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Rusza Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań
1 kwietnia 2021 roku Główny 
Urząd Statystyczny rozpocznie 
Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań. Udział 
w nim jest obowiązkowy, a są 
nim objęci wszyscy stali miesz-
kańcy Polski – zarówno Polacy, 
jak i cudzoziemcy.
Obowiązkową metodą jest sa-
mospis internetowy. Można te-
go dokonać wchodząc na stro-
nę www.spis.gov.pl i wypełnia-
jąc formularz spisowy. Jeśli nie 
można tego zrobić we własnym 
domu, samospis można prze-
prowadzić w Urzędzie Gminy. 
– Na czas trwania Spisu Urząd Gminy udostępni specjalne 
miejsce przeznaczone do tego celu – mówi Elżbieta Kapnik, 
kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochro-
ny Środowiska. – Zachęcamy jednak mieszkańców, by 
mieszkańcy dokonywali samospisu we własnych domach, 
ponieważ jest to najbezpieczniejsze i najwygodniejsze.
Dla osób, które z różnych powodów nie mogą dokonać sa-
mospisu, uruchomiono infolinię 22 279 99 99. Jeśli ktoś 
nie spisze się przez Internet lub telefon, skontaktuje się 
z nim rachmistrz – telefonicznie lub osobiście.
– Zgodnie z prawem, nie można odmówić rachmistrzowi 
podania danych do Spisu. Wszystkie informacje są chro-
nione, a udział w Spisie jest obowiązkowy. Odmowa grozi 
karą grzywny – dodaje Elżbieta Kapnik.

Opłaty kartą w Urzędzie Gminy
Podatki, śmieci, opłaty za zaświadczenia itd. można 
uiszczać w UG kartą płatniczą w godzinach pracy urzę-
du, a także przelewem, za pośrednictwem banków lub 
poczty. Podatki nadal mogą zbierać sołtysi (uwaga na 
obostrzenia sanitarne!).

Szczepienia przeciwko COVID-19
Rejestracja prowadzo-
na jest przez infolinia 
nr 989, online na stro-
nie pacjent.gov.pl i tele-
fonicznie w punkcie 
szczepień.
W gminie Wińsko do-
stępne są trzy punkty 
szczepień: w Wińsku (tel. 71 389 80 25 lub 690 959 895); 
w  Krzelowie (tel. 71 389 91 81);  w Głębowicach 
(tel. 71 389 04 92). Osoby w wieku 18-69 lat mogą zgła-
szać chęć zaszczepienia się na stronie gov.pl/szczepimysie.
Osoby niepełnosprawne i seniorzy, którzy nie mogą samo-
dzielnie dotrzeć do punktu szczepień, powinni zadzwonić 
pod numery tel. 71 738 24 64 lub 71 750 36 70 – od ponie-
działku do piątku w godzinach od 8 do 15 – w celu umówie-
nia transportu na szczepienie. 

Profilaktyka raka jelita grubego 
– przebadaj się w Wińsku, 
Krzelowie i Głębowicach
SP ZOZ w Wińsku przystąpił do Programu profilaktyki ra-
ka jelita grubego (na podstawie porozumienia z Dolno-
śląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu), w którym 
przeprowadzone zostaną badania. Program oparty jest 
na szybkich, nieinwazyjnych testach. Dopiero ich pozy-
tywny wynik będzie wskazaniem do kolonoskopii.
W programie mogą wziąć udział: 
  osoby w wieku 50 – 65 lat, niezależnie od wywiadu 

rodzinnego;
  osoby w wieku 40 – 49 lat, mające krewnego pierw-

szego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita 
grubego; 
  osoby w wieku 25 – 49 lat, ze stwierdzoną mutacją

genetyczną.
Rejestracja telefoniczna: Wińsko tel. 71 389 80 25,
690 959 895; Krzelów tel. 71 389 91 81; 
Głębowice tel. 71 389 04 92. 
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Tak powinien wyglądać 
powiat lubiński
 » Dokładnie rok temu gmina Wińsko była gotowa do zmiany powiatu z wołowskiego na 

lubiński. Na początku marca kompletny wniosek w tej sprawie został złożony do wojewody 
dolnośląskiego. Ten miał go zaopiniować i przekazać na ręce właściwego ministra, a decyzję 
miał podjąć do końca lipca premier. 

Wszyscy wiemy, co dotar-
ło do Polski w poło-
wie marca ubiegłego 

roku. Zwróciłam się wtedy do 
wojewody o wstrzymanie roz-
patrywania naszego wniosku. 
W czasie pandemii, gdy jeszcze 
nie było wiadomo, jak wpły-
nie ona na nasze wspólne życie, 
wielce niewłaściwym byłoby 
zajmowanie rządzących pań-
stwem naszą gminno-powia-
tową sprawą. Wojewoda uznał 
nasze argumenty i zawiesił roz-
patrywanie wniosku. 

