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Azbest usunięty z kolejnych posesji
Niebezpieczny materiał, ja-
kim jest azbest, został zde-
montowany z domów i bu-
dynków gospodarczych po-
łożnych na terenie naszej 
gminy. Specjalistyczna firma 
usunęła ponad 42 tony wy-
robów zawierających szkod-
liwe włókna.
Uprawniona firma zdemontowała pokrycia dachowe, odpowied-
nio je zabezpieczyła i przetransportowała na przeznaczone do te-
go celu składowisko. 
Całkowity koszt zadania wyniósł 34 161,75 zł, z czego otrzymana 
dotacja wynosi 29 552,50 zł. Właściciele posesji ponieśli jedynie 
ułamek kosztów.
Zachęcamy do składania wniosków na przyszły rok. Program usu-
wania materiałów zawierających azbest realizujemy w gminie 
Wińsko od 2015 roku. Jego zakończenie nastąpi w roku 2023. Po 
tym terminie nie będzie możliwości otrzymania dofinansowania 
na usuwanie i utylizację azbestu za pośrednictwem gminy, a obo-
wiązek ten w całości spadnie na właścicieli nieruchomości.
Przypominamy, że za pokrycie dachów nowym materiałem oraz do-
konanie związanych z tym formalności (zgłoszenie do Starostwa Po-
wiatowego, opinia konserwatora) odpowiada zawsze właściciel nie-
ruchomości. On też musi ponieść związane z tym koszty.

Rogówek i Naroków nowymi sołectwami

Rada Gminy Wińsko podjęła uchwały o utworzeniu nowych so-
łectw. Stało się tak, ponieważ wcześniej mieszkańcy Rogówka 
i Narokowa w głosowaniach zdecydowali, że chcą być osobnymi 
sołectwami. Po przeprowadzeniu konsultacji decyzję w tej sprawie 
podjęła Rada Gminy.
Teraz zarówno Rogówek jak i Naroków będą miały swoich sołty-
sów. Jednak nie tylko to się zmieni – oba sołectwa będą miały 
własne fundusze sołeckie, które będą mogły zagospodarować we-
dług własnych potrzeb. Naroków – 10 984,89 zł, Rogówek – 10 
809,83 zł.
Rogówek do tej pory był częścią sołectwa Wińsko, a Naroków – 
sołectwa Piskorzyna. 
Nowo utworzone sołectwa zaczną funkcjonować od 1 stycznia 
2021 roku. 
Przypomnijmy, że do tej pory w Gminie Wińsko były 42 sołectwa. 
Teraz ta liczba wzrośnie do 44.
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 » Największa inwestycja drogowa w Gminie Wińsko już oficjalnie otwarta!

Przebudowane dro-
gi gminne w Stryjnie 
oraz na odcinkach 

Rogówek – Wińsko oraz 
Brzózka – Głębowice zosta-
ły już oficjalnie otwarte. Na 
wszystkie te inwestycje gmi-
na otrzymała dofinansowa-
nie z Funduszu Dróg Samo-
rządowych. Na uroczystości 
obecny był Jarosław Obrem-
ski, Wojewoda Dolnośląski.

Na takie inwestycje Gmi-
na Wińsko czekała od daw-
na. W tym roku spełniły 
się marzenia wielu miesz-
kańców. Oczywiście nie 
wszystkich, ale sprawy idą 
w dobrym kierunku.

Droga dla Głębowic była 
dla samorządu priorytetowa, 
stąd zaproszenie wojewody 
na jej otwarcie.

– Takie podziękowa-
nie jest ważne. To uhonoro-
wanie wojewody, który jest 
przedstawicielem państwa 
polskiego w województwie 
dolnośląskim – mówi Jolan-
ta Krysowata-Zielnica, wójt 
gminy Wińsko. – I tak przez 
pięć lat się zżymałam, że nie 
dostajemy na nią pieniędzy, 
aż rząd Zjednoczonej Prawi-
cy wymyślił fundusz, który 
pozwala takim gminom jak 
Wińsko budować porządne, 
szerokie drogi. I takie węższe 
też. Nie wszędzie potrzebuje-
my potężnych inwestycji. Ta 
droga to nie tylko wygoda, 
estetyka, komfort dojazdu 
do pracy, ale oddanie hono-
ru ludziom mieszkającym na 
wsi. To właśnie poczuliśmy 
i za to właśnie panu wojewo-
dzie, jako przedstawicielo-
wi rządu na Dolnym Śląsku, 
bardzo dziękujemy – dodaje.

