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Gmina pomoże ci 
zdobyć rządową 
dotację na 
„Czyste Powietrze”

„Czyste Powietrze” to program skiero-
wany dziś do właścicieli domków jednoro-
dzinnych, a wkrótce także do wieloro-
dzinnych. W zależności od dochodów można 
uzyskać od 10 do 37 tys. zł na wymianę źródła 
ciepła, termomodernizację i instalację fotowol-
taiczną. 

W Wińsku został uruchomiony Punkt Kon-
sultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste 
Powietrze”. Znajduje się on przy ul. Kościusz-
ki 5/1a (obok Policji i stacji paliw). Przy punkcie 
przygotowywane jest specjalne miejsce parkin-
gowe dla interesantów.

We wtorki i środy punkt jest czynny w godz. 
8-14. Są to dni wypełniania wniosków, zatem 
zapraszamy w nie tylko osoby umówione przez 
Biuro Obsługi Klienta pod numerem telefonu 
71 380 42 25.

Dzień informacyjny to z kolei czwartek – 
wtedy, od godz. godz. 8 do 16 może przyjść 
każdy, bez umawiania. 

Jak mówi Izabela Popielarz, obsługująca 
punkt, już w pierwszych dniach na konsul-
tację zgłosiło się wielu mieszkańców. Warto 
przyjść, zasięgnąć informacji, bo dzięki dofi-
nansowaniu można wymienić przestarzałe 
systemy na ekologiczne. To się opłaca!

Dodatkowo informacje można uzyskać 
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej. Numery tele-
fonów podane są na stronie internetowej 
wfosigw.wroclaw.pl/kontakt.
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Rodziców, babcie i dziadków zapraszamy do udziału 
w konkursie fotografi cznym „Dzieciństwo”. 

Zachęcamy do przesyłania zdjęć pokazujących 
szczęśliwe, beztroskie chwile dzieci. Najważniejsze, 
żeby zdjęcia były wykonane przez członków rodziny 
lub znajomych, a nie były profesjonalnymi sesjami zdję-
ciowymi. 

Zdjęcia można przesyłać na adres j.lewandowska@
winsko.pl. Więcej informacji już niebawem na stronie 
internetowej www.winsko.pl. 

„Dzieciństwo” – zrobimy kalendarz z Waszych zdjęć 

Takie zdjęcia swoim 
synkom robi Katarzy-
na Bagińska-Wittek. 
To naprawdę są zdję-
cia wykonane przez 
mamę chłopców, a nie 
zawodowych fotogra-
fów!

 » Absolutorium dla wójt Gminy Wińsko!

Trzeci rok z rzędu wszyscy radni zgod-
nie zagłosowali za udzieleniem abso-
lutorium dla Jolanty Krysowatej-Ziel-

nicy, wójt Gminy Wińsko. 
Sesja absolutoryjna to najważniejsza 

sesja Rady Gminy w ciągu roku, ponieważ 
radni rozliczają cały poprzedni rok pracy 
wójta. W środę, 16 czerwca, w sali Gmin-
nego Ośrodka Kultury, radni głosowali 
właśnie nad udzieleniem Jolancie Kryso-
watej-Zielnicy absolutorium za wykonanie 
zeszłorocznego budżetu.

Podczas obrad radni zapoznali się z pozy-
tywną opinią Regionalnej Izby Obrachun-
kowej. Przeczytali także Raport o stanie 
Gminy Wińsko za 2020 rok. W tym doku-
mencie zaznaczono: „Na sytuację gminy 
Wińsko wpływają dwa zasadnicze czyn-
niki: pozytywny, tj. odwaga i skuteczność 
w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, 
zarówno inwestycyjnych jak i tzw. mięk-
kich, oraz negatywny, tj. stan dróg o znacze-
niu gospodarczym (powiatowych i w części 
wojewódzkich), które wykluczają poważny 
transport towarowy, a co za tym idzie unie-
możliwiają posadowienie się firm produk-
cyjnych, źródła podatków i miejsc pracy”.