Gdyby nie epidemia, decy-
zja już by zapadła. Gdyby była 
pozytywna, zmiana powia-
tu weszłaby w życie 1 stycznia 
2021 r. Przy negatywnej nic by 
się nie zmieniło. Może jednak 
rząd zauważyłby przy okazji, 
jak powiat wołowski podcho-
dzi do swoich zadań. Jak prze-
jada pieniądze Skarbu Państwa, 
które za gminę Wińsko dosta-
je, a których na gminę Wińsko 
nie wydaje. Może rząd i parla-
ment, przyzwyczajone do ope-
rowania w skali miliardów zło-
tych, zauważyłyby, jak powiat 
wołowski marnuje miliony, set-
ki i tysiące. W skali państwa to 
mało. W skali powiatu to dużo. 
W skali gminy to już mnóstwo. 

Powiaty powstały, by zaspo-
kajać grupowe potrzeby gmin 
skupionych w danym powie-
cie. Takie było założenie jed-
nej z czterech wielkich reform 
rządu Jerzego Buzka. Trzy 
z nich już padły: reforma syste-
mu emerytalnego (OFE i trzeci 
filar), reforma systemu ochrony 
zdrowia (kasy chorych) i refor-
ma oświaty (gimnazja). Refor-
ma administracyjna (powiaty) 
jeszcze trwa, chociaż – jak widać 
na przykładzie powiatu wołow-
skiego – nie działa. 

Powiaty można podzielić na 
takie, które cały czas robią, co 
do nich należy (lubiński) i takie, 
które kompletnie sobie nie radzą 
(wołowski).

Co straciłby powiat wołow-
ski na odejściu gminy Wińsko? 
Pieniądze. Co zyskałby powiat 
lubiński na takim przejściu? Też 
pieniądze. Co zyskałaby gmi-

na Wińsko? Udział w tych pie-
niądzach. I dojazd do  trasy S5, 
która pozwoliłaby na transport 
towarowy (czyli zdobycie inwe-
storów i pieniędzy z podatków 
od tych inwestorów). Remonty 
lokalnych dróg, które dziś woła-
ją o pomstę do nieba. Wpływ 
na to, co i gdzie będzie remon-
towane. Sprzedaż niepotrzeb-
nego mienia powiatowego, któ-
re stoi zrujnowane w krzakach, 
przynosząc nam wstyd zamiast 
zysków. Komunikację zbiorową 
z Lubinem. 

Dlaczego powiat wołowski 
tłamsi gminę Wińsko, izoluje ją 

komunikacyjnie, uniemożliwia 
rozwój? Czy oprócz inwestycji 
po powodzi 1997 r. (które nie 
miały z powiatem wiele wspól-
nego) spotkało ją coś dobrego 
ze strony powiatu, do którego 
należy? Prześledziłam powia-
towe inwestycje na przestrzeni 

ponad 20 lat i gminy Wińsko 
właściwie w nich nie ma. Nigdy 
nie było. Jakieś śladowe, wymu-
szone drobiazgi. Nic, co miało-
by znaczenie. Takie traktowa-
nie gminy nie jest więc „zemstą 
powiatu wołowskiego” za pró-
bę opuszczenia go. To próba 
opuszczenia go jest wynikiem 
takiego traktowania. Podejście 
powiatu wołowskiego do gmi-
ny Wińsko jest zwykłym wyzy-
skiem. 

Pod każdym względem 
poprawiamy powiatową sta-
tystykę. Im niższy dochód na 
głowę mieszkańca, im rzadsze 

zaludnienie, im więcej dróg, im 
wyższe bezrobocie, tym wię-
cej Skarb Państwa daje powia-
tom. Bez gminy Wińsko powiat 
wołowski będzie dostawał 
znacznie mniej, niż gdyby uby-
ło tylu samo mieszkańców np. 
Brzegu Dolnego. Bez gminy 

Wińsko, bez pieniędzy za nas 
(dzięki nam), powiat wołowski 
będzie istnieć. Są w Polsce powia-
ty o mniejszej powierzchni 
i zaludnieniu niż wołowski bez 
gminy Wińsko. Nasze odejście 
nie spowoduje jego likwidacji. 
Ten powiat zlikwiduje się sam: 
przez lenistwo, brak działań, nie-
spełnianie swoich ustawowych 
obowiązków, przejadanie tego, 
co dostaje. Doprowadzi do swo-
jego zniknięcia albo pozostanie 
na utrzymaniu gmin Brzeg Dol-
ny i Wołów, za pośrednictwem 
Skarbu Państwa. 