Wójt podkreśla, że Głębo-
wice to piękne miejsce, w któ-
rym znajduje się odrestauro-
wany – staraniem probosz-
cza i parafian – kompleks 
poklasztorny oraz odnowio-
ne gminne boisko sportowe 
KS „Zryw”. Jest tu też jed-
na z najmniejszych szkół na 
Dolnym Śląsku, która zosta-
ła przejęta przez samorząd 
od fundacji i dzięki środkom 
rządowym i unijnym zapew-
nia doskonałe warunki do 
nauki. Jednak najważniejsza 
rzecz, której tu brakowało, to 
porządna droga.

Na uroczystość przyszli 
mieszkańcy Głębowic, ucz-
niowie, a także radni, soł-
tysi, przedstawiciele jedno-

stek samorządowych, poli-
cji, straży pożarnej i nad-
leśnictwa, wykonaw-
ców dróg. Obecny był 
też starosta powiatu 
lubińskiego, do które-
go gmina Wińsko chce 
się przyłączyć.

– Takich dróg dofi-
nansowanych z fundu-

szu przybywa. I będzie 
jeszcze więcej, bo w przy-

szłym roku będziemy mieli na 
fundusz tyle samo pieniędzy, 
co w tym – zapewnia woje-
woda Jarosław Obremski, 
życząc przy okazji, by nowa 
droga długo służyła bezpie-
czeństwu mieszkańców.

O to bezpieczeństwo 
pomodlił się także ks. Jaro-
sław Olejnik, proboszcz para-
fii Najświętszej Maryi Panny 
z Góry Karmel.

Przecięcia wstęgi dokona-
li: Jarosław Obremski, Sylwia 
Fidler-Kaczan, przedstawiciel 
wykonawcy drogi z Przedsię-
biorstwa Budowy i Utrzyma-
nia Dróg i Mostów Piotronio-
wice, Tadeusz Ćwik z Przed-
siębiorstwa Handlowo-Usłu-
gowego Ćwik, Regina Hukie-
wicz, przewodnicząca Rady 

Gminy Wińsko, a także 
gospodarz Gminy – Jolanta 
Krysowata-Zielnica.

Po otwarciu drogi w Głę-
bowicach goście przejecha-
li przebudowaną drogą przez 
Stryjno i nową drogą od dro-
gi krajowej 36 przez Rogówek 
do Wińska.

Mniejsze, ale również bar-
dzo ważne zadania drogo-
we, realizowane są obecnie 
ze środków    własnych gmi-
ny w samym Wińsku (część 
bocznych dróg od ul. Piłsud-
skiego, ul. Ciemna z dojazda-
mi do targowiska, ul. Szkol-
na na całej długości). Prace 
trwają też na odcinkach dróg 
w Krzelowie i Piskorzynie. 

Przed nami jeszcze dro-
ga we Wrzeszowie – dzięki 
FOGR będzie wyremontowa-
na jeszcze w tym roku. Ulicz-
ki w centrum Wińska czekają 
na dofinansowanie. Są zabyt-
kowe i muszą być wykonane 
w specjalnej, kosztownej tech-
nologii. Z niektórymi inwe-
stycjami czekamy na środ-
ki, które pozwolą najpierw 
przebudować instalacje pod-
ziemne (wod-kan), a dopiero 
potem kłaść nową nawierzch-
nię (np. część ulicy Polnej).

Drogi, drogi 
i jeszcze raz drogi!

Drogi przebudowane dzięki FDS w tym roku:
Stryjno   1 595 m
Rogówek   2 146 m
Brzózka – Głębowice   3 384 m
Stryjno – Brzózka   1 132 m
Boraszyce Małe – Węgrzce  2 376 m
Boraszyce Małe – Słup  1 753 m
Stryjno – Białków – Grzeszyn  2 034 m (inwestycja w toku)

 –  Ta droga to oddanie honoru ludziom 
mieszkającym na wsi – mówi wójt Jolanta 
Krysowata-Zielnica

W uroczystości otwarcia nowej drogi wziął udział 
wojewoda dolnośląski, Jarosław Obremski

Drogowe inwestycje 
to priorytet obecnych 

władz gminy
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Gmina Wińsko znajdzie się 
na trasie autostrady rowerowej
List intencyjny w sprawie budowy autostrady rowerowej został podpisany, a na ostatniej sesji 
radni jednomyślnie podjęli uchwałę o przystąpieniu do Stowarzyszenia „Rzeczpospolita 
Samorządna”, które będzie miało możliwość pozyskania środków na budowę blisko 500 
kilometrów ścieżek rowerowych na Dolnym Śląsku. To przedsięwzięcie, którego będziemy 
częścią, jest wyjątkowe w skali Europy.

Kolejne samorządy dopi-
sują się do listy zaintere-
sowanych, a długość 
przyszłej autostra-
dy rowerowej 
wciąż rośnie.

