 
że ku Panu Bogu popłynęła modlitwa: 
„Panie Boże, oby nigdy tutaj.” On jed-
nak miał już wtedy inny plan... 

Czy parafia w Wińsku była pierw-
szą, na którą Ksiądz został skierowa-
ny po święceniach? 

Zaraz po święceniach kapłańskich 
zostałem skierowany do Parafii pw. 
Świętych Apostołów Piotra i Pawła 
w Oławie. Po roku pracy w tej para-
fii Ks. Arcybiskup, Metropolita skiero-

wał mnie do Wińska. Pomy-
ślałem wówczas: „No, 

Panie Boże, Ty to masz 
poczucie humoru, ale 
skoro to jest Twoja 
wola, to ja to przyj-
muję i idę, gdzie 
mnie posyłasz.” 

Jakie były Księ-
dza wrażenia, gdy 
przyjechał do para-

fii Michała Archa-
nioła?
Byłem przerażony. 

Nowe miejsce, nowi ludzie, pra-
ca tylko z proboszczem (na wcześniej-
szej placówce współpracowałem jesz-
cze z dwoma wikariuszami w moim 
wieku) i katecheza w szkole podstawo-
wej (w Oławie uczyłem w liceum). Mia-
łem wiele obaw. Siły dodawała mi wia-
ra, że zostałem posłany do Wińska nie 
z przypadku, ale Pan Bóg miał ku temu 
swoje powody. 

Szybko okazało się, że mieszkają 
w tej parafii naprawdę życzliwi i dobrzy 
ludzie, którzy nieraz przyjdą wika-
riuszowi z pomocą. Samo Wińsko też 
zaczęło się zmieniać.

Jak będzie Ksiądz wspominał czas 
spędzony z nami?

Zabieram ze sobą same dobre wspo-
mnienia. Zabieram w swoim sercu 
małe i wielkie cuda, jakie dokonały się 
w życiu wielu ludzi, a których byłem 
świadkiem, oraz cuda, które dokonały 
się w moim życiu. Zabieram wiele pięk-
nych doświadczeń i wiele pięknych rela-
cji. To był naprawdę dobry czas. 

Dokąd skierowano teraz Księdza? 
Decyzją Księdza Arcybiskupa, 

Metropolity zostałem skierowany do 
pracy duszpasterskiej w parafii pw. św. 
Jakuba i Krzysztofa na wrocławskim 
Psim Polu. 

Będę tęsknił za parafianami z Wiń-
ska i nie wyobrażam sobie, żeby ich nie 
odwiedzać. Jak tylko czas na to pozwoli, 
z radością będę tutaj przyjeżdżał. 

Przejazdy kolejowe
 » W gminie Wińsko jest tylko jedna stacja kolejowa, w Małowicach, 

i jeden przystanek w Orzeszkowie. Przejazdów kolejowych natomiast aż 
cztery. Jeden – szczególnie niebezpieczny i bardzo uczęszczany – 
przecina drogę powiatową między Małowicami a Orzeszkowem. 
Przejazd nie jest w żaden sposób strzeżony. 

Mieszkańcy od lat 
proszą o sygna-
lizację świetlną 

i dźwiękową. Nie zale-
ży im na szlabanie, bo 
to utrudniłoby ruch na 
drodze. Kolejowy gong 
i mrugające czerwo-
ne światło załatwiłyby 
sprawę, szczególnie po 
zmierzchu i w czasie mgieł, które tu pojawiają się 
nader często. Jak opowiada radna z Orzeszkowa 
Małgorzata Podbucka, trzeba wtedy stanąć, zga-
sić silnik, otworzyć okno i nasłuchiwać, czy jedzie 
pociąg. A ruch jest spory – to pociągi, które z Wroc-
ławia mkną w kierunku Zielonej Góry i dalej nad 
morze. 

Starzy mieszkańcy gminy mają sposoby, żeby 
nie stać się ofiarą wypadku, ale w Małowicach 
i Orzeszkowie osiedla się najwięcej przybyszów 
z miasta. Wybierają ten teren także dlatego, że 
komunikacja jest lepsza – jeżdżą tu pociągi. Oni 
jednak nie wiedzą, że trzeba stanąć przed przejaz-
dem i nasłuchiwać.

