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Szczepimy się!
Już ponad 2 700 dawek szczepionek podano w trzech 
punktach szczepień na terenie gminy Wińsko. 
Przypominamy, że na szczepienie można się rejestrować 
przez infolinię nr 989, online na stronach pacjent.gov.pl 
i www.gov.pl/web/szczepimysie oraz telefonicznie 
w punkcie szczepień. 
W gminie Wińsko dostępne 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 niepełnosprawne i seniorzy, którzy nie mogą sa-
modzielnie dotrzeć do punktu szczepień, powinni za-
dzwonić pod numery tel. 71 738 24 64 
lub 71 750 36 70 – od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8 do 15 – w celu umówienia transportu 
na szczepienie.

Nowa odsłona strony internetowej 
Wińska
Witryna internetowa winsko.pl zyskała nowy wygląd 
i funkcjonalność, jest zgodna z najnowszymi wymogami 
bezpieczeństwa internetowego. 
Nowoczesna szata graficzna, czytelny układ podzielony 
na aktualne wiadomości, informacje związane z gminą 
Wińsko (między innymi informacje o pracownikach 
i bezpośrednich numerach telefonów do urzędników), 
z Radą Gminy, sołectwami, parafiami, funduszami ze-
wnętrznymi. 
Zakładki z najważniejszymi informacjami dla miesz-
kańców (w tym z drukami, które można pobrać), a także 
zdjęcia sprawiają, że strona jest bardziej przyjazna dla 
szukających na niej informacji. Co ważne,  dzięki spec-
jalnemu programowi z nowej strony mogą korzystać 
osoby niewidome i niedowidzące. Zachęcamy do jak na-
jczęstszego odwiedzania www.winsko.pl – oficjalnej 
witryny gminy Wińsko. 

Przypominamy o konkursie na 
„Śliczną Zagrodę!”
Już teraz warto zgłosić swoje uczestnictwo w Konkursie 
o Puchar Wójt Gminy Wińsko „Śliczna Zagroda”.
Nieważne czy ogromny ogród, czy też mała rabatka pod 
blokiem – najważniejsze, żeby było pięknie, ciekawie 
i pomysłowo.
Każdy mieszkaniec gminy Wińsko, który zgłosi się do 
konkursu na „Śliczną Zagrodę”, może wygrać 
atrakcyjne nagrody, którymi są bony na zakupy 
w sklepie ogrodniczym. Zwycięzca konkursu otrzyma 
także Puchar Wójt Gminy Wińsko.
Ogłoszenie wyników odbędzie się podczas Dni Wińska, 
które zaplanowane są na 23-25 lipca.
W razie pytań prosimy o kontakt na adres e-mail: j.le-
wandowska@winsko.pl lub pod nr tel. 534 441 719.
Karty zgłoszeniowe (do pobrania na stronie winsko.pl) 
można przesłać e-mailem, tradycyjną pocztą, a także 
przynieść do Urzędu Gminy Wińsko (wejście od ulicy).
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Zmiana powiatu? 
Jeszcze nie teraz!

Oczywiście, że tak. Interweniowaliśmy w tej sprawie wiele razy. Radny tego okręgu, a jednocześnie Przewodniczący Komisji Mienia, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej,  Zdzisław Miłuch 
organizował spotkania zainteresowanych stron, pisał skargi.

–  W lipcu ubiegłego roku, 
podczas przebudowy drogi 
w Stryjnie, z obawy o jej znisz-
czenie przez wodę i kolejne 
możliwe zalania, napisałam 
do właściciela działki (Pra-
wosławna Diecezja Lubel-
sko- Chełmska), której dzier-
żawca doprowadził do znisz-
czenia urządzeń regulujących 
przepływ wody, do wiado-
mości zarządcy drogi (Staro-
sta Wołowski), pod którą jest 

grobla, do właścicie-
li działek sąsiednich 

(Nad-

leśnictwo Wołów) i przede 
wszystkim do zarządcy wód 
płynących (Wody Polskie) 
oraz do Nadzoru Budowlane-
go. I co? Nie odezwał się nikt, 
oprócz Nadleśnictwa, które 
zapewniło, że chętnie przej-
mie wodę do swojego lasu, 
pod warunkiem, że będzie 
to spust regulowany, kontro-
lowany – podkreśla Jolan-
ta Krysowata-Zielnica, wójt 
gminy Wińsko. 