Jeśli cho-
dzi o Gmi-
nę Wińsko, 
ścieżka ma 
przebiegać 
od Ścinawy 
(Małowice) 
do Wąsosza 
przez Krzelów, 
Wińsko, Pisko-
rzynę z jednej stro-
ny, a do Żmigrodu 
przez Białawy i Czapli-
ce z drugiej strony. Połączy 
dwie byłe linie kolejowe oraz 
drogę gminną (dziś polną) 
z Piskorzyny do Grzeszyna, 
co pozwoli dojechać rowe-
rzystom do Białkowa, gdzie 
mieści się Centrum Edukacji 
Astronomicznej. 

– Tyle lat samotnych sta-
rań o przejęcie byłych linii 

nareszcie ma szansę 
zakończyć się suk-

cesem, ponieważ 
z grupą gmin 
PKP rozmawia 
zupełnie ina-
czej – podkre-
śla wójt Jolan-
ta Krysowa-
ta-Zielnica. – 
Sprawa ście-
żek na byłych 

liniach przećwi-
czyła nas w cierp-

liwości. Środki na 
budowę Dolnoślą-

skiej Autostrady Rowe-
rowej mają pochodzić 

z przyszłych programów 
unijnych i krajowych. Cierp-
liwość bardzo się nam jesz-
cze przyda. Ważne, że zna-
leźliśmy się we właściwym 
czasie i właściwym towarzy-
stwie – uważa wójt.

na trasie autostrady rowerowejna trasie autostrady rowerowejna trasie autostrady rowerowejna trasie autostrady rowerowejna trasie autostrady rowerowej
Kościół w Baszynie 
ma odnowioną wieżę
Cztery miesiące trwały prace konserwatorskie na wieży kościoła pw. św. Andrzeja Boboli 
w Baszynie. Dziś świątynia wygląda już zupełnie inaczej: zniknęły rusztowania, mury i hełm 
prezentują się pięknie, a prace zostały odebrane przez specjalistów. 

Wszystkie prace zostały wykonane zgod-
nie ze sztuką – tak zostało stwierdzone pod-
czas odbioru konserwatorskiego, na który 
przyjechali: Anna Sienkowska z Wojewódz-
kiego Urzędu Ochrony Zabytków, Jolanta 
Marosik, która prowadziła nadzór konser-
watorski nad ścianami, a także Krzysztof 
Wartenberg, inspektor nadzoru, 

Warto wskazać wykonawców tych 
prac: firma SCAFF zapewniła rusztowanie, 
remont hełmu wieży przeprowadziła firma 
Władysława Ossowskiego z Wąsosza, a ele-
wacje naprawiła firma Andrzeja Radziszew-
skiego z Wińska.

Koszt remontu został pokryty przede 
wszystkim z datków mieszkańców Baszy-
na, a 90 tys. zł pochodziło z Ministerstwa 
Kultury, co uzyskał ks. Józef Więcławek. 

Warto dodać, że w ciągu 11 lat, kie-
dy ks. Józef został proboszczem parafii św. 
Michała Archanioła w Smogorzowie Wiel-
kim, dzięki zbiórkom parafian wyremonto-
wano już dach świątyni, wykonane zostało 
także odwodnienie. 

W skład parafii wchodzą trzy kościoły: 
parafialny w Smogorzowie Wielkim oraz 
filialne w Pełczynie i Baszynie. Wszyst-
kie trzy zostały już, staraniem proboszcza 
i parafian, wyremontowane. 

Stare linie kolejowe 
zamienią się w nowe 

ścieżki rowerowe

 » Cały samorząd Gminy Wińsko upomina się o interesy swoich mieszkańców. Wszystkich 
czternastu radnych obecnych na ostatniej sesji poparło uchwałę z apelem do powiatu 
wołowskiego o porzucenie dotychczasowej, ponad dwudziestoletniej bezczynności 
w kwestiach remontów dróg, sprzedaży nieruchomości i rodzicielstwa zastępczego. 

Przez sześć lat rozmo-
wy, które prowadziłam 
z powiatem, nie przy-

nosiły skutku. Na pisma nie 
otrzymuję odpowiedzi albo 
są one niepoważne. Chce-
my dać wyraźny sygnał, że to 
CAŁY SAMORZĄD GMI-
NY WIŃSKO upomina się 
o dobro swoich mieszkań-

ców. O to, żeby działania, któ-
re należą do powiatu wołow-
skiego, a wynikają z ustawy 
o samorządzie powiatowym, 
były realizowane. Zwłaszcza 
że przez te wszystkie lata bez-
czynności lub działań wręcz 
śladowych i niekonsultowa-
nych z gminą, powiat cały 
czas dostaje od państwa pol-

skiego pieniądze za każde-
go mieszkańca naszej gminy. 
Z tego żyje – podkreśla wójt 
Jolanta Krysowata-Zielnica. 