Znowu jest marzec. Czas zło-
żyć wniosek o wznowienie pro-
cedury zmiany powiatu na pod-
stawie ubiegłorocznych doku-
mentów. Chociaż pandemia nie 
minęła, a rząd wciąż ma waż-
niejsze sprawy na głowie, trze-
ba o sobie przypomnieć. Zajmu-
jąc się milionami ludzi i miliar-
dami złotych, warto zauwa-
żyć te nasze 8 200 osób i milio-
ny marnowane przez powiat 
wołowski. 

Jolanta Krysowata-Zielnica
Wójt gminy Wińsko

Więcej o sposobie traktowania gminy Wińsko przez 
powiat wołowski można przeczytać w artykule na 
stronie www.winsko24.pl ”

Zielona  linia 
pokazuje, jak 

powinien wyglądać 
powiat lubiński 
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 » Od 1 marca dyrektorem Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji 
w Wińsku jest Anna Pędziwiatr. Nowa dyrektor została wybrana w konkursie 
na początku lutego.

Przez ostatnie 14 lat była dyrekto-
rem Gminnego Ośrodka Upo-
wszechniania Kultury w Jemiel-

nie. 
– Widzę ogromny potencjał w bazie 

GOSTiR-u, pracownikach i społecz-
ności. Wspólnie możemy bardzo zro-
bić – mówi nowa dyrektor i dodaje: – 
Chcemy tchnąć nowe życie w obiekty 
w Budkowie, Wińsku i Słupie. Pande-
mia bardzo osłabiła wszelkie wspólne 
działania, a takim właśnie wspólnym 
działaniem jest sport i turystyka. Poza 
tym już przygotowujemy się do kolejne-
go sezonu kąpieliska Zalew Słup. 

Dzięki dofinansowaniu z Lokalnej 
Grupy Działania Kraina Łęgów Odrzań-
skich jeszcze przed wakacjami na teren 
Zalewu trafią nowe kontenery sanitar-
ne i magazynowe. Będzie boisko do gier, 
miejsce na ognisko, pomost dla niepeł-
nosprawnych wędkarzy, ławki, kosze, 
wieżyczka ratownicza, oświetlenie i miej-
sca postojowe.

– Na początku wakacji planujemy 
uruchomić kąpielisko strzeżone, z ratow-
nikami, tak jak w zeszłym roku. Aby 
zalew tętnił życiem – zapowiada dyrek-
tor ośrodka.

Wędkarze mogą już wykupo-
wać zezwolenia wędkarskie na Zalew, 
a wszystkie informacje mogą uzyskać 
w GOSTiR-ze, przy ul. Piłsudskiego 33 
(dawny dom kultury) w godz. 7.30-15.30.

– Korzystającym z Zalewu przypomi-
nam, że teren jest monitorowany. Cieszy-

my się, że odwiedza-
ją go zarówno miesz-
kańcy gminy Wińsko, jak 
i  powiatu lubińskiego. Wie-
my to, ponieważ monito-
ring umożliwia nam rozpo-
znanie rejestracji samocho-
dów. Po sezonie zimowym 
zauważyliśmy zniszczenia: 
pozrywane informacje, poła-
mane szlabany. Zalew Słup 
to jedna z naszych najwięk-
szych atrakcji. Dbajmy o nie-
go wspólnie. W przypadkach 
wandalizmu będziemy zmu-
szeni zgłaszać szkody na poli-
cję, a jako dowody będzie-
my przedstawiać nagrania 
z kamer – zapowiada Anna 
Pędziwiatr.

WIŃSKO

– Do „Wyspy Skarbów” w Głębowicach nabór 
prowadzimy cały czas, co oznacza, że rodzice w każ-
dej chwili mogą zapisać swoje maluszki – mówi 
dyrektor placówki Diana Zioła i dodaje, że podanie 
do publicznej wiadomości listy kandydatów przyję-
tych i nieprzyjętych nastąpi 14 kwietnia. 

Wyspa Skarbów czeka na małych odkrywców!

MALUCH+

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO ŻŁOBKÓW W GMINIE WIŃSKO W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Żłobek
Udostępnienie

wniosków na stronie 
www.winsko.pl

Składanie wniosków
Podanie do publicznej 

wiadomości listy kandydatów 
przyjętych i nieprzyjętych

Publiczny Żłobek w Wińsku
ul. Nowa 2

15.03.2021 r.
Od 16.03.2021 r. godz. 8.00 do 31.03.2021 r. godz. 16.00; 

Sekretariat Żłobka,  ul. Szkolna 4 w Wińsku
12.04.2021 r.