Jakie są koszty akcji ratow-
niczej w Stryjnie? Ile będzie 
kosztowała naprawa nowej 
drogi? Po ostatecznej wyce-
nie gmina Wińsko zwróci się 
do sądu o rozstrzygnięcie, kto 
i ile powinien zwrócić podat-
nikom gminy. Dość płacenia 
za cudze błędy, zaniedbania 
i arogancję. 

Więcej na winsko.pl i win-
sko24.pl. 

Czy katastrofę w Stryjnie dało się przewidzieć? 

Gmina Wińsko zwróci się do sądu o rozstrzygnięcie, kto i ile 
powinien zapłacić za akcję ratowniczą w Stryjnie

 » Czy można zabić gazetą? Tak, na przykład muchę – pod warunkiem, że się w nią trafi. Tak 
najkrócej można podsumować usiłowania wołowskich mediów lokalnych, które wypowiadają 
się na temat naszej próby zmiany powiatu. Kłamstwa, niekompetencja, brak wiedzy lub celowa 
dezinformacja. Przy okazji z mieszkańców gminy Wińsko usiłują zrobić nieporadnych, 
nierozgarniętych prostaczków, którzy nie potrafią dojechać do Lubina, żeby odebrać prawo 
jazdy albo zarejestrować samochód. Potrafią natomiast pojechać do Londynu, żeby na ten 
samochód zarobić, a do Bonn – żeby go kupić.

W podobnym tonie 
wypowiada się na nasz 
temat starosta wołow-

ski Janusz Dziarski. Wypomi-
na, że część naszej młodzieży 
uczy się w wołowskich szko-
łach ponadpodstawowych. 
Owszem, w szkolnictwie śred-
nim nie ma rejonizacji, stąd 
pieniądze z budżetu państwa 
idą „za uczniem” tam, gdzie 
się uczy, a nie za jego miejscem 
zamieszkania. Podobnie jak 
pieniądze „idą za pacjentem” 
wprost z Narodowego Fundu-
szu Zdrowia. Ważne, że jeste-
śmy ubezpieczeni, a nie gdzie 
mieszkamy. Z nocnej i week-
endowej pomocy medycznej 
korzystamy u tego podmiotu, 
który wygrał konkurs w NFZ 
na obsługę danego terenu. 
Wołowski PCM bardzo walczył 
o to, żeby nas obsługiwać, bo to 
się zwyczajnie opłaca (z NFZ, 
nie z gminy). 

Powiat to studnia bez dna, 
do której nasze wspólne pie-
niądze z podatków wsypu-
je Skarb Państwa. Ile? To zale-
ży od zamożności powiatu. Im 
biedniejszy, tym więcej dosta-
je. Gmina Wińsko ze swoimi 
niskimi dochodami bieżący-
mi (podatkowymi), rzadkim 

zaludnieniem, ogromną iloś-
cią dróg między rozproszony-
mi miejscowościami, pozio-
mem bezrobocia itd. równowa-
ży najzamożniejszą i najgęściej 
zaludnioną gminę Brzeg Dol-
ny oraz średniozamożną i śred-
nio zaludnioną gminę Wołów. 

To dzięki nam do kasy powia-
tu wołowskiego trafia najwię-
cej pieniędzy. My, mieszkańcy 
gminy Wińsko, jednak ich nie 
widzimy.

Szkoda tu miejsca na cyto-
wanie nieprawdziwych infor-
macji dotyczących „powia-

towych pieniędzy” rzekomo 
wydawanych na nasze drogi 
i inne dobra. Powiat broni się 
przed naszym odejściem, jak 
może. Walczy o życie, chociaż 
może istnieć także bez gminy 
Wińsko. Skąd więc to zacietrze-
wienie? Bez nas przeżyje, bez 
pieniędzy za nas – nie. Chyba, 
że zaciśnie pasa, odchudzi nie-
które polityczne kadry i weźmie 
się do roboty.

Ważne, że tegoroczna nega-
tywna opinia Wojewody Dol-
nośląskiego nie zamyka nam 
drogi, ale ją utrudnia lub wydłu-
ża. Jeśli premier oprze się na niej 
(bo nie jest wiążąca), podejmie-
my starania od początku. Na 
„nawrócenie” powiatu wołow-
skiego z drogi lenistwa, niedbal-
stwa, lekceważenia swoich obo-
wiązków, zaniedbywania swo-
jego mienia, jak widać po ofi-
cjalnych i medialnych wypo-
wiedziach, nie ma już szansy. 
Nie mamy więc innego wyjścia. 
Pracujemy dalej.

Opinia Wojewody, co praw-
da negatywna, jest jednocześnie 
obiecująca. Szczegóły na stro-
nach internetowych winsko.pl 
i winsko24.pl.