Julianna Wdowiak, radna z Małowic, nie ma 
wątpliwości: to zagrożenie też dla autobusów 
szkolnych!

Petycje mieszkańców, opinie i apele gmi-
ny do PKP  dotąd nie odniosły skutku. Teraz 
doszedł kolejny problem: – Mimo naszych 
negatywnych opinii wciąż planowana jest 

likwidacja trzech „leś-
nych” przejazdów. To 
skrzyżowania polnych 
dróg gminnych z linią 
kolejową. Służą one 
nie tylko mieszkańcom 
jako skrót do miejsco-
wości w sąsiedniej gmi-
nie Wołów, ale przede 
wszystkim straży pożar-

nej – wyjaśnia wójt Jolanta Krysowata-Zielni-
ca. 

– Pożary wzdłuż linii kolejowej wybuchają bar-
dzo często. To normalne – podkreśla sołtys Orzesz-
kowa, a jednocześnie strażak OSP Marek Podbu-
cki. – Nigdy nie wiadomo, po której stronie torów 
jest ogień. Dzięki tym przejazdom możemy szyb-
ko docierać do celu. Bez nich musielibyśmy się 
cofać i kluczyć przez kilkadziesiąt minut. Wiado-
mo, co w tym czasie ogień zrobi z lasem i zwierzy-
ną. Mamy sprawną drużynę, nowy wóz, buduje-
my nową remizę, a nie będziemy mieli jak doje-
chać do pożaru. 

– Wierzę, że obecnie mamy lepszy czas dla 
takich gmin jak nasza: małych, rolniczych, gęsto 
pokrytych lasami – uważa wójt. – Może i jesteśmy 
gminą prowincjonalną, ale nasze potrzeby też się 
liczą. Mam nadzieję, że tym razem, na przykładzie 
tych przejazdów, przekonamy się o tym naocznie. 

Tą sprawą zajęły się także TVP Wrocław i Radio 
Wrocław.
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WYKAZ WÓJTA GMINY WIŃSKO
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości z terenu Gminy Wińsko przeznaczonych do dzierżawy

 Obręb Księga wieczysta Nr działki Pow. w ha Opis nieruchomości Forma dzierżawy Czynsz dzierż. w zł Termin wnoszenia opłat

 Krzelów WR1L/ 00029805/3  356/2 0,54 RIVb-0,29 Ps IV -0,25 Przetarg nieograniczony  151,20 Do 30 września każdego roku

Z wykazem nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy można zapoznać się siedzibie Urzędu Gminy Wińsko, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska. Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 3a i pod nr. tel. 71 380 42 31.
Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni na stronach internetowych www.winsko.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wińsko www.bip.winsko.pl, na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i miejscowości Krzelów oraz w prasie.  

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

Poz. Obręb Księga wieczysta Nr dział-
ki Pow. w ha Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie

zagospodarowania
Wysokość i termin 
wniesienia wadium Cena Termin zapłaty Termin i miejsce

przetargu

1 Krzelów WR1L/00026250/6 150/2 0,1454

Niezabudowana

 MP – przeznaczona dla 
zabudowy mieszkaniowej 

i gospodarczej, znajduje się 
w strefie „OW”

5.000 zł do 13.10.2020 r. 26.000,00

Przed zawarciem 
aktu notarialnego

15.10.2020 r., pokój 
nr 14 o godz. 11.00

2 Krzelów WR1L/00026250/6 150/3 0,1200 4.000 zł do 13.10.2020 r. 25.000,00
15.10.2020 r., pokój 
nr 14 o godz. 11.00

3 Konary WR1L/000242774/6 178/2 0,0687
Zabudowana
magazynem

Brak planu

7.000 zł do 13.10.2020 r. 36.000,00
15.10.2020 r., pokój 
nr 14 o godz. 13.00

4 Smogorzów Wielki WR1L/00016544/1 39 
4,3500

(udział gminy 1/3)
Grunty orne 
i łąki trwałe

7.000 zł do 13.10.2020 r.
120.000,00 (udział 
gminy 40.000,00)

15.10.2020 r., pokój
nr 14 o godz. 14.00

5 Węgrzce WR1L/00019961/1 73/3
0,0472 

(udział gminy 3/4)

Zabudowana 
budynkiem 

gospodarczym

4.000 zł do 13.10.2020 r.
28.600,00 (udział gmi-

ny 22.000,00)
15.10.2020 r., pokój 
nr 14 o godz. 15.00

6 Węgrzce WR1L/00021437/6 73/5
0,0432

(udział gminy 9/10)
4.000 zł do 13.10.2020 r.