Publiczny Żłobek w Wińsku 
z filią przy ul. Szkolnej 4

15.03.2021 r.
Od 16.03.2021 r. godz. 8.00 do 31.03.2021 r. godz. 16.00; 

Sekretariat Żłobka,  ul. Szkolna 4 w Wińsku
12.04.2021 r.

Publiczny Żłobek w Wińsku 
z filią w Iwnie, Iwno 6

15.03.2021 r.
Od 16.03.2021 r. godz. 8.00 do 31.03.2021 r. godz. 16.00; 

Żłobek w Iwnie
12.04.2021 r.

Publiczny Żłobek w Wińsku z filią 
w Głębowicach, Głębowice 10

Rekrutacja ciągła
System ciągły – całoroczny

Żłobek Głębowice
Rekrutacja ciągła

Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do żłobka odbywa się w systemie ciągłym – całorocznym, co oznacza, że wniosek można składać przez 
cały rok. Rekrutacja ciągła prowadzony jest we wszystkich żłobkach odpowiednio do liczby wolnych miejsc w żłobkach.

Rozpoczęła się rekrutacja do żłobków. Dokumenty 
rekrutacyjne są dostępne na stronie www.winsko.pl. 
Należy je pobrać i wypełnić. Zgodnie 
z harmonogramem, dokumenty można składać od 16 
do 31 marca, w godz. od 8 do 16, w sekretariatach 
żłobków w Wińsku i Iwnie. 

Wygrała dla swojej szkoły!
Ania Świrska jest uczennicą II klasy Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie. Jej projekt na świetlicę marzeń zdobył I miejsce w akcji „Się gra się 
ma… Playroom z wyobraźni!”, a to zapewniło szkole wart 20 tys. zł remont i aranżację świetlicy, zaprojektowaną przez renomowaną 
pracownię architektoniczną. 

Szkoła przystąpiła do konkursu, 
w którym zadaniem było wykona-
nie przez dzieci dowolną techniką 
pracy plastycznej. Miała przedsta-
wiać wymarzoną salę gier, w którą 
może się przemienić ich sala świet-
licowa. 

– Projekt wykonany przez Anię 

Świrską zagwarantował nam zwy-
cięstwo. Tak komisja konkurso-
wa uzasadniła swój wybór: „Praca 
urzekła nas od pierwszego wejrze-
nia. Kolorowa, plastyczna, swobod-
na. Bardzo nam się spodobała ogól-
nie panująca zieleń, liny i kryjówki. 
Ta praca to esencja potrzeb przedsta-

wiona w formie abstrakcyjnego pla-
katu. Widoczną w niej konsekwen-
cję i spójność projektową oceniamy 
bardzo wysoko.” – mówi dyrektor 
SP w Orzeszkowie Dariusz Kucer.

Sponsorem metamorfozy 
pomieszczenia świetlicowego jest 
firma Hasbro, organizacją akcji 

zajmuje się Agen-
cja Kreatywna 
Advalue, a projekt 
techniczny zapew-
ni znane biuro pro-
jektowe Xystudio s.c. 
Pracownia Architekto-
niczna z Warszawy.

Czyste powietrze 
dla gminy Wińsko
To doskonała informacja dla mieszkańców: gmina Wińsko 
z pomocą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu chce uruchomić punkt 
informacyjno-konsultacyjny Programu „Czyste Powietrze”.

Udział w programie ułatwi 
mieszkańcom prawidłowe zło-
żenie wniosku na dofinanso-
wanie wymiany nieekologicz-
nych źródeł ciepła i poprawę 
efektywności energetycznej 
domów jednorodzinnych (ter-
momodernizacji). W progra-
mie są różne warianty dofinan-
sowań w zależności od tego, co 
wnioskodawcy będą chcie-
li zmodernizować i jakie mają 
dochody.

Z programu skorzystają oso-
by, które są właścicielami lub 
współwłaścicielami budynku 
mieszkalnego jednorodzinne-
go lub wydzielonego w takim 
budynku lokalu mieszkalne-
go z wyodrębnioną księgą wie-
czystą.

Kwota dofinansowania 
będzie zależna od dochodów. 
Podstawowy poziom dofinan-
sowania otrzymają osoby, któ-
rych roczny dochód nie prze-
kracza 100 tys. zł.

Uprawnionymi do maksy-
malnego poziomu dofinanso-
wania są ci, których przeciętny 
średni miesięczny dochód na 
osobę w gospodarstwie domo-
wym nie przekracza 1 400 zł 
(w gospodarstwie wieloosobo-
wym) i 1 960 zł dla osób miesz-

kających samotnie. Zaświad-
czenie o dochodach, które jest 
potrzebne do ubiegania się 
o podwyższony poziom dofi-
nansowania, już można uzy-
skać w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej. 