Jolanta Krysowata-Zielnica
wójt gminy Wińsko

zaludnieniem, ogromną iloś- To dzięki nam do kasy powia-

W dniu upublicznienia opinii Wojewody wójt 
Jolanta Krysowata-Zielnica spotkała się ze 

starostą lubińskim Adamem Myrdą w sprawie 
dalszej współpracy.
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Powstaje nowy chodnik
Halina Juszczyk, sołtys Słupa, mówi, że jej miejscowość jest ma-
ła, ale mieszkańcy chcą, żeby wyglądała jak inne zadbane wsie. 
– Jak są porządne chodniki, to wioska zupełnie inaczej wyglą-
da. Dlatego na zebraniach mieszkańcy zdecydowali, że chcą 
mieć odnowiony chodniczek, nawet wąski, ale z prawdziwego 
zdarzenia – mówi sołtys i dodaje, że w poprzednim roku z Fun-
duszu Sołeckiego udało się zrobić 50 metrów chodnika, w tym 
roku – też 50 m. Na kolejne 50 m pieniądze dołożyła gmina, 
dzięki czemu chodnik ma już łącznie 150 metrów i prowadzi 
do samej „Pastorówki”.
– Co roku planujemy zrobić fragment, aż nowy chodnik popro-
wadzi przez całą miejscowość. Nie mamy wysokiego Funduszu 
Sołeckiego, a mieszkańcy chcą jeszcze, żebyśmy zadbali o zie-
leń i urządzili Dzień Dziecka, ale będziemy działać. Mamy wy-
remontowaną „Pastorówkę” i Słup pięknieje. Co prawda ma-
my na swoim terenie kilka dużych działek, a nawet posiadło-
ści, o które należy zadbać, ale to muszą zrobić właściciele, 
a my jako sołectwo i mieszkańcy nie mamy na nich wpływu. 
Robimy, ile możemy i na ile wystarczają nam środki – podkre-
śla Halina Juszczyk.  

1,3 mln zł na budowę SUW w Węgrzcach
Gmina Wińsko pozyskała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1,3 mln zł na budowę nowej Stacji Uzdatniania Wody w Węgrzcach. Ta kwota to dobry początek w długim procesie pozyskiwania pieniędzy na nową SUW. Z czasem czeka nas 
również wiercenie kolejnej studni, a to ogromne koszty. Na uruchomienie nowego ujęcia wody potrzebna jest kwota o kilka razy większa, stąd starania, aby pozyskać na nią kolejne środki.

Jednak nie tylko od tego zale-
ży, czy wszyscy będziemy mieli 
nieprzerwanie w kranach czystą 
wodę. Ogromne znaczenie mają 
tu zachowania mieszkańców.

– Wszyscy  musimy przestrze-
gać pewnych zasad i zakazów – 
mówi Karolina Bieniek, dyrek-
tor Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej w Wiń-
sku. – Przypominam, że obowią-
zuje całkowity, całoroczny zakaz 

czerpania wody z hydrantów 
(nie dotyczy to Straży Pożarnej) 
i w ogóle wody z sieci wodociągo-
wej do oprysków rolniczych, pod-
lewania pól czy przydomowych 
ogródków! Wody z sieci można 
używać tylko do celów gospo-
darstwa domowego. Jeśli popły-
nie nam z kranu brązowa woda, 
warto rozejrzeć się, kto z sąsia-
dów czerpie wodę z hydrantu lub 
wężem ogrodowym podlewa 

grządki z kranu. Wiemy, że takie 
sytuacje są częste i nawet niektó-
rzy sołtysi, którzy powinni pil-
nować przestrzegania przepisów 
przez mieszkańców, sami dopusz-
czają się takiego zachowania. Jest 
wiele programów z dofinansowa-
niami na tworzenie studni, zbie-
ranie wody i uruchamianie syste-
mu nawadniania pól dla rolni-
ków. Wystarczy znaleźć odpo-
wiedni dla siebie i być w porząd-

ku – podkreśla Karolina Bieniek. 
– Umożliwiamy rolnikom tak-
że zakup wody na specjalnych 
warunkach wprost z SUW Turza-
ny. Wystarczy do nas zadzwonić.

– Także każde gospodarstwo 
domowe, niewielkim kosztem, 
kupując zbiornik i podłączając 
do niego rynny lub kopiąc ocz-
ko wodne, może gromadzić desz-
czówkę, a potem, w czasie suszy, 
wykorzystywać ją do podlewa-

nia trawnika czy ogródka. Jest 
program rządowy „Moja woda”, 
z którego każdy może pozyskać 
do 5 tys. zł (nie więcej niż 80 pro-
cent kosztów inwestycji) dofinan-
sowania do prywatnej instalacji 
deszczowej – przypomina Elżbie-
ta Kapnik, kierownik referatu Rol-
nictwa i Ochrony Środowiska.