– Prześledziłam wszystkie 
działania powiatu wołow-
skiego 20 lat wstecz, zanim 
zostałam wójtem. Chciałam 
przypomnieć, że przez cały 
ten czas powiat wołowski nie 

przedstawił żadnego planu 
remontów dróg ani ich bie-
żącego utrzymania. Ostatnie 
ścinanie poboczy było bodaj 
w 2008 roku, a jak wiadomo 
od zaniedbanych poboczy 
zaczyna się degradacja dróg.

Skąd zarząd powiatu móg-
łby uzyskać środki na inwe-
stycje? Ze sprzedaży mienia, 

którego jest zarządcą i współ-
właścicielem – dodaje szefowa 
gminy Wińsko.

Wójt na piśmie zadała 
pytanie, ile z nieruchomości, 
które są w zarządzie powia-
tu od 2015 roku, a znajdu-
ją się na terenie gminy Wiń-
sko, zostało wystawionych na 
sprzedaż lub do dzierżawy.

– Otrzymałam odpowie-
dzi, w których były same zera. 
Jedna nieruchomość została 
sprzedana na nasz wniosek 
i to my ją kupiliśmy, a cho-
dzi o bazę na ul. Rolnej, gdzie 
mieści się obecnie „komu-
nalka”. To jedyna nierucho-
mość, którą powiat sprzedał, 
odkąd jestem wójtem, i to na 
nasz wniosek. Budynek biu-
rowo-mieszkalny, warsztaty 
i magazyny na wielkiej dział-
ce, mienie po zlikwidowa-
nym oddziale Zarządu Dróg 
Powiatowych, stało i niszcza-
ło przez dziewięć lat! Gdyby 
gmina jej nie kupiła, Rolna 
2 byłaby już ruiną – twierdzi 
Jolanta Krysowata-Zielnica.

Wójt wskazuje, że teraz 
powiatom bardziej opłaca 
się sprzedawać nieruchomo-
ści, a to za sprawą „ustawy 
covidowej”, która mówi, że 
powiaty otrzymują do swoich 
budżetów 50 proc. ze sprzeda-

ży tego majątku, a nie 20-30 
proc., jak to było do tej pory. 
Reszta wędruje do Skarbu 
Państwa.

– W każdym obrębie 
geodezyjnym jest od jed-
nej do pięciu nieruchomo-
ści, a mamy 42 obręby. Dziś 
to głównie ruiny i nieużyt-
ki. Nie ma z nich pożytku, 
podatku, w dodatku szpecą 
– uważa zastępca wójt Bogu-
sława Folkman. – A wszyst-
kie się do czegoś nadają: pod 
inwestycje (jak np. była baza 
spółdzielni w Krzelowie), pod 
zabudowę mieszkaniową lub 
pod uprawę czy zalesienie.

– Rodziny zawodowe 
i rodzinne domy dziecka to 
osobny problem – dodaje 
Sabina Baryluk, kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Wińsku. – 
Chcemy, żeby nasze dzieci 
nie trafiały daleko, w Polskę. 
Im bliżej domu, tym więk-
sza szansa, że ich rodzice się 
naprawią, będą je odwiedzać, 
będzie im zależało. Warunki 
domowe zawsze są lepsze niż 
„internatowe”. Gmina może 
przekazać nieruchomość, zro-
bić akcję informacyjną wśród 
mieszkańców, ale pierwsze 
słowo należy do powiatu. To 
ich ustawowe zadanie własne.

20 lat bezczynności powiatu 
wołowskiego

Przez zaniechania powiatu niszczeją nieruchomości, których sprzedaż mogłaby dać pieniądze na potrzebne remonty dróg
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Jak legalnie odprowadzić deszczówkę z posesji?
Odprowadzenie wody deszczowej 
regulowane jest przepisami. Desz-
czówkę można rozprowadzić po 
posesji, odprowadzić albo zgroma-
dzić do dalszego wykorzystania. 
Warto ją odzyskiwać, bo pozwala 
to zaoszczędzić na kosztach wody 
zużywanej do podlewania ogrodu, 
mycia samochodu czy podłóg w do-
mu. 
Do wykonania odpowiedniego od-
prowadzenia wody deszczowej ob-
liguje nas także prawo. Zasady od-
prowadzania wody z budynku re-
guluje Prawo budowlane, a z pose-
sji – Prawo wodne.