Rada udzieliła Wójt wotum zaufania, 
a następnie wszyscy radni zagłosowali za 
udzieleniem absolutorium.

Wójt Jolanta Krysowata-Zielnica podzię-
kowała za ten wyraz uznania.

– Wczoraj miałam imieniny. Wśród skła-
dających mi życzenia był nasz przedsiębior-
ca pogrzebowy. Życzył mi długiego życia… 
Pomyślałam sobie: nie jest źle. Te starania dnia 
codziennego mają sens. Po raz drugi poczu-
łam się tak samo dziś, gdy wszyscy radni, rów-
nież ci, z którymi do rady nie było mi po dro-
dze, uznali, że nie zmarnowałam kolejnego 
roku. Że kierowałam się tymi zasadami, o któ-
re chodzi w samorządzie. Nie kierowałam 
się sympatiami i antypatiami, ale tym, jaką 

potrzebę ludzką można zaspokoić jak naj-
mniejszym wysiłkiem finansowym Gminy, 
za to jak największym wysiłkiem pracowni-
ków. I za to im bardzo dziękuję: naszej pani 
skarbnik, kierownikom jednostek, pracowni-
kom i kierownikom Urzędu Gminy. Dzięku-
ję też sołtysom, bo to zakrawa na cud, że na 
44 tylko z dwoma nie możemy się dogadać – 

mówiła Jolanta Krysowata-Zielnica, dodając, 
że nigdy nie była rozrzutna: – Dzięki temu, że 
nauczyliśmy się wydawać jak najmniej swo-
ich pieniędzy, a pozyskiwać jak najwięcej swo-
ich, miniony rok był dobry, mimo że zapano-
wała pandemia i były problemy organizacyj-
ne. Daliśmy radę, za co wszystkim raz jeszcze 
dziękuję.

Otrzymania kolejnego absolutorium pogratulowała Jolancie Krysowatej-
Zielnicy zastępca wójt, Bogusława Folkman”
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Nabór do żłobków „Wyspa Skarbów”
Rodziców, którzy chcieliby zapisać swoje dziecko do jednej z czterech placówek na terenie gminy 
Wińsko, informujemy, że od września będą wolne miejsca w Wińsku i Głębowicach. Natomiast 
w Iwnie, mimo, że przyjmujemy tu tylko dzieci z gminy Wińsko, nie będzie wolnych miejsc (tylko 
lista rezerwowa). 

Szczegółowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu 576 
810 907, wysyłając zapytanie e-mai-
lem na adres zlobek@winsko.pl lub 
w sekretariacie, który znajduje się na 
piętrze budynku przy ul. Szkolnej 4 
(„mała szkoła”). 

Warto dowiadywać się o miejsca, ponie-
waż sytuacja może ulec zmianie. Jak mówi 
Diana Zioła, dyrektor Publicznego Żłob-

ka w Wińsku „Wyspa Skarbów”, do żłob-
ka w Głębowicach i Wińsku można rów-
nież zapisywać dzieci z gmin ościennych. 

Wspólnie wygrajmy 
podwórko NIVEA
Każdy może pomóc w zdobyciu niezwykłego placu zabaw, który 
może powstać w Krzelowie. To bardzo proste! NIVEA Polska 
ufunduje 15 „Podwórek” – jedynych w swoim rodzaju miejsc, 
które dzięki nowoczesnym sprzętom zachęca dzieci do 
spędzania czasu razem. Każde warte jest około 250 tys. zł.

Aby takie podwórko poja-
wiło się w Krzelowie, musi 
zdobyć najwięcej głosów 
w kategorii miejscowości do 
20 tys. mieszkańców.

Aby zagłosować, wystar-
czy wejść na stronę www.
podworkonivea.pl, zareje-
strować się, wybrać lokaliza-
cję Krzelów i oddać głos. Waż-
ne, aby robić to CODZIEN-

NIE! W tym konkursie liczy 
się każdy głos oddany na stro-
nie organizatora. Przekażcie 
informacje wszystkim zna-
jomym, bo głosując codzien-
nie mamy szansę na wspania-
łą nagrodę, która będzie miej-
scem spotkań i zabawy.