– Tymczasem mamy do czy-
nienia z paradoksalną sytuacją, 
kiedy z wielu posesji deszczów-

ka jest odprowadzana na dział-
kę sąsiada albo wprost na ulice 
i potem do „burzówki” – wyli-
cza Karolina Bieniek. – W ten 
sposób czysta woda płynie do 
oczyszczalni ścieków, a do pod-
lewania ogródków wykorzysty-
wana jest kranówka. To nieracjo-
nalne i nielegalne. Spotykamy się 
też z sytuacją, gdy woda opadowa 
jest podłączona wprost do kana-
lizacji sanitarnej. Właśnie rozpo-

czynamy kontrolę, także przy 
użyciu specjalistycznego sprzętu, 
która pomoże nam ujawnić, kto 
się dopuszcza takiego procederu. 
Przypominam, że prawo przewi-
duje kary dla osób, które lekcewa-
żą zapisy ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbioro-
wym odprowadzaniu ścieków – 
dodaje dyrektor Bieniek.

Dodatkowe informacje: nfo-
sigw.gov.pl/moja-woda/  

Gmina Wińsko otrzymała 1,086 mln zł dofi nansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na drogę w Staszowicach aż do granicy z gminą Prusice, 
w kierunku Raszowic. 

 – To doskonała wiado-
mość, bo wiele lat czekali-
śmy na tę drogę. Jeszcze prze-
targ nie ogłoszony, ale ludzie 
cieszą się, dziękują – mówi 
radny tego okręgu Krzysztof 
Rudnicki. 

 – Prawie rok z niecierpli-
wością czekaliśmy na ogło-
szenie wyników naboru, 
ale było warto. Po remoncie 
tego półtorakilometrowego 
odcinka to będzie zupełnie 
inna droga. Dla mieszkań-
ców Staszowic i całej gmi-
ny to nie jest zwykły remont 
drogi, ale szansa na rozwój 
i nowych sąsiadów – pod-
kreśla wójt Jolanta Krysowa-
ta-Zielnica.

 – Mówimy, że Staszowi-
ce to nasze małe Bieszcza-
dy. To wyjątkowo urokliwa 
miejscowość, w której jest 
cisza, spokój i piękne widoki. 
Gdy rozmawiałem tu z rol-
nikami, mówili, że chcieli-
by część ziemi sprzedać pod 
zabudowę. W takiej okolicy 

nie powinno być problemu 
z kupcami, bo Staszowice są 
piękne, a teraz będzie jeszcze 
dobry dojazd. Zresztą miesz-
kańcy Wrocławia już kupu-
ją od naszych mieszkańców 
grunty i domy do remon-
tu. Myślę, że gminie Prusice 
również będzie zależało na 
remoncie ich odcinka o dłu-
gości około 900 metrów – 
dodaje Krzysztof Rudnicki.

Planowane 
połączenie Staszowic 
z Aleksandrowicami

To drugie przedsięwzięcie 
jest na liście rezerwowej. Jeśli 
się uda, powstanie dosko-
nały skrót np. dla autobusu 
szkolnego do Głębowic. 

Staszowice bardzo się 
zmieniły. W 2015 r. dro-
ga przez teren zabudo-
wany rozjeżdżała się do 
rowów. Kilkaset metrów 
było praktycznie nieprze-
jezdne. Na skrzyżowaniu 

po każdej ulewie powsta-
wała największa w gmi-
nie kałuża. Zbyt zarośnię-
ty staw nie odbierał wody. 
Nie było skrawka gmin-
nej działki na plac zabaw. 
Z roku na rok wszystko się 
zmienia. Świetlicę do ładu 
doprowadzili sami miesz-
kańcy –  własną pracą i pie-
niędzmi z Funduszu Sołe-
ckiego. Gmina zaczęła od 
naprawy rowu i utwardze-
nia drogi przy zwartej zabu-
dowie, na resztę niestety nie 
starczyło środków. Potem 
przyszła kolej na staw – 
dziś wyczyszczony i obsa-
dzony ładnymi roślinami, 
z placem zabaw na ogro-
dzonym półwyspie. Nowa 
droga to nowa jakość życia, 
nowe tereny mieszkaniowe 
i dojazd do węzłów komu-
nikacyjnych. Jeszcze kil-
ka domów przy bocznych 
dróżkach zostanie bez 
asfaltu, ale udają się rzeczy 
duże, załatwimy i małe.