Zgodnie z zapisami w Prawie wod-
nym, deszczówki nie możemy od-
prowadzać ani na sąsiednią dział-
kę, ani na ulicę, ani do kanalizacji 
bytowej. Grożą za to kary. Za od-
prowadzanie deszczówki z posesji 
na ulicę grozi mandat.
Woda deszczowa powinna być roz-
prowadzona po posesji albo odpro-
wadzona do kanalizacji deszczo-
wej, ogólnospławnej, ewentualnie-
do rowu melioracyjnego. Rozwią-
zanie należy uzgodnić z urzędem 
gminy lub innym właściwym za-
rządcą. To zarządca określa warun-
ki techniczne, jaki musi spełniać 

podłączenie deszczowe. Może tak-
że, przed wydaniem zgody, zażą-
dać złożenia projektu odwodnienia 
posesji. 
Wiele gmin już pobiera albo przy-
mierza się do pobierania opłat za 
odprowadzanie wody opadowej do 
sieci kanalizacyjnej (tzw. podatek 
od dachu).
Rozprowadzenie wody po posesji 
nie zawsze jest możliwe z powodu 
np. słabo chłonnego gruntu albo 
zbyt dużej powierzchni utwardzo-
nej np. betonem czy kostką. Tu jed-
nym z rozwiązań jest odprowadze-
nie wody do głębszych warstw zie-

mi (studnia chłonna), ale lepiej ją 
magazynować.
Obecnie można otrzymać dopłatę 
(do 80% kosztów) z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, z programu 
„Moja Woda”. 
W gminie Wińsko w październiku 
rozpoczęły się kontrole domów jed-
no-  i wielorodzinnych pod kontem 
odprowadzania deszczówki. Już 
dziś możemy wskazać gospodar-
stwa domowe „na wzór” i takie, na 
które należy nałożyć kary. Na razie 
tylko ostrzegamy i dajemy czas na 
uregulowanie sprawy.

Nowe place zabaw
Za kilka dni dzieci ze żłobka w Wińsku będą mogły bawić się na 
kolorowym, nowym i bezpiecznym placu zabaw. Maluchy 
z Głębowic niedługo również będą miały świetne warunki do 
zabaw na świeżym powietrzu.

Żółwie, dinozaury, spe-
cjalne tablice, zabawki na 
sprężynach – wszystko kolo-
rowe, bezpieczne i nowe. –  
Bardzo cieszymy się z nowe-
go placu zabaw. Panie będą 
miały miejsce, do które-
go będą mogły wychodzić 
z dziećmi. To bardzo waż-
ne, zwłaszcza teraz, w czasie 
pandemii, bo dzieci będą we 
własnym gronie, na naszym 
terenie. Mamy nadzieję, że 
jesień będzie ciepła i sło-
neczna i nasze maluchy będą 
mogły z niego jak najdłużej 
korzystać – mówi Barbara 
Maćkowiak, p.o. dyrektora 
Publicznego Żłobka „Wyspa 
Skarbów”.

Zadanie jest realizowane 
w ramach projektu „Nowe 
miejsca opieki nad dziećmi do 
lat 3 w Gminie Wińsko szansą 
na wzrost zatrudnienia wśród 

rodziców” Poddziałanie 8.4.1 
Godzenie życia zawodowe-
go i prywatnego – konkur-
sy horyzontalne w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2014-
2020. Projekt jest współfinan-
sowany ze środków unijnych 
w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego. W Głę-
bowicach dofinansowanie 
pochodzi z programu „Dol-
nośląskie Żłobki II”.  

– W budżecie na przyszły 
rok musimy zabezpieczyć 
środki na nowy plac zabaw 
przy przedszkolu w Wińsku. 
Nie ma na dziś żadnych pro-
gramów, środków zewnętrz-
nych na ten cel, a czujemy, że 
„starszaki” się w końcu na nas 
obrażą – dodaje Anna Kup-
czyk, skarbnik gminy Wiń-
sko. 

Historyczna i turystyczna 
podróż po Gminie Wińsko
– Można podróżować daleko, a nie wiedzieć jakie skarby, perełki ma się tuż obok siebie, na wyciągnięcie ręki – mówi Julianna 
Wdowiak, nauczycielka Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie, która kolejny raz wspólnie z uczniami wzięła udział w projekcie 
współfi nansowanym przez gminę Wińsko.

To nie pierwsza akcja, 
którą koordynowała Julian-
na Wdowiak. 

– Od 2015 roku cyklicz-
nie bierzemy udział w róż-
nych projektach. Dzięki 
pierwszemu „Prawdziwki 
z Orzeszkowskich lasów” 
powstała książka z przepisa-
mi kulinarnymi, po drugim 

„Z rowerem za pan brat” 
powstały witacze, z inne-
go programu wykonaliśmy 
kubki, były także pocztów-
ki – opowiada nauczyciel-
ka. – Tym razem przeprowa-
dziliśmy warsztaty filmowe, 
poznaliśmy zabytki i cieka-
we miejsca na terenie naszej 
gminy. Powstał film oraz 

pięknie wydany folder 
opisujący całą akcję. 
Mamy  sporo egzem-
plarzy, będą dostęp-
ne dla mieszkań-
ców. Jeśli ich zabrak-
nie, mamy gotowy plik 
i można jeszcze dodruko-
wać – dodaje Julianna Wdo-
wiak.