Pamiętajcie: lajkowanie 
i udostępnianie nie wystar-
czy. Trzeba głosować!

Nowi uczniowie w Głębowicach
Już od września do grona uczniów i przedszkolaków szkoły w Głębowicach dołączą kolejne osoby. Do naszej gminy przyjechały 
już dwie rodziny repatriantów z Kazachstanu, a na początku wakacji do Głębowic dotrze wielodzietna polska rodzina 
z Ukrainy. Przyszli uczniowie, Polacy z Kazachstanu, poznali już swoich nowych kolegów, nauczycieli, a także obejrzeli szkołę.

Nowo wyremontowana 
elewacja budynku, nowo-
czesne wyposażenie sal 
lekcyjnych, nowiutki plac 
zabaw, boisko i Otwar-
ta Strefa Aktywności zro-
biły wrażenie na  naszych 
nowych mieszkańcach. 

Wszyscy czekamy na kolej-
nych nowych uczniów i nor-
malny rok szkolny.

Warto przypomnieć, 
że na „Wyspie Skarbów” 
w Głębowicach są jesz-
cze trzy wolne miejsca dla 
najmłodszych dzieci.

 » To wyjątkowe miejsce, pełne lian, miejsc do wspinaczki, miękkich puf, dywanów 
i kolorów. Zupełnie nie przypomina świetlicy szkolnej, raczej tropikalną dżunglę. 
A wszystko dzięki Ani, uczennicy drugiej klasy Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie, która 
dla swojej szkoły wygrała aranżację świetlicy wartą 20 tys. zł!

Przypomnijmy, że Szkoła 
Podstawowa w Orzesz-
kowie wzięła udział 

w ogólnopolskim konkur-
sie, w którym zadanie polega-
ło na wykonaniu przez dzie-
ci dowolną techniką pracy 
plastycznej, przedstawiającej 
wymarzoną salę gier, w jaką 
może się przemienić ich sala 
świetlicowa. Dzieci puści-
ły wodze fantazji i efektem 
końcowym były trzy ciekawe 
koncepcje nowej świetlicy. 
Ich autorami byli Hania Rej-
mak, Ania Świrska i Dominik 
Wałęcki. 

Komisja konkursowa 
wybrała pracę Ani Świrskiej! 
W jej projekcie ściany pokry-
te były malowidłami dużych 
drzew, kwiatów, paproci, 
pośród których zamontowa-
na była ścianka wspinaczko-
wa. Z sufitu zwisały liny, na 
których można było się huś-
tać. Dużo było kryjówek, 
w których można się zaszyć 
i na przykład coś poczytać. 

Nie zabrakło miękkich puf 
i dywanu, szafek do prze-
chowywania gier, książek 
czy przyborów plastycznych 
oraz sześciokątnych stolików 
do pracy grupowej.

– Sponsorem metamorfozy 
pomieszczenia świetlicowego 

jest firma Hasbro, organizacją 
akcji zajmuje się Agencja Kre-
atywna Advalue, projekt tech-
niczny zapewnia znane biu-
ro projektowe xystudio s.c. 
Pracownia Architektoniczna 
z Warszawy. W tym miejscu 
należy też wspomnieć o fir-

mie Ulmabud Andrzej Ulma-
niec z Orzeszkowa, która pod-
jęła się realizacji tej przemiany, 
oraz firmie Bukowska Meb-
le z Lubina, która wykonała 
część mebli na zamówienie – 
mówi Dariusz Kucner, dyrek-
tor szkoły.