Punkt obsługi mieszkań-
ców zainteresowanych „Czy-
stym Powietrzem” będzie się 
mieścił poza budynkiem Urzę-
du Gminy (w lokalu przy pla-
cówce policji i stacji paliw), co 
ułatwi kontakt w czasie pan-
demii. Od kiedy, w jakie dni 
i godziny, poinformujemy po 
dopełnieniu wszelkich formal-
ności.

Fo
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Nowa dyrektor GOSTiR-u
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HARMONOGRAM  ODBIORU GABARYTÓW

22.03.2021 r. (poniedziałek) 
Rejon V 

Krzelów, Małowice, Orzeszków

23.03.2021 r. (wtorek) 
Rejon I 

Aleksandrowice, Turzany, Staszowice, 
Głębowice, Trzcinica Wołowska, 

Mysłoszów, Brzózka, Smogorzówek, 
Smogorzów Wielki, Rudawa

24.03.2021 r. (środa) 
Rejon IV 

Chwałkowice, Jakubikowice, Baszyn, 
Domanice, Moczydlnica Klasztorna, 
Młoty, Konary, Boraszyce Wielkie, 
Boraszyce Małe, Słup, Łazy, Rogów 

Wołowski, Wrzeszów 

25.03.2021 r. (czwartek) 
Rejon II

Dąbie, Budków, Gryżyce, Kozowo, 
Rajczyn, Węgrzce, Wyszęcice, Buszkowice 

Małe, Przyborów, Iwno

29.03.2021 r. (poniedziałek) 
Rejon VI 

Wińsko 

30.03.2021 r. (wtorek) 
Rejon III 

Białawy, Białawy Małe, Białawy Wielkie, 
Czaplice, Węglewo, Morzyna, Stryjno, 

Białków, Kleszczowice, Grzeszyn, 
Piskorzyna, Naroków, Rogówek

Zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych
Od 22 do 30 marca 2021 r. na terenie gminy Wińsko zostanie 
przeprowadzona bezpłatna zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych. 

– Odpady należy wysta-
wić dzień przed zbiórką lub 
w jej dniu do godziny 6 rano. 
Z uwagi na to, że jest to jedy-
na bezpłatna zbiórka gaba-
rytów organizowana w tym 
roku, prosimy o przemyślane 
podejście do akcji i wystawie-
nie wszystkich zbędnych rze-
czy, które są klasyfikowane 
jako gabaryty – apeluje Ilona 
Buczak z  referatu gospodar-
ki nieruchomościami i ochro-
ny środowiska (RGOŚ), któ-
ra odpowiada za gospodarkę 
odpadami.

Jeśli na jedną nierucho-
mość przypada więcej niż 
jedna deklaracja, należy zgło-
sić ten fakt na dzień wcześ-
niej przed planowaną zbiór-
ką (dotyczy to oddania wię-
cej niż 4 opon z jednej pose-
sji). Zgłoszenia należy kiero-
wać do Urzędu Gminy Wiń-
sko pod nr tel. 883-779-721 
lub wysyłając e-mail na adres 
i.buczak@winsko.pl.

 – Mieszkańcy często 
pytają o możliwość oddania 
elektrośmieci i materiałów 
z demontażu czy remontów. 
Przypominamy, że są one 
zbierane w Punkcie Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych w Wińsku – dodaje 
Ilona Buczak. 

Regulamin PSZOK znaj-
duje się na stronie: bip.wins-
ko.pl/cms/16557/regulamin 

Do „gabarytów” zaliczamy:
krzesła, stoły, szafy, łóżka, tap-
czany, fotele, materace, wózki 
dziecięce, duże zabawki dziecię-
ce, rowery oraz opony do aut 
osobowych (z jednej nierucho-
mości odbierane będą maksy-
malnie 4 opony)

„Gabarytami” nie są: 
drzwi, okna, brodziki, wanny, 
panele podłogowe, zużyte 
sprzęty elektroniczne, takie jak: 
pralki, lodówki, telewizory.  

Z okazji zbliżających się 

Świąt Zmartwychwstania Pana,

które są czasem nadziei i odrodzenia, 

życzymy przede wszystkim dużo miłości,

bliskości, której zwłaszcza teraz tak bardzo brakuje. 