Julianna 
Wdowiak 

ze 
swoimi 

uczniami 
promuje 
ciekawe 

miejsca w gminie 
Wińsko

 » Ks. Patryk Olejnik od września pełni posługę w parafii św. Michała Archanioła 
w Wińsku. Jakie ma pasje? Skąd pochodzi? Jak podoba mu się w Wińsku?

Pochodzę ze Strzelina, gdzie 
w parafii pw. Podwyższenia Krzy-
ża Św. stawiałem przy ołtarzu 

pierwsze kroki jako ministrant, a później 
lektor i ceremoniarz. Już jako dziecko na 
pytanie „kim chcesz zostać?” odpowia-
dałem: „księdzem”.  Ostateczną decyzję 
podjąłem na pieszej pielgrzymce na Jasną 
Górę, przed rozpoczęciem nauki w kla-
sie maturalnej – opowiada nowy wikary.

Święcenia przyjął 19 maja 2007 r. 
w katedrze wrocławskiej. Jego pierwszą 
placówką był Namysłów, następnie 
Wrocław (parafia pw. Trójcy Świętej 
przy ul. Krzyckiej, a następne do parafii 
pw. św. Maurycego w centrum miasta.

– Zawsze powtarzam, że w naszym 
życiu nie ma przypadków. Dlatego, choć 
tego jeszcze tak wyraźnie nie dostrze-
gam, to i dekret kierujący moje kroki 
tutaj, do Wińska, z pewnością nie jest 
przypadkiem – uważa ks. Patryk.

Czy znał Ksiądz wcześniej Wiń-
sko? Jak zareagował na przeniesienie 
do naszej parafii?

Nie znałem wcześniej Wińska, raz 
chyba zdarzyło mi się przez nie prze-
jeżdżać, ale generalnie kiedy dostałem 
dekret, musiałem spojrzeć w Internet, 
gdzie to właściwie jest. Ale z Namysło-
wem było tak samo.

Zareagowałem jak inni księża czeka-
jący przed gabinetem ks. Biskupa – spo-
kojnie i z uśmiechem. Jak już wspomnia-
łem, nie wierzę w przypadki, a jeśli po 
ludzku pojawiłaby się nawet jakaś wąt-
pliwość – choć jej nie było – to niech już 
Pan Bóg się martwi. Ja nie zamierzam.

W Wińsku ujęło mnie piękno przyro-
dy. No i ta cisza i spokój wokół. We Wroc-
ławiu ciszy nie ma wcale, całą dobę sły-
chać samochody, tramwaje, motocy-
kle i ludzi do późna w nocy wracających 
z pubów. Pierwszej nocy spałem jak zabi-
ty – dla ludzi stąd pewnie będzie to nie-
co śmieszne, ale kiedy ciągle oddycha 

się spalinami i słyszy szum miasta, noc-
leg w zupełnej ciszy i czystym powietrzu 
od razu kojarzy się z agroturystyką, a nie 
kolejnym miejscem pracy.

Jednym z zadań jest prowadzenie 
katechezy w szkole. Jakie są Księdza 
wrażenia po pierwszym miesiącu pra-
cy?

Bardzo pozytywnie odbieram szkoły, 
w których teraz uczę. Mówię „szkoły”, 
bo oprócz SP w Wińsku uczę też kate-
chezy w Głębowicach. Grono pedago-
giczne na czele z dyrekcją to bardzo mili 
i otwarci ludzie. Cieszy mnie również, że 
w tutejszych szkołach nie ma tak wielkiej 
liczby uczniów i nauczycieli, jak w nie-
których wcześniejszych placówkach, 
gdzie pracowałem, a które również miło 
wspominam. Szkoła w Wińsku to duży 
budynek, jest w nim przestrzeń, podoba 
mi się. Za to w Głębowicach w malut-
kiej szkole i przy małej liczbie uczniów 
jest prawie rodzinnie. Chyba nie byłem 
świadom, że są jeszcze tak małe i przyja-
zne szkoły.

Czego powinniśmy Księdzu życzyć 
w pracy w naszej parafii?

Tego, co zawsze – Bożego błogosła-
wieństwa i siły do pracy. I jak zawsze 
proszę również o modlitwę za tutejszych 
kapłanów.