Świetlica, którą Ania Świrska wygrała 
dla swojej szkoły, jest gotowa  
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Szykujemy Zalew do sezonu
Nowe wielofunkcyjne boisko piaszczyste, kontener sanitarny, stały grill, 
dwa miejsca do bezpiecznego palenia ogniska, ławki, kosze, podjazd dla 
osób niepełnosprawnych, oświetlenie solarne (podobne do tego, które 
jest na przejściu dla pieszych na gminnej drodze w Słupie), a także 200 
m2 trawiastego pola biwakowego, wieża dla ratowników i rozbudowa 
monitoringu – to wszystko powstaje właśnie na Zalewie Słup. 
Co więcej, już niebawem będzie można dojechać na Zalew dwukilome-
trową, bezpieczną ścieżką rowerową z Wińska (ul. Słoneczna) przez Ja-
kubikowice, a na teren zostanie doprowadzony prąd.
To kolejny etap prac na zalewie z dofinansowaniem z LGD Kraina Łę-
gów Odrzańskich. W ostatni weekend czerwca planowanej jest otwar-
cie sezonu letniego, a we wrześniu na Zalewie odbędą się Gminne Do-
żynki.

Przypominamy, że wjazd jest możliwy wyłącznie od drogi powiatowej 
w kierunku wsi Słup, gdzie można zostawić samochód na specjalnie 
przygotowanym parkingu. 

Szczepmy się, imprezy 
czekają!
Robi się coraz cieplej, obostrzenia są luzowane, wracamy do normalności i do organizacji 
imprez. Lato zapowiada się cudowne. Najpierw zaprosimy mieszkańców na Zalew Słup, gdzie 
bezpiecznie, pod okiem ratowników będzie można się kąpać od początku wakacji.

Mamy też doskonałą 
informację dla osób lubią-
cych dobrze się pobawić, 
spędzić czas z rodziną, zna-
jomymi: wracają „Dni Wiń-
ska”! Impreza zaplanowa-
na jest na weekend, 24-25 
lipca. Atrakcji nie zabrak-
nie, zarówno muzycznych, 
konkursowych, jak i sporto-
wych. Jeśli wszystko pójdzie 
zgodnie z planem, 5. Bieg 
Szlakiem Wielkiej Niedźwie-
dzicy wystartuje w Głębowi-
cach i po 6 km zakończy się 
w Białkowie na terenie Cen-
trum Edukacji Astronomicz-
nej Uniwersytetu Wrocław-
skiego. 

– Idea biegu nawiązuje 
do słów piosenki Dany Ler-
skiej „Szli na Zachód osad-
nicy”, opowiadającej o osied-
laniu się Polaków zza Buga, 
tu nad Odrą, na Dolnym 
Śląsku – przypomina wójt 
Jolanta Krysowata-Zielni-
ca. – Dziś polityka demo-
graficzna naszej gminy jest 

taka, że zapraszamy potom-
ków tych, którzy wtedy nie 
wsiedli do pociągu z Kar-
gulem i Pawlakiem. Bieg 
to symboliczne powitanie, 
zachęta i przypomnienie, 
skąd się tu wzięliśmy – pod-
kreśla wójt. – Ponadto trasa 
z Głębowic przez Brzózkę, 
Stryjno do Białkowa prze-
biega obok gospodarstwa śp. 
Augustyna „Gustka” Czyżo-
wicza – patrioty, osadnika, 
wielkiego miłośnika Kre-
sów, fotografa i założyciela 
prywatnego muzeum „Śla-
dami Ojców Naszych”.

Na początku wrześ-
nia odbędą się tradycyjne 
dożynki gminne, na Zale-
wie Słup. W trójkącie trzech 
wsi – Jakubikowice (zwycię-
ski wieniec z 2019 r.) i Słup 
– Boraszyce Małe (zwycię-
ski kosz).

Żebyśmy wszyscy mogli 
bezpiecznie i spokojnie 
korzystać z rozrywek i atrak-
cji, zaszczepmy się.

Przypominamy, że na 
szczepienie można się reje-
strować przez infolinię 
nr 989, online na stronie 
pacjent.gov.pl, www.gov.pl/
web/szczepimysie i telefo-
nicznie w punkcie szczepień. 

W gminie Wińsko 
dostępne są trzy punkty 
szczepień: 
  Wińsku 

tel. 71 389 80 25
lub 690 959 895;

  Krzelowie
tel. 71 389 91 81; 

  Głębowicach 
tel. 71 389 04 92. 