Rajczyn bez błota
D o f i n a n s o w a n i e 

z FOGRiL Urzędu Mar-
szałkowskiego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego pozwo-
li wyremontować gmin-
ną drogę przez wieś i do pól 
w Rajczynie. To ostatni odci-
nek w tym stanie w terenie 
zabudowanym. Sołtys Anna 
Gil nie posiada się ze szczęś-
cia. – Żeby zarządcy innych 
dróg tak o nie dbali jak gmi-
na, życie mieszkańców było-
by o niebo wygodniejsze – 
podkreśla. 

Kiedy Kozowo?
– Pozostanie jeszcze 

Kozowo jako ostatnia wieś 
bez porządnej gminnej dro-
gi – podkreśla przewodni-
cząca Rady Gminy i radna 
tego okręgu, Regina Hukie-
wicz. – Jak poinformowa-
ła mnie pani wójt, następ-
ny wniosek o dofinansowa-
nie będzie właśnie na Kozo-
wo. To nie tylko uporządko-
wanie sprawy dojazdu do ist-
niejących posesji, ale także 
nowe, piękne tereny miesz-
kaniowe w tej wsi. Powsta-
nie też świetlica nad stawem, 
jednak sprawa komunaliza-
cji działki pod jej budowę 

się przeciąga. Myślę jednak, 
że cierpliwość mieszkańców 
zostanie nagrodzona.

Wińsko czeka 
na rewitalizację

Z drogami zabytkowy-
mi jest kłopot, bo wymaga-
nia konserwatorskie są bar-
dzo drogie w realizacji. Dla-
tego w tym roku wykonane 
zostaną niezbędne remonty 
sieci wod-kan w najbardziej 
zniszczonych miejscach 
(ul. Przemysłowa, Spokoj-
na, Parkowa) i wykonana 
podbudowa. Na resztę trze-
ba poczekać, bo konkursy 
na środki unijne opóźniają 
się. Ostatni odcinek ul. Pol-
nej doczeka się w tym roku 
asfaltu.

 – Jest wiele bocznych 
dróżek w wioskach, przy 
których stoją domy, a dro-
gi są w złym stanie. Co roku 
wykonujemy część niezbęd-
nych remontów ze środków 
własnych. Może kolejne roz-
danie „covidowe” dla gmin, 
które miały kiedyś PGR-y, 
pomoże nam wykonać te 
prace. Czekamy na roz-
strzygnięcie – wyjaśnia wójt 
Krysowata-Zielnica. 

Będą kolejne  drogi gminne!

 » Do Centrum Senioralnego „Srebrna Podkowa” w Wińsku wrócili seniorzy – zaszczepieni, 
stęsknieni za sobą, za paniami z obsługi, zajęciami, rozrywkami. 

Przez pierwsze dni nie pro-
wadziłyśmy zajęć, ponie-
waż szczególnie senior-

ki były za sobą tak stęsknio-
ne, że nie mogły przestać 
rozmawiać i opowiadać, 
co się u nich działo, kie-
dy się nie spotykały – 
przyznają animatorki 
z Senior+.

 – Wynudziłyśmy 
się w domach. Teraz już 
jesteśmy zaszczepione, 
przyjęłyśmy dwie daw-
ki i wcale nas nie bola-
ło. Bardzo cieszymy się 
z powrotu do naszej nor-
malności – przyznają seniorki. 
– Nie mogliśmy się już doczekać 
powrotu do wspólnego spędza-
nia czasu.

Panie mają mnóstwo planów. 
Już ustaliły, że kiedy wezmą trzy-

naste emerytury, wybiorą się na 
wspólne zakupy. Bardzo chcą 

aktywnie spędzać czas – nie 
tylko w „Srebrnej Podko-

wie”, ale chcą wycho-
dzić, wyjeżdżać. Oczy-
wiście wszystko zale-
ży od sytuacji epide-
micznej, ale seniorzy 
mogą czuć się bez-
piecznie, ponieważ 
są zaszczepieni prze-
ciw COVID-19, tak 

samo jak pracownicy.
Przypomnijmy, 

że w czasie kiedy bez-
pośrednie spotkania 

były niemożliwe, seniorzy 
nie byli pozostawieni sami 

sobie. Otrzymywali gorące posił-
ki, a także materiały do pracy 
w domu. Jednak nic nie zastąpi 
towarzystwa i kontaktu z innymi.