Ks. Patryk Olejnik nowym 
wikarym w Wińsku 
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA WÓJTA GMINY WIŃSKO
w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o ustnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości położonej na terenie Gminy Wińsko 

 Obręb Księga wieczysta Nr działki Pow. w ha  Czynsz dzierżawny Data przetargu Termin wpłaty wadium  Wysokość wadium 

Krzelów WR1L/ 00029805/3 356/2 0,54 151,20 zł 18.11.2020 r. 13.11.2020 r. 20,00 zł

Z ogłoszeniem nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy można zapoznać się siedzibie Urzędu Gminy Wińsko, w pokoju nr 3a i pod nr tel. 71 380 42 31. 
Ogłoszenie 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, w miejscowości 
Krzelów oraz w prasie.  

 » Są pożegnania, na które nigdy nie będziemy gotowi. Jeszcze nie tak dawno cała 
społeczność Małowic świętowała setne urodziny pani Jadwigi Kokoszkiewicz. Niestety, 
niedługo po uroczystych obchodach, dostojna jubilatka odeszła do Domu Ojca. 

Stulatka odebrała wów-
czas mnóstwo serdecz-
ności. Listy gratulacyj-

ne od Premiera RP Mateusza 
Morawieckiego i Wojewo-
dy Dolnośląskiego Jarosła-

wa Obremskiego przekazała 
wójt Jolanta Krysowata-Ziel-
nica i radna Julianna Wdo-
wiak. W kościele parafial-
nym w Małowicach ks. Jan 
Mazur odprawił uroczystą 

mszę. W restauracji w Iwnie 
odbyło się przyjęcie. 

– Jestem bardzo wzruszona 
i zaszczycona. Jakież to są dla 
mnie szczęśliwe chwile! Tak się 
zastanawiam, czy ja to wszyst-

ko zasłużyłam. Na takie dłu-
gie życie. To pewnie dlatego, że 
ja lubię ludzi. Jak widzę kogoś 
na ulicy, to się do niego uśmie-
cham. A swoim gościom życzę, 
żeby też tak sobie pożyli jak ja, 

albo jeszcze dużej. I w zdrowiu. 
Żeby te wszystkie choroby od 
nas odeszły, jakieś korony nie 
korony… – mówiła podczas 
uroczystości pani Jadwiga.

Niestety, 5 października nade-
szła smutna wiadomość. Nasza 
stulatka, z której byliśmy tak dum-
ni, w spokoju odeszła do Pana.

Karol Mendruń, sołtys 
Małowic, wspomina naszą 

najstarszą seniorkę jako ciepłą 
i miłą osobę: – Kiedy kolędo-
waliśmy z dziećmi, zawsze do 
nas wychodziła, cieszyła się 
z naszej obecności, była bar-
dzo pozytywną osobą.

Rodzinie i bliskim pani 
Jadwigi Kokoszkiewicz skła-
damy najszczersze kondo-
lencje i łączymy się w smutku 
i poczuciu straty.

Odeszła najstarsza mieszkanka gminy Wińsko

Dzień Edukacji Narodowej

WYKAZ WÓJTA GMINY WIŃSKO
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości z terenu Gminy Wińsko przeznaczonych do sprzedaży lub zamiany 

Poz. Obręb Księga wieczysta Nr działki Pow. w ha Opis nieruchomości
Przeznaczenie w planie

zagospodarowania
Forma sprzedaży

Cena
wywoławcza 

Termin zapłaty Uchwała Rady Gminy

1 Wyszęcice WR1L/00029783/2 279/1 0,5594
Zurbanizowane 

tereny zabudowane
Brak planu

W trybie ustnego przetar-
gu ograniczonego

30.000,00
Przed zawarciem aktu 

notarialnego
XL/130/2015 z dnia 

27.11.2015 r.
Prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości przysługuje byłym właścicielom i ich spadkobiercom. Zgodnie z art. 34 ust 1 pkt 1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r, poz.2204 ze zm.) oso-
bom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości, wyznacza się co najmniej 6-tygodniowy termin ich złożenia, który przypada od 25 czerwca do 30 listopada 2020 roku.
Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 14 , tel. 71 38-04-205. Wykazy podane są na stronach internetowych www.winsko.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wińsko www.bip.winsko.pl, na tablicach ogłoszeń w sie-
dzibie Urzędu Gminy i miejscowościach oraz w gazecie „Wiadomości Lubińskie ”.