Osoby niepełnosprawne 
i seniorzy, którzy nie mogą 
samodzielnie dotrzeć do 
punktu szczepień, powinni 
zadzwonić pod numery tel. 
71 738 24 64 lub 71 750 36 
70 – od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach od 8 do 15 – 
w celu umówienia transpor-
tu na szczepienie.

Ulice w Wińsku do remontu
Poprzedni rok był rekordowy, jeśli chodzi o remonty dróg gminnych. Dzięki dofi nansowaniu 
z Funduszu Dróg Samorządowych udało się położyć nową nawierzchnię na 17 kilometrach 
dróg gminnych poza Wińskiem, a w Wińsku na ul. Ciemnej (koło targu), bocznych ul. 
Piłsudskiego oraz na ul. Szkolnej przeprowadzono remonty ze środków własnych gminy. To 
jednak mało i wszyscy chcielibyśmy, aby i inne ulice zyskały nową nawierzchnię. Tak się 
stanie, ale z czasem.

Ulice: Przemysłowa, 
dwa odcinki ul. Spokojnej, 
Parkowa i Robotnicza są 
pierwsze w kolejce. Nie tyl-
ko nawierzchnia wymaga 
tu naprawy, ale i to, co jest 
pod nią, czyli sieci wodocią-
gowe i kanalizacyjne. 

Centrum Wińska znaj-
duje się w strefie „A” ści-
słej ochrony konserwator-
skiej. Oznacza to, że każde 
prace wymagają uzgodnień 
i pozwoleń Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. 
Nie ma mowy, aby na tych 
ulicach ułożyć asfalt, który 
jest stosunkowo tani i szyb-
ko się go kładzie. Pozosta-
je kostka brukowa, kamień 
polny itp., zgodnie z zalece-
niami konserwatora. 

– Czekamy na ogłosze-
nie programów dotyczą-
cych rewitalizacji przestrze-
ni publicznej, szczególnie 
na obszarach chronionych 
konserwatorsko – podkre-
śla wójt Jolanta Krysowa-
ta-Zielnica. – Byłoby nie-

rozsądne wydawać własne 
środki, jeśli np. za rok poja-
wią się pieniądze unijne na 
takie cele.

Niestety instalacje pod-
ziemnie nie mogą czekać. 
Podobnie jak nawierzch-
nia, po której nie da się już 
jeździć. Dlatego też w tym 
roku, podczas wakacji, 
zostaną przeprowadzo-
ne prace podziemne, a po 
ich zakończeniu na ulicz-
kach zostanie utworzona 
podbudowa, po której jeź-

dzi się bardzo dobrze. Na 
odpowiednią nawierzchnię 
poczekamy bezpiecznie, aż 
można będzie pozyskać na 
nią środki zewnętrzne.

W pierwszym etapie, 
już podczas wakacji, będą 
remontowane ulice: Prze-
mysłowa i fragmenty Spo-
kojnej. Przed nami ulice: 
Parkowa i Robotnicza. Miej-
my nadzieję, że także nimi 
uda się nam zająć w tym 
roku, a najdalej w przy-
szłym. 

Były świadkami odległych wydarzeń, mają po kilkaset lat 
i okazałe rozłożyste korony – mowa o dębach i bukach, które 
dzięki uchwale przyjętej przez Radę Gminy Wińsko stały się 
pomnikami przyrody. 

Pana Tadeusza zna każ-
dy mieszkaniec, bo to okaza-
ły dąb rosnący tuż przy Biblio-
tece Publicznej i Gminnym 
Ośrodku Kultury. Jest też 
Narok w Narokowie, Napo-
leon w Jakubikowicach (przy 
drodze z Wińska do Słupa), 
Zagłoba (pieszczotliwie nazy-
wany przez leśników „gru-
bym dębem”) – w Słupie przy 
skrzyżowaniu dróg w kierun-
ku Moczydlnicy Klasztor-
nej oraz Jacek Soplica i Mni-
si (grupa drzew) w Moczy-
dlnicy Klasztornej. Prawdzi-
wym rekordzistą jest Kmicic, 
który rośnie w Wyszęcicach 
przy średniowiecznym gro-
dzisku i ma 800 cm obwodu 
pnia (mierzonego na wysoko-
ści 1,3 metra). 