26.200,00 (udział gmi-
ny 24.000,00)

15.10.2020 r., pokój 
nr 14 o godz. 15.00

7 Węgrzce WR1L/00036599/7 73/11 0,0057 500 zł do 13.10.2020 r. 4.000,00
15.10.2020 r., pokój 
nr 14 o godz. 15.00

8 Węgrzce WR1L/00016050/1 73/2
0,0349

(udział gminy 2/3)
2.000 zł do 13.10.2020 r.

21.200,00 (udział gmi-
ny 14.500,00)

15.10.2020 r., pokój 
nr 14 o godz. 15.00

9 Węgrzce WR1L/00027229/7 73/1 0,0049
Nieruchomość grunto-

wa niezabudowana
100 zł do 13.10.2020 r. 1.000,00

15.10.2020 r., pokój 
nr 14 o godz. 15.00

Z ogłoszeniem na sprzedaż nieruchomości można zapoznać się oraz uzyskać szczegółowe informacje w pokoju nr 14  i pod nr. tel. 71 38 04 205.
Ogłoszenia podaje się 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 36 9598 0007 0100 0172 2001 0147. Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji w dniu przetargu.

WÓJT GMINY WIŃSKO
informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej zostało zamieszczone ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na najem nieruchomości położonej na terenie gminy Wińsko 

Adres Księga wieczysta Powierzchnia użytkowa w m2 Miesięczny czynsz najmu w zł Data przetargu Termin wpłaty wadium Wysokość wadium

Wińsko, ul. Kościuszki 5/1A WR1L/00016418/9 10,80 97,20 + VAT 15.10.2020 godz. 10.00 12.10.2020 r. 10,00 zł

Szczegółowe informacje można uzyskać w godzinach pracy Urzędu Gminy w pokoju nr 4 i pod nr. tel. 71 380 42 30. 
Ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości na stronach internetowych www.winsko.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wińsko www.bip.winsko.pl, na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wińsko i miejscowości, 
w której położona jest nieruchomość przeznaczona do najmu, oraz w prasie. 

Żłobki 
W Iwnie jest już komplet i lista rezerwo-

wa. Wolne miejsca są w Wińsku (Wińsko 
1 – przy przedszkolu  i Wińsko 2 – Mała 
Szkoła) i Głębowicach. Tu przyjmujemy 
dzieci do trzeciego roku życia także z 
innych gmin.

Godziny otwarcia: Iwno 6.30 – 16.00, 
Głębowice 6.00 – 16.00, Wińsko 1 6.30 – 
16.00, Wińsko 2 6.00 –16.00

Przedszkola
Placówka w Wińsku dysponuje jeszcze 

wolnymi miejscami we wszystkich gru-
pach wiekowych. W związku z tym, że dla 
sześciolatków w Wińsku trzeba było utwo-
rzyć nową grupę, obecnie tam jest najwięcej 
wolnych miejsc. Nie ma już wolnych miejsc 
w oddziałach przedszkolnych przy szkołach 
w Krzelowie, Orzeszkowie i Głębowicach. 

Godziny otwarcia przedszkoli (wg 
potrzeb zgłaszanych przez rodziców): 
Wińsko 6.00 – 16.30, Orzeszków i Krze-
lów 6.30 – 16.30, Głębowice 7.00 – 16.00.

Seniorzy
W obu Domach Senior+ w Wiń-

sku mamy komplet. Zdarza się jednak, 
że pojedyncze osoby od czasu do czasu 
rezygnują (z żalem!) ze względu na stan 
zdrowia i lęk przed koronawirusem, war-
to więc zapisać się na listę chętnych. Przy-
pominamy, że nasi seniorzy pochodzący 
spoza Wińska są dowożeni specjalnym 
gminnym busem.

Najmłodsi i najstarsi 