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

Poz. Obręb Księga wieczysta Nr działki Pow. w ha Opis nieruchomości
Przeznaczenie w planie

zagospodarowania
Wysokość i termin wniesienia 

wadium
Cena

Termin 
zapłaty

Dzień, godzina przetargu oraz miejsce 

1 Morzyna WR1L/00024450/4 58 0,4349
Zurbanizowane tereny niezabudowane, 

pastwiska trwałe, grunty orne

Brak planu zagospodarowa-
nia przestrzennego

5.000 zł do dnia 13.11.2020 r. 48.500,00

Przed
zawarciem 

aktu 
notarialnego

17.11.2020 r., pokój nr 14, godz. 10.00

2 Morzyna WR1L/00024446/3 123 0,2635 Grunty orne 2.000 zł do dnia  13.11.2020 r. 15.000,00 17.11.2020 r., pokój nr 14, godz. 10.00
3 Głębowice WR1L/00024261/2 257 1,10 Bz 5.000 zł do dnia  13.11.2020 r. 28.000,00 17.11.2020 r., pokój nr 14, godz. 11.00
4 Wyszęcice WR1L/00024403/0 89 0,2219 Pastwiska trwałe, grunty orne 500 zł  do dnia  13.11.2020 r. 5.000,00 17.11.2020 r., pokój nr 14, godz. 12.00
5 Wyszęcice WR1L/00029774/6 321 0,1682  K 5.000 zł do dnia  13.11.2020 r. 26.000,00 17.11.2020 r., pokój nr 14, godz. 12.00
6 Orzeszków WR1L/00029813/2 580/2 0,1709

Grunty orne

4.000 zł do dnia  13.11.2020 r. 24.000,00 17.11.2020 r., pokój nr 14, godz. 13.00

7
Moczydlnica
Klasztorna

WR1L/00025357/9 42/4 0,1047 1.000 zł do dnia  13.11.2020 r. 9.000,00 17.11.2020 r., pokój nr 14, godz. 14.00

8 Piskorzyna WR1L/00026278/8 602 1,28 5.000 zł do dnia  13.11.2020 r. 30.000,00 19.11.2020 r., pokój nr 14, godz. 11.00

9 Buszkowice Małe WR1L/00024067/2 110/2 0,9617
Lasy, grunty zadrzewione i zakrzaczone.
Pastwiska trwałe, grunty orne, nieużytki

5.000 zł do dnia 13.11.2020 r. 32.000,00 19.11.2020 r., pokój nr 14, godz. 12.00

10 Budków WR1L/00024495/1 63 0,5400 Nieużytki 2.000 zł do dnia  13.11.2020 r. 11.000,00 19.11.2020 r., pokój nr 14, godz. 13.00
11 Smogorzów Wielki WR1L/00036078/9 112 0,05 Łąki trwałe – III 500 zł do dnia 13.11.2020 r. 4.000,00 19.11.2020 r., pokój nr 14, godz. 14.00
12 Smogorzów Wielki WR1L/0003626270/2 292 1,74 Rola – IIIb, IVb, V 5.000 zł do dnia 13.11.2020 r. 45.000,00 19.11.2020 r., pokój nr 14, godz. 14.00
13 Smogorzów Wielki WR1L/00026271/9 107 0,11  Pastwiska trwałe – III 500 zł do dnia 13.11.2020 r. 3000,00 19.11.2020 r., pokój nr 14, godz. 14.00

16 Dąbie WR1L/0024268/1 128 0,8159 Grunty orne – IVb i V 5.000 zł do dnia  13.11.2020 r. 47.000,00 19.11.2020 r., pokój nr 14, godz. 15.00

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

WYCIĄG Z OGŁOSZEŃ 
WÓJTA GMINY WIŃSKO

w sprawie podania do publicznej wiadomości nieruchomości z terenu Gminy Wińsko 
przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego 

Poz. Obręb Księga wieczysta
Nr 

działki
Pow. 
w ha

Opis nie-
rucho-
mości

Przezna-
czenie 

w planie
zagospo-

darowania

Wysokość 
i termin 

wniesienia 
wadium

Cena
Termin 
zapłaty

Termin 
zgłaszania 
udziału w 
przetargu

Data 
i miejsce 

przetargu

1 Łazy WR1L/00036072/7 140 0,0637
Nierucho-

mość 
gruntowa 
niezabu-
dowana

Brak planu 
zagospoda-

rowania 
przestrzen-

nego

2.000 zł do 
dnia 

02.09.2020 r.

11.000,00 Przed za-
warciem 

aktu nota-
rialnego

16.11.2020 r. 
do godz. 
15.00 

18.11. 2020 r., 
godz. 13.00,
pokój nr 142 Łazy WR1L 141 0,0717 12.000,00

Z ogłoszeniem na sprzedaż nieruchomości można zapoznać się oraz uzyskać szczegółowe informacje w pokoju nr 14, 
tel. 71 38-04-205.
Ogłoszenia podane są na stronach internetowych www.winsko.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wińsko www.bip.wins-
ko.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. Warunkiem zakwalifikowania się 
jest pisemne zgłoszenie z potwierdzeniem (wypis z rejestru gruntów) właściciela działki sąsiedniej wraz z dowodem wpłaty wa-
dium.


