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Urząd otwarty dla mieszkańców
Wróciła bezpośrednia obsługa mieszkańców w biurach 
na parterze budynku Urzędu Gminy. Przy okienkach 
drzwiowych prowadzących do biur można załatwić 
sprawy dotyczące:
 ewidencji ludności i dowodów osobistych,
  rolnictwa, ochrony środowiska i gospodarki nieru-

chomościami,
  podatków.
W sprawach związanych z planowaniem przestrzennym, 
budownictwem i funduszem sołeckim osobisty kontakt 
z merytorycznym pracownikiem możliwy jest w Biurze 
Obsługi Klienta.
W pozostałych sprawach nadal prosimy o kontakt tele-
foniczny w godzinach pracy Urzędu, pod numerami: 
71 38 04 200 lub 71 38 04 225, pod adresem e-mail: 
sekretariat@winsko.pl lub przez elektroniczną skrzynkę 
podawczą ePUAP.
Pełny wykaz numerów kontaktowych do pracowników 
Urzędu Gminy Wińsko dostępny jest na stronie winsko.
pl/urzad-gminy/.
Pełny wykaz numerów kontaktowych do jednostek or-
ganizacyjnych dostępny jest na stronie bip.winsko.pl/
jednostki_podlegle/21/jednostki_organizacyjne.
Wójt Gminy Wińsko dyżuruje we wtorki w godz. 16 – 17 
w Biurze Obsługi Klienta. Na spotkanie nie trzeba się 
umawiać, ale warto zadzwonić wcześniej pod podane 
wyżej numery i upewnić się, czy dyżur nie został odwo-
łany.

Ostatnia chwila na spis! 
Tylko do 30 września można się jeszcze spisywać w Na-
rodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 
2021. Udział w nim jest obowiązkowy, a objęci są nim 
wszyscy stali mieszkańcy Polski – zarówno Polacy, jak 
i cudzoziemcy.
Spisać można się:
  w domu przez Internet na stronie www.spis.gov.pl; 
  przez infolinię spisową nr 22 279 99 99;
  w mobilnych punktach spisowych – informujemy 

o nich na stronie www.winsko.pl i naszym profilu na 
Facebooku;

  u rachmistrza. 
Zachęcamy wszystkich, którzy jeszcze nie wywiązali się 
z obowiązku przekazania danych, a nie mają możliwości 
spisania się innym sposobem, by zgłosili się do punktu 
spisowego przy Urzędzie Gminy Wińsko, który czynny 
jest w godzinach urzędowania. 
Odmowa udziału w spisie jest zagrożona karą grzywny.

„Czyste Powietrze” – możesz 
dostać duże dofinansowanie 
Przy ul. Kościuszki 5/1a (obok siedziby Policji) działa 
punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste 
Powietrze”.
We wtorki i środy punkt jest czynny w godz. 8 – 14. 
WAŻNE! Jest to dzień wypełniania wniosków i mogą 
wtedy przyjść tylko osoby umówione przez biuro obsłu-
gi klienta (tel. 71 380 42 25).
W czwartki w godz. 8 – 16 może przyjść każdy, bez uma-
wiania – jest to dzień informacyjny.

Złóż deklarację do Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Budynków
Od 1 lipca każdy mieszkaniec lub zarządca budynku ma 
obowiązek złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków (CEEB). W tym systemie infor-
matycznym znajdują się informacje o rodzaju ogrzewa-
nia stosowanego w budynkach.
Deklaracja dotyczy źródeł ciepła i spalania paliw w bu-
dynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Na jej złoże-
nie jest 12 miesięcy dla budynków, które już istnieją. 
W przypadku nowo powstałych budynków obowiązuje 
termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła.
Formularze są dostępne w Urzędzie Gminy Wińsko, 
można je także pobrać ze strony: www.winsko.pl. Wy-
pełniony dokument można złożyć w Urzędzie, który 
przekaże dalej dane do CEEB. 
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Premier 
z wizytą w Wińsku!