Skąd takie literackie 
nazwy dla pomni-
ków przyrody? 
Od „grube-
go dębu”, 
bo jak wia-
domo naj-
większym 
grubasem 
w naszej lite-
raturze był 

Zagłoba. Mieszkańcy szybko 
podchwycili pomysł i chcieli, 
aby kolejnym drzewom nada-
wać imiona bohaterów litera-
ckich. 

Miano pomnika przyro-
dy zyskał także ogromny głaz 
narzutowy,  który znajduje się 
między Baszynem a Słupem 
– kiedyś zwyczajowo, a dziś 
oficjalnie nazywany Kamie-
niem św. Jadwigi.

Warto dodać, że w Głębo-
wicach – Trzcinicy Wołow-
skiej znajduje się użytek eko-
logiczny „Korydon”, czyli 
teren wyjątkowo cenny przy-
rodniczo. Na powierzch-
ni 0,64 ha żyją tu rzadkie 
gatunki motyli: chroniony 
paź królowej i modraszek 
korydon. Znajduje się tam też 
wiele gatunków mchów oraz 
bogata fauna bezkręgowców 

i gadów. To obszar, któ-
ry ma dużą war-

tość archeologicz-
ną, bo tu właś-
nie dokonano 
odkryć kultury 
łużyckiej, z epo-

ki brązu i wczes-
nej epoki żelaza.

Kmicic, Zagłoba, Pan 
Tadeusz, Jacek Soplica 
i inni – w gminie Wińsko

Nie wolno wjeżdżać na sam zalew z DK 36! 
Teren jest monitorowany

Jeśli zabraknie wody w kranach…
Po wielu tygodniach opadów wreszcie zrobiło się ciepło i słonecznie, a w kranach zaczyna brakować wody. Najczęściej wczesnym 
wieczorem. Dlaczego się tak dzieje, skoro nie przybyło nam mieszkańców, a w studniach wody jest tyle samo, co wcześniej?

Wieczorami, zwłaszcza w godz. 18-20, ciśnienie w sieci dra-
matycznie spada, a w kranach zaczyna brakować wody. To 
przez podlewanie ogródków wodą z sieci, czego robić nie wolno! 

Osobny problem to hodowcy bydła i drobiu. Dla nich woda 
z sieci powinna być ostatecznością,  do codziennego pojenia 
stada powinni używać wody z własnych studni i zbiorników 
z rezerwą wody. Niestety, nie wszyscy hodowcy o to zadbali, 
chociaż powinni, jeszcze przed rozpoczęciem działalności na 
danym terenie, zbadać, jak wygląda sytuacja z wodą, zadbać 
o własne niezależne ujęcie wody, a tę z sieci traktować jako 
dodatkową.  

Poza tym wiele osób cichaczem rozwija węże ogrodowe 
i podlewa kwiaty, warzywniki czy trawniki, czego również 
robić wolno. Do podlewania należy używać deszczówki, któ-
rą można magazynować w pojemnikach przeznaczonych do 
tego celu. Tymczasem deszczówka jest marnowana, spływa 
z dachów po podwórkach, albo co gorsza jest odprowadzana 
na ulice (które niszczy) lub do kanalizacji deszczowej.

– Obowiązuje całkowity, całoroczny zakaz czerpania wody 
z hydrantów, a wody z sieci do przygotowywania oprysków rol-
niczych, podlewania pół czy też przydomowych ogródków – 

przypomina Karolina Bieniek, dyrektor Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku i dodaje, że ZGKiM 
będzie używać specjalistycznego sprzętu, tak zwanej „zady-
miarki”, która pokaże, kto wpuszcza deszczówkę do kanaliza-
cji i tym samym łamie prawo. Ustawodawca przewidział kary 
dla osób, które nie stosują się do ustawy o zbiorowym zaopatrze-
niu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

To, czy z kranów będzie leciała czysta woda pod normal-
nym ciśnieniem, zależy od nas wszystkich. Jeśli kilkuset miesz-
kańców zużyje ukradkiem po 100-200 litrów wody z tej samej 
nitki wodociągu do podlewania ogrodu, wody będzie brako-
wało.