Ogromną radość sprawia im 
wspólne świętowanie. Urodziny 
obchodzili: panie Zenobia, Jani-
na, Wanda i pan Franek, a imie-
niny świętowała pani Irena.

 – Urodziny i imieniny to u nas 
zawsze wielkie święto, mnóstwo 
pozytywnych emocji, śpiewy. 
Rodziny przygotowują pyszne 
torty, ciasta. Kto może, pije praw-
dziwego szampana, kto nie może 
– bezalkoholowego. Seniorzy 
spotykają się przy wspólnym sto-
le, a tradycją stało się już, że pani 
Czesława Włoskowa prowadzi 
uroczystość jak wodzirej. Zawsze 
są życzenia napisane wierszem, 
„Sto lat”, „Życzymy, życzymy” 
i inne piosenki.

Grono osób korzystających 
z Centrum ciągle rośnie. – Led-
wo już się mieścimy przy stole na  
uroczystościach, ale to bardzo 

dobrze, bo im więcej ludzi, tym 
milej i weselej – mówi animator-
ka Anna. 

Seniorzy nie nudzą się 
w „Srebrnej Podkowie”, ponie-
waż codziennie czekają na nich 
niespodzianki: zajęcia plastycz-
ne, wizyty ciekawych gości, np. 
adwokata Mateusza Chlebow-
skiego, który udzielał porad, czy 
historyka-amatora, Bogodara 
Zielnicy, który opowiadał o nie-
znanych wątkach historii Wiń-
ska i okolicy. Rachmistrz Elżbie-

ta Kapnik przeprowadziła spis 
powszechny z każdym z senio-
rów. Ostatnio wszyscy otrzymali 
też bardzo zaawansowane opaski 
opiekuńcze, które posiadają przy-
cisk SOS, pozwalający na szybkie 
wezwanie pomocy w przypadku 
nagłych dolegliwości zdrowot-
nych.

Wydarzenia z życia seniorów 
można śledzić na profilu faceboo-
kowym „Srebrna Podkowa Cen-
trum Senioralne w Wińsku” i na 
stronie winsko.pl. 

Srebrna Podkowa tętni życiem

Opaski życia noszą wszyscy senio-
rzy ze „Srebrnej Podkowy”

Zebraliśmy tony 
odpadów
Podczas tegorocznej zbiórki odpadów wielkogabarytowych 
mieszkańcy oddali łącznie ponad 78 ton śmieci (koszt odbioru 
tony to 700 zł netto) i 19 ton opon (koszt 1 tony – 120 zł netto).  
Łatwo policzyć, że gmina Wińsko zapłaciła za to ponad 76 tys. zł 
netto. Dlatego przykry jest fakt, że tuż po zakończeniu akcji, na 
skraj jednej z miejscowości zostały wyrzucone… wielkie 
gabaryty. Komuś  chciało się je wywieźć, zamiast wystawić 
przed dom!

Dla rolników niezwykle 
ważna była zbiórka odpado-
wych folii rolniczych.

Część gospodarzy – 
zwłaszcza ci, którzy zgroma-
dzili mniejsze ilości – przywo-
zi odpady na PSZOK, a pozo-
stali, za dodatkową opłatą, 
zadeklarowali odbiór z pose-
sji.

– Wszyscy rolnicy byli bar-
dzo zadowoleni z tej zbiór-
ki, ponieważ oddawanie 
odpadów to dla nas pro-
blem. Opakowania po opry-
skach oddajemy, ale worków 
po nawozach, folii nie może-
my nigdzie zdać, bo nikt tego 
nie odbiera, a nie można się 
ich pozbyć razem z odpada-
mi komunalnymi.  Z tego 
co wiem, w ościennych gmi-
nach nie są prowadzone takie 
zbiórki i nasi sąsiedzi chcie-
li oddać odpady u nas, ale 
zbiórka była tylko dla rolni-
ków z terenu gminy Wińsko 
– mówi Krzysztof Rudnicki, 
radny Rady Gminy Wińsko, 
przewodniczący Komisji Rol-
nictwa, Gospodarki Grun-
tami i Ochrony Środowiska. 
– Chcąc być w porządku, po 
każdym sezonie zostawali-
śmy z odpadami. W imieniu 
wszystkich rolników chciał-
bym podziękować pani wójt 
i załodze urzędu, że myślą 

o rolnikach i ich potrzebach – 
dodaje radny Rudnicki. 