Niech Zmartwychwstanie, 

które niesie nowe życie, 

napełni nas pokojem i wiarą w lepsze jutro

życzą:

Jolanta Krysowata, Wójt Gminy Wińsko

Regina Hukiewicz, Przewodnicząca Rady Gminy Wińsko

Ryszard Tomaś, Prezes Sołtysów Gminy Wińsko

 Wielkanoc 2021

Kiermasz 
Wielkanocny 
na targu 
Tegoroczny Kiermasz Wiel-
kanocny odbędzie się wyjąt-
kowo w czwartek, 25 marca 
(dzień targowy), na placu 
targowym. Od godz. 8 do 
godz. 13 będzie można ku-
pić pyszne wielkanocne po-
trawy, wędliny, ozdoby na 
świąteczny stół i kolorowe 
plamy.
Wystawcy są proszeni 
o zgłaszanie się do 19 marca 
przez formularz na Faceboo-
ku Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Wińsku i stronę 
gokwinsko.naszgok.pl. 

„Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 
nagrody dla naszych uczniów
Jak mówi Marta Ardeli, Pełnomocnik Wójta Gminy Wińsko ds. Profi laktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Uzależnień Lekowych (PPA) 
gmina Wińsko już od sześciu lat bierze udział ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj 
Trzeźwy Umysł”. Dodatkowo w 2019 r. dołączyła w Kapituły „Trzeźwego Umysłu” za 
wsparcie i realizację działań profi laktycznych, które pomagają młodym ludziom 
w trudnym dla nich okresie dorastania.

W 2020 r. konkursy były prowadzo-
ne pod hasłem „Dorastamy asertywnie”.

– Uczestnictwo w programie daje wie-
le możliwości. Są to m.in. szkolenia dla 
nauczycieli i konkursy dla dzieci – litera-
ckie, i plastyczne – mówi Marta Ardeli.

W tym roku pedagog z SP w Wiń-
sku Elżbieta Kuklińska ukończyła kurs 
„Cyberprzemoc i cyberuzależnienie. 
Bezpieczni w sieci. Jak unikać zagrożeń 
i dobrze korzystać z Internetu”. Ucznio-
wie natomiast otrzymali wyróżnienia 
w konkursie „Wehikuł czasu”. W nagro-
dę otrzymają dyplomy i nagrody książko-
we. Z powodu pandemii, nagrody zostały 
przekazane dzieciom za pośrednictwem 
dyrektorów szkół.

Wyróżnienia otrzymali:
 Filip Tyrała (SP Głębowice)
 Wiktor Tomczyk (SP Głębowice)

 Dominik Lisiecki (SP Wińsko)
 Krzysztof Polacki (SP Krzelów)
 Oliwia Frączkiewicz (SP Wińsko)
 Alan Stańczyk (SP Wińsko)

 Marta Ardeli

 » Anna Amrogowicz 
została sołtysem 
nowo powołanego 
sołectwa Rogówek, 
a Marta Osowska – 
Naroków. Obie 
panie mają 
mnóstwo planów 
i chęci do działania.

Mieszkańcy Rogówka 
i Narokowa jeszcze 
w poprzednim roku, 

na zebraniach wiejskich, zde-

cydowali, że chcą stworzyć 
nowe sołectwa, odłączając się 
od Wińska (Rogówek) i Pisko-
rzyny (Naroków). Zgodnie 
z ich wolą, Rada Gminy Wiń-
sko podjęła uchwały o utwo-
rzeniu nowych sołectw. 

Pod koniec lutego na zebra-
niach sołeckich wybrano 
nowych sołtysów i rady sołe-
ckie.

Mieszkańcy Narokowa na 
sołtysa wybrali Martę Osow-
ską, a członkami rady sołeckiej 
zostali Krystyna Lipiec i Mar-
cin Osowski. 

Anna Amrogo-
wicz została wybra-
na na sołtysa 
Rogówka, a w pracy 
społecznej pomagać 
jej będą Małgorza-
ta Pawliszko i Paulina 
Stańczyk (pomysłodaw-
czyni utworzenia sołectwa). 

Anna Amrogowicz mówi, 
że to mieszkańcy namówi-
li ją do kandydowania, a pod-
czas głosowania poparli: – 
W Rogówku mieszkam od 
13 lat. Mam czwórkę dzieci, 
pracuję w żłobku w Wińsku. 

W najbliższym czasie pla-
nujemy przenieść, ogrodzić 
i uzupełnić plac zabaw. Póź-
niej chcielibyśmy ustawić alta-
nę, abyśmy mieli gdzie się spo-
tykać. Chcemy, żeby każdy 

mieszka-
niec zna-
lazł coś 
dla siebie 
– podkre-

śla sołtys 
Rogówka.
M a r t a 

Osowska miesz-
ka w Narokowie od 
urodzenia. 