Gmina Wińsko pozyskała 1,3 mln zł na przebudowę Stacji 
Uzdatniania Wody w Węgrzcach. Wydaje się, że to ogromne 
pieniądze, ale tak naprawdę to tylko kropla w morzu potrzeb 
finansowych, bo nowa stacja wraz ze studnią będzie kosztowa-
ła kilka razy tyle. 

Warto zainwestować w przydomowy zbiornik na desz-
czówkę, wykopanie lub oczyszczenie własnej studni i prze-
de wszystkim  należy zacząć szanować wodę, którą możemy 
pozyskać za darmo, bo sama spada z nieba. 



24 czerwca 2021IV WIŃSKO

www.winsko.pl Urząd Gminy Wińsko – ul. Plac Wolności 2, 56-160 Wińsko, woj. dolnośląskie 
 Tel. 71 38 04 200  Fax. 71 38 98 366   NIP: 917-11-60-904  REGON: 000542008

Dodatek „Strony Za Odrą” 
finansowany jest ze środków Gminy Wińsko

Pokaż swój ogród 
i wygraj nagrody!
Przypominamy o konkursie „Śliczna zagroda”, w którym można wygrać bony na zakupy do sklepu ogrodniczego. Aby wziąć 
udział w konkursie, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który znajduje się na stronie www.winsko.pl, przesłać go 
mailem na adres j.lewandowska@winsko.pl, przynieść lub przesłać do Urzędu Gminy Wińsko.

Wiemy, że nasi mieszkańcy dba-
ją o swoje posesje, ogrody i raba-
ty. Nieważne, czy są duże czy małe, 
najważniejsze, żeby były zadbane, 
a udział w konkursie może wziąć 

każdy, kto mieszka w gminie Wiń-
sko.

Pan Tomasz Bieńko już zgłosił 
swój ogród. Jak mówi, do udziału 
w konkursie namówiła go znajoma. 

Zachęcamy innych mieszkańców! 
Kandydatury można zgłaszać do 
30 czerwca, a konkurs zostanie roz-
strzygnięty podczas Dni Wińska, 
planowanych na 24-25 lipca.

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 działki Pow. w ha Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie
zagospodarowania

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

1 Orzeszków WR1L/00036336/6 677/3 1393
Niezabudowana

Brak planu – wydana decyzja 
o warunkach zabudowy  

5.000 zł do 23.07.2021 r. 26.000,00 Przed zawarciem 
aktu notarialnego

28.07.2021 r. pokój nr 14 o godz. 11.00
2 Orzeszków WR1L/00036337/3 705/3 1313 5.000 zł do 23.07.2021 r 24.000,00 28.07.2021 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 podane są na stronie internetowej 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 drugiego 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