Wyjątkowa okazja
Tomasz Bandura, rolnik 

z Krzelowa mówi, że pięć lat 
czekał na taką zbiórkę i przez 
cały ten czas magazynował 
odpady na terenie gospodar-
stwa: –  Im większe ma się 
gospodarstwo, tym więcej 
z niego śmieci. Tym bardziej 
jako rolnicy cieszymy się, że 
mogliśmy pozbyć się odpa-
dów i problemu – mówi.

Jak podkreśla Ilona 
Buczak, organizatorka zbiór-
ki, akcja nie tylko pozwoliła 
rolnikom pozbyć się zbędne-
go balastu, ale mogli zrobić to 
bardzo niskim kosztem.

– Normalna stawka za 
tonę takich odpadów rol-
niczych to 1 200 do 2 000 
złotych. Maksymalne dofi-
nansowanie, jakie mogła-
by dostać gmina to 40 pro-
cent, resztę pokrywałby rol-
nik. Dzięki tej akcji udało 
się zebrać folie i inne odpa-
dy rolnicze prawie za dar-
mo. Bez względu na ilość 
– od gospodarza  80 zł. To 
wyjątkowo korzystna oka-
zja – uważa Ilona Buczak. 
– Cieszy nas, że rolnicy legal-
nie pozbyli się kłopotliwych 
pozostałości.

 » Po zakończeniu roku szkolnego do Głębowic przyjedzie 12-osobowa polska 
rodzina Barnusiów z Mościsk na Ukrainie. Dom, w którym zamieszkają rodzice 
z dziesiątką dzieci, jest już wyremontowany, a teraz urządzany. Wszystko dzięki 
pomocy dobrych ludzi, pieniądzom ze zrzutki zorganizowanej przez „Studio 
Wschód” Grażyny Orłowskiej-Sondej oraz sponsorowi strategicznemu Fundacji 
Leroy Merlin i Megamarket Mirków, który ufundował ekologiczną oczyszczalnię 
ścieków, większość materiałów budowlanych, meble i wyposażenie kuchni, 
a także elementy dekoracyjne wnętrz.

W prace włączyły się tak-
że Agnieszka Bolek, pre-
zes Fundacji Leroy Merlin 

w Polsce, i Dorota Kaszuba-Kubal-
ska, wiceprezes Fundacji Leroy Mer-
lin, które przyjechały do Głębowic 
z Warszawy, aby na własne oczy 
zobaczyć postępy prac.

– Pomocą dla rodziny Barnusiów 
zainteresował się prezes Leroy Mer-
lin Polska Krzysztof Kordulewski. 
Kiedy podesłał mi link do materia-
łów prasowych, wiedziałam, że to 
będzie „grubsza sprawa” – że udzie-
limy większej pomocy niż zwykle. 
Prezes zdecydował, że może-
my „poszaleć” i okazało się, 
że to nasz największy jak 
do tej pory grant. Tak 
dużej pomocy i duże-
go remontu jeszcze 
nie robiliśmy – mówi 
Agnieszka Bolek. 

Marek Kopyłowski, 
dyrektor GIGAmarketu 
Leroy Merlin w Mirkowie 
podjął decyzję o przekazaniu 
potrzebnego do remontu sprzę-
tu. Wolontariusze z Leroy Merlin 
pracowali również przy remoncie, 
wraz z załogą ZGKiM Wińsko.

– Przyjechałyśmy do Głębowic 
wiedząc, że to jakaś wieś, a na miej-
scu okazało się, że to europejska 

miejscowość, 
w której jest 
żłobek, przed-
szkole, szko-
ła, boisko, 
plac zabaw, 

s i ł o w n i a 
zewnętrzna, 

świetlica, biblio-
teka, ośrodek zdro-

wia, kościół i ten nie-
zwykły klasztor – dodaje Agnieszka 
Bolek, która była pod ogromnym 
wrażeniem „Garnierówki”.

– Myślę, że rodzinie Barnusiów 
będzie się tu świetnie mieszkało – 
uważa Dorota Kaszuba-Kubalska.

Dodatkową motywacją do pra-
cy dla ekip było nagranie, które do 
wójt Jolanty Krysowatej-Zielnicy 
przesłała Maria Barnuś. Kobieta 
mówiła, jak bardzo nie może się 
już doczekać przyjazdu do Głę-
bowic, jak bardzo jest wdzięczna 
wszystkim, którzy im pomaga-
ją. Słuchającym nagrania aż łzy 
zakręciły się oczach i mówili, że 
to dla nich najpiękniejsze podzię-
kowanie. 

– Teraz szukamy sponsorów na 
meble. Nowe, solidne, takie na lata. 
Liczymy na wsparcie ludzi dobrej 
woli – przyznaje pani wójt. 