– To mieszkańcy zobaczyli 
we mnie gospodarza. Bardzo 
lubię działać społecznie. Mamy 
sporo dzieci, które chętnie spo-
tykają się na placu zabaw, przy-

noszę swoje zabawki, wspólnie 
się bawią, a ich rodzice i dziad-
kowie mają okazję do rozmo-
wy. W tym roku fundusz sołe-
cki chcemy przeznaczyć na 
doposażenie placu zabaw, kost-
kę brukową pod altankę i ław-
kę, zakup kosiarki spalinowej. 
W przyszłości chcielibyśmy na 
działce w głębi wsi ustawić wia-
tę, może „holenderkę”, w któ-
rej moglibyśmy się spotykać – 
zapowiada Marta Osowska. 
– Najpierw jednak musimy tę 
działkę pozyskać, bo nie jest 
gminna. 

Nowe sołtyski w gminie Wińsko

Marta Osowska Anna Amrogowicz
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WYKAZ WÓJTA GMINY WIŃSKO
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości z terenu Gminy Wińsko przeznaczonych do sprzedaży 

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 Staszowice WR1L/00024096/4 191/2 0,52

Użytek kopalny
Brak planu 

W trybie ustnego 
przetargu nieogra-

niczonego

38.000,00

Przed zawarciem 
aktu notarialnego

Nr XXXV/208/2012 z 13.09.2012 r. 

2 Staszowice WR1L/00024093/3 225/4 0,40 30.000,00 Nr XLIV/274/2013 z 27.03.2013 r. 

3 Aleksandrowice WR1L/00024435/3 193 0,2885 9.000,00 Nr XV/130/2015 27.11.2015 r.

4 Rajczyn WR1L/00024482/7 147 0,26 Nieużytek 9.000,00 Zarządzenie

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 2020 r., poz.1990 ze zm.) osobom, któ-
rym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości, wyznacza się co najmniej 6-tygodniowy termin złożenia dokumentów, który przypada od dnia 18 marca do 30 kwietnia 2021 roku. Szczegółowe informacje można uzyskać w poko-
ju nr 14 , tel. 71 38-04-205.
Wykazy 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”. 

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

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

Przeznaczenie 
w planie

zagospodarowania

Wysokość i termin wniesie-
nia wadium Cena Termin 

zapłaty Data i miejsce przetargu

1 Orzeszków WR1L/00036336/6 677/3 1393

Niezabudowana

Brak planu,
została wydana 

decyzja o warunkach 
zabudowy 

5.000,00 do 19.04.2021 r. 26.000,00

Przed za-
warciem 
aktu no-

tarialnego

21.04.2021 r., pokój nr 14 o godz. 11.00

2 Orzeszków WR1L/00036337/3 705/1 1313 5.000,00 do 19.04.2021 r. 27.000,00 21.04.2021 r., pokój nr 14 o godz. 11.00

3 Orzeszków WR1L/00036337/3 705/2 1313 5.000,00 do 19.04.2021 r. 27.000,00 21.04.2021 r., pokój nr 14 o godz. 11.00

4 Orzeszków WR1L/00036337/3 705/3 1313 5.000,00 do 19.04.2021 r. 24.000,00 21.04.2021 r., pokój nr 14 o godz. 11.00

5 Orzeszków WR1L/00036337/3 705/4 1313 5.000,00 do 19.04.2021 r. 25.500,00 21.04.2021 r., pokój nr 14 o godz. 11.00

6 Domanice WR1L/00024476/2 137/1 1774 Niezabudowana wraz z udziałem 1/9 części do 137/10 6.000,00 do 19.04.2021 r. 39.000.00 22.04.2021 r., pokój nr 14 o godz. 11.00

7 Domanice WR1L/00024476/2 137/2 1500 Niezabudowana wraz z udziałem 1/9 części do 137/10 6.000,00 do 19.04.2021 r. 34.000,00 22.04.2021 r., pokój nr 14 o godz. 11.00

8 Domanice WR1L/00024476/2 137/3 1500 Niezabudowana wraz z udziałem 1/9 części do 137/10 6.000,00 do 19.04.2021 r. 34.000,00 22.04.2021 r., pokój nr 14 o godz. 11.00

9 Domanice WR1L/00024476/2 137/4 1698 Niezabudowana wraz z udziałem 1/9 części do 137/10 6.000,00 do 19.04.2021 r. 36.000,00 22.04.2021 r., pokój nr 14 o godz. 11.00

10 Domanice WR1L/00024476/2 137/5 1500 Niezabudowana wraz z udziałem 1/9 części do 137/10 6.000,00 do 19.04.2021 r. 34.000,00 22.04.2021 r., pokój nr 14 o godz. 11.00