Domanice

WR1L/00024476/2 137/1 1774

Niezabudowana wraz z 
udziałem 1/9 części do 

137/10

Brak planu 
– wydana decyzja 

o warunkach zabudowy

6.000 zł do 23.07.2021 r. 39.000.00

Przed zawarciem 
aktu 

notarialnego

29.07.2021 r. pokój nr 14 o godz. 11.00
2 WR1L/00024476/2 137/2 1500 6.000 zł do 23.07.2021 r. 34.000,00 29.07.2021 r. pokój nr 14 o godz. 11.00
3 WR1L/00024476/2 137/3 1500 6.000 zł do 23.07.2021 r. 34.000,00 29.07.2021 r. pokój nr 14 o godz. 11.00
4 WR1L/00024476/2 137/4 1698 6.000 zł do 23.07.2021 r. 36.000,00 29.07.2021 r. pokój nr 14 o godz. 11.00
5 WR1L/00024476/2 137/5 1500 6.000 zł do 23.07.2021 r. 34.000,00 29.07.2021 r. pokój nr 14 o godz. 11.00
6 WR1L/00024476/2 137/6 1500 6.000 zł do 23.07.2021 r. 34.000,00 29.07.2021 r. pokój nr 14 o godz. 11.00
7 WR1L/00024476/2 137/7 1500 6.000 zł do 23.07.2021 r. 34.000,00 29.07.2021 r. pokój nr 14 o godz. 11.00
8 WR1L/00024476/2 137/8 1500 6.000 zł do 23.07.2021 r. 34.000,00 29.07.2021 r. pokój nr 14 o godz. 11.00
9 WR1L/00024476/2 137/9 1500 6.000 zł do 23.07.2021 r. 34.000,00 29.07.2021 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 podane są na stronie internetowej 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 drugiego ustnego przetargu nieograniczonego 

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

zagospodarowania
Wysokość i termin wnie-

sienia wadium Cena Termin zapłaty Dzień, godzina przetargu oraz miejsce 

1

Moczydlnica 
Klasztorna

WR1L/00024283/2 88/1 1500

Niezabudowana
 Brak planu – wydana decy-
zja o warunkach zabudowy

6.000zł do 23.07.2021 r. 32.000,00
Przed 

zawarciem aktu 
notarialnego

30.07.2021 r. pokój nr 14 o godz. 11.00
2 WR1L/00024283/2 88/2 1500 6.000zł do 23.07.2021 r. 32.000,00 30.07.2021 r. pokój nr 14 o godz. 11.00
3 WR1L/00024283/2 88/3 1723 6.000zł do 23.07.2021 r. 34.000,00 30.07.2021 r. pokój nr 14 o godz. 11.00
4 WR1L/00024283/2 88/4 1600 6.000zł do 23.07.2021 r. 33.000,00 30.07.2021 r. pokój nr 14 o godz. 11.00
5 WR1L/00024283/2 88/5 1533 6.000zł do 23.07.2021 r. 32.000,00 30.07.2021 r. pokój nr 14 o godz. 11.00
6 WR1L/00024283/2 88/6 1531 6.000zł do 23.07.2021 r. 32.000,00 30.07.2021 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 podane są na stronie internetowej 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 drugiego ustnego przetargu nieograniczonego 

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

zagospodarowania
Wysokość i termin wnie-

sienia wadium Cena Termin zapłaty Data i miejsce 
przetargu

1 Małowice WR1L/00038934/2
387/2 

w udział 1078/
10000

2900
Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 56 m2, 

dla którego prowadzona jest księga wieczy-
sta WR1L/00045608/0

Brak planu
10.000 zł do 23.07.2021 

r.
48.800,00

Przed zawarciem ak-
tu notarialnego

28.07.2021 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 podane są na stronie internetowej 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 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 Grzeszyn WR1l/00046971/2 118/2 0.1942

Nieruchomość gruntowa
Brak planu

Przetarg ustny 
nieograniczony

35.000,00

Przed zawarciem 
aktu notarialnego

Zarządzenie Wójta Gminy nr 
437/2021 z dnia 07.06.2021 r.

2 Małowice WR1l/00025255/4 288/3 0,1126 25.000,00
Uchwała Rady Gminy 

XXXV/204/2012 z dnia 13.09.2012 r.

3 Aleksandrowice WR1l/00024437/7 54/1 0,8028 80.000,00
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 

438/2021 z dnia 07.06.2021 r.

4
Moczydlnica 
Klasztorna

WR1l/00024437/7 48/2 O,3025 65.000,00
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 

439/2021 z dnia 07.06.2021r

5 Morzyna WR1l/00016186/3 209/1 0.0773
Nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym
41.000,00

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 
441/2021 z dnia 07.06.2021 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 przysługuje pierwszeństwo w naby-
ciu ww. nieruchomości, wyznacza się co najmniej 6-tygodniowy termin złożenia dokumentów, który przypada od 24 czerwca do 5 sierpnia 2021 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 14 , tel. 71 38 04 205.
Wykazy podane są na stronie internetowej 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”.