 

Dom dla Barnusiów 
już prawie gotowy 
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Dodatek „Strony Za Odrą” 
finansowany jest ze środków Gminy Wińsko

Wyspa Skarbów czeka na piratów…
Po przerwie spowodowanej obostrzeniami w związku z epidemią, najmłodsi wrócili do żłobków. Codziennie uczą się czegoś nowego, wspólnie obchodzą urodziny 
– na ich tortach zwykle są dwie lub trzy świeczki.

W Wińsku i w Głębowicach są 
jeszcze wolne miejsca, w Iwnie – tra-
dycyjnie lista rezerwowa. 

Zainteresowani rodzice mogą 
uzyskać szczegółowe informacje 
pod numerem telefonu 576 810 907, 
wysyłając e-mail na adres zlobek@
winsko.pl lub w sekretariacie przy 
ul. Szkolnej 4, który znajduje się na 
piętrze w budynku żłobka („mała 
szkoła”).

Rekrutacja uzupełniająca 
do przedszkoli

Uzupełniająca rekrutacja do 
przedszkoli ruszyła 4 maja. Rodzi-
ce mogą składać dokumenty 

rekrutacyjne do 4 czerwca 2021 r. 
Wszystkie informacje, harmono-
gramy i dokumenty do pobrania 
są dostępne na stronie interneto-
wej winsko.pl.

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

oraz miejsce 

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

 MP – przeznaczona dla zabudowy mieszkanio-
wej i gospodarczej znajduje się w strefie „OW”

5.000 zł do 15.06.2021 r. 26.000,00 Przed zawarciem 
aktu notarialnego

18.06.2021 r., pokój nr 14 
o godz. 11.00

2 Krzelów WR1L/00026250/6 150/3 0,1200 4.000 zł do 15.06.2021 r. 25.000,00
18.06.2021 r., pokój nr 14 

o godz. 11.00

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 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 ustnego przetargu nieograniczonego 

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

Wysokość i termin wniesienia 
wadium Cena Termin zapłaty Data i miejsce przetargu

1 Staszowice WR1L/00024096/4 191/2 0,52
Użytek kopalny Brak planu 

5.000 zł do 15.06.2021 r. 38.000,00
Przed zawarciem ak-

tu notarialnego

21.06.2021 r., pokój nr 14, o godz. 10.00
2 Staszowice WR1L/00024093/3 225/4 0,40 5.000 zł do 15.06.2021 r. 30.000,00 21.06.2021 r., pokój nr 14 o godz. 10.00
3 Aleksandrowice WR1L/00024435/3 193 0,2885 1.000 zł do 15.06.2021 r. 9.000,00 21.06.2021 r., pokój nr 14 o godz. 12.00
4 Rajczyn WR1L/00024482/7 147 0,26 Nieużytek 1.000 zł do 15.06.2021 r. 9.000,00 21.06.2021 r., pokój nr 14 o godz. 13.00

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 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 piątego ustnego przetargu nieograniczonego 

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

zagospodarowania
Wysokość i termin 
wniesienia wadium

Cena Termin zapłaty Data i miejsce przetargu

1
Smogorzów 

Wielki
WR1L/00016544/1 39 

4,3500
udział gminy 1/3 

Grunty orne i łąki trwałe Brak planu 
7.000 zł 

do  15.06.2021 r.
120.000,00

udział gminy 40.000,00
Przed zawarciem 
aktu notarialnego

22.06.2021 r., godz. 11.00, 
pokój nr 14

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 wpłać wadium: Gmina Wińsko 36 9598 0007 0100 0172 2001 0147. Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji w dniu przetargu.

 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 Wińsko WR1L/00025341/4 939 0,1500

Nieruchomość grun-
towa

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, mieszkaniowej wielorodzinnej, 

mieszkalnictwa zbiorowego oraz zabudo-
wy usługowej

Na rzecz użytkowni-
ka wieczystego

42.000,00

Przed zawarciem ak-
tu notarialnego

Zarządzenie Wójta Gmi-
ny Wińsko nr 420/2021 

z 6 maja 2021 r.

2 Gryżyce WR1L/00038713/7 80/26 0,1594 Brak planu
Na podstawie art. 
37, ust. 2, pkt 6

9.000,00
Zarządzenie Wójta Gmi-
ny Wińsko nr 421/2021 

z 6 maja 2021 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 2020 r., poz. 1990 ze zm.) osobom, którym przy-
sługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości wyznacza się co najmniej 6-tygodniowy termin złożenia dokumentów, który przypada od 13 maja do

25 czerwca 2021 roku. Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju 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 ”. 