11 Domanice WR1L/00024476/2 137/6 1500 Niezabudowana wraz z udziałem 1/9 części do 137/10 6.000,00 do 19.04.2021 r. 34.000,00 22.04.2021 r., pokój nr 14 o godz. 11.00

12 Domanice WR1L/00024476/2 137/7 1500 Niezabudowana wraz z udziałem 1/9 części do 137/10 6.000,00 do 19.04.2021 r. 34.000,00 22.04.2021 r., pokój nr 14 o godz. 11.00

13 Domanice WR1L/00024476/2 137/8 1500 Niezabudowana wraz z udziałem 1/9 części do 137/10 6.000,00 do 19.04.2021 r. 34.000,00 22.04.2021 r., pokój nr 14 o godz. 11.00

14 Domanice WR1L/00024476/2 137/9 1500 Niezabudowana wraz z udziałem 1/9 części do 137/10 6.000,00 do 19.04.2021 r. 34.000,00 22.04.2021 r., pokój nr 14 o godz. 11.00

15 Moczydlnica Klasztorna WR1L/00024283/2 88/1 1500

Niezabudowana

6.000,00 do 19.04.2021 r. 32.000,00 23.04.2021 r., pokój nr 14 o godz. 11.00

16 Moczydlnica Klasztorna WR1L/00024283/2 88/2 1500 6.000,00 do 19.04.2021 r. 32.000,00 23.04.2021 r., pokój nr 14 o godz. 11.00

17 Moczydlnica Klasztorna WR1L/00024283/2 88/3 1723 6.000,00 do 19.04.2021 r. 34.000,00 23.04.2021 r., pokój nr 14 o godz. 11.00

18 Moczydlnica Klasztorna WR1L/00024283/2 88/4 1600 6.000,00 do 19.04.2021 r. 33.000,00 23.04.2021 r., pokój nr 14 o godz. 11.00

19 Moczydlnica Klasztorna WR1L/00024283/2 88/5 1533 6.000,00 do 19.04.2021 r. 32.000,00 23.04.2021 r., pokój nr 14 o godz. 11.00

20 Moczydlnica Klasztorna WR1L/00024283/2 88/6 1531 6.000,00 do 19.04.2021 r. 32.000,00 23.04.2021 r., pokój nr 14 o godz. 11.00

21 Małowice WR1L/00038934/2

387/2 
w udział 
1078/
10000

2900 Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 56 m2, dla którego 
prowadzona jest księga wieczysta WR1L/00045608/0 Brak planu 10.000,00 do 19.04.2021 r. 61.000,00 23.04.2021 r., pokój nr 14 o godz. 14.00

Z ogłoszeniem na sprzedaż nieruchomości można zapoznać się oraz uzyskać szczegółowe informacje w pokoju nr 14 , 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 wpłacać wadium: Gmina Wińsko 36 9598 0007 0100 0172 2001 0147. Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji w dniu przetargu.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIŃSKO
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego 

w obrębie wsi Wińsko i Kleszczowice

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020 poz. 293 ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, 
3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. 2020 poz. 283 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Wińsko uchwały Nr XXVIII/219/2020 z dnia 23 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Wińsko i Kleszczowice.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko. 
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Wińsko, pl. Wolności 2, 56-160 Wińsko w terminie do dnia 09.04.2021 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 

Jolanta Krysowata-Zielnica
Wójt Gminy Wińsko

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 informuję, że:
 Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Wińsko, 56-160 Wińsko, pl. Wolności 2, e-mail sekretariat@winsko.pl.

przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji procedur ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o śro-

dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.).
 We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją przysługujących praw, można skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych przez 

e-mail: iod@winsko.pl.
 Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Wińsko bip.winsko.pl oraz w siedzibie Administratora.

w przetwarzaniu danych osobowych stosuje się ograniczenia określone w art. 8a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.).

Przeprowadzka 
coraz bliżej
Sprawa 12-osobowej polskiej 
rodziny z Ukrainy poruszyła 
wiele serc. Trwa zbiórka na 
Zrzutka.pl organizowana przez 
Fundację Studio Wschód Gra-
żyny Orłowskie-Sondej:
zrzutka.pl/pomoc-dla-12-o-
sobowej-rodziny-z-kresow-
-w-powrocie-do-polski-bar-
nusiow-droga-do-polski)
Sponsorem strategicznym re-
montu domu w Głębowicach, 
który gmina Wińsko przezna-
czyła na osiedlenie się rodziny, 
została Fundacja i sieć sklepów 
Leroy Merlin. Do Głębowic już 
przyjechały pierwsze materiały 
potrzebne do remontu i moder-
nizacji.  