To dobra wiadomość dla uczniów, którzy wybrali naukę w lubińskich szkołach i tych uczących się w Krzelowie. Dwie nowe linie autobusowe 
ułatwią dojazd do Lubina, a rozdzielenie dowozów szkolnych do szkół w Orzeszkowie i Krzelowie sprawiło, że lekcje w Krzelowie 
rozpoczynają się o godz. 8 (dotąd musiały zaczynać się wcześniej). 

PKS Lubin uruchomił 
1 września linię Piskorzyna 
– Lubin. Pierwszy przy-
stanek ma ona w Pisko-
rzynie przy cmenta-
rzu, następne przy dro-
dze krajowej w Rogów-
ku i Grzeszynie, kolej-
ne w Wińsku: w Ryn-
ku, na ul. Mickiewicza i ul. 
Witosa przy blokach (nowy 
przystanek). Po wyjeździe z Wiń-
ska autobus jedzie przez Boraszyce Małe, 
Boraszyce Wielkie i Krzelów. Wójt Jolan-
ta Krysowata-Zielnica zabiega, aby miesz-

kańcy Krzelowa mogli wsiadać 
do autobusu także przy świet-

licy, w środku miejscowości.
Z Krzelowa autobus jedzie do 
Iwna – tu jest możliwość prze-
siadki dla dojeżdżających 
autobusami PKS Wołów 
z Orzeszkowa i Małowic. 

Potem już bez żadnych przy-
stanków, aż do Lubina, przez 

aleję Niepodległości (Centrum), 
na końcowy przystanek przy ul. Szpa-

kowej (szkoła). Aby wszyscy uczniowie zdą-
żyli na lekcję, autobus planowo dojeżdża na 
Szpakową o 7.40. Ewentualne opóźnienie 

przyjazdu z powodu korków czy złej pogo-
dy nie spowoduje spóźniania się na lekcje.
Rozkłady jazdy dostępne są na winsko.pl, 
w zakładce: Dla mieszkańca Rozkłady Jazdy.

– Przygotowujemy zestawienie połączeń 
autobusowych na terenie gminy Wińsko 
oraz z Wołowem i Lubinem. Chcemy prze-
analizować, jak tę siatkę uzupełnić. Szcze-
góły niebawem na winsko.pl – zapowiada 
wójt Jolanta Krysowata-Zielnica.

Przypominamy, że wszystkie autobu-
sy dowożące dzieci do szkół to przewozy 
otwarte, dostępne dla wszystkich – wystar-
czy kupić bilet jednorazowy lub miesięcz-
ny i jechać. 

Nowe linie autobusowe

 » Po raz pierwszy w historii Wińsko gościło premiera RP. Tematem wizyty 
Mateusza Morawieckiego był Polski Ład dla Samorządów.

Premier Mate-
usz Morawiecki 
i towarzyszący mu 

posłanka Mirosława Sta-
chowiak-Różecka i Mar-
cin Krzyżanowski, wice-
marszałek Wojewódz-
twa Dolnośląskiego, 
mówili o głównych zało-
żeniach „Polskiego Ładu 
dla Samorządów”, czy-
li o tym, na jakie środ-
ki finansowe z budże-
tu państwa mogą liczyć 
gminy i powiaty. 

Spotkanie zostało 
zapowiedziane zaledwie 
trzy godziny wcześniej. 
Stało się tak dlatego, że 

premier znalazł czas 
po wizycie we Wroc-
ławiu, żeby odwiedzić 
trzy mniejsze samorzą-
dy: powiat wołowski, 
gminę Wińsko i gminę 
Jemielno.

– Zgodnie z zalecenia-
mi Kancelarii Premiera, 

spotkanie miało doty-
czyć samorządowców, 
z którymi chciał spot-
kać się premier Mora-
wiecki w sprawie Pol-
skiego Ładu dla Samo-
rządów, czyli szans roz-
wojowych, środków 
inwestycyjnych, a prze-

de wszystkim sposobu, 
w jaki rząd  będzie niwe-
lował straty, które samo-
rządy poniosą w wyni-
ku nowych rozwiązań 
podatkowych. Dlatego 
zdołaliśmy w tak krót-
kim czasie zaprosić tych, 

których temat dotyczy 
najbardziej: radnych, 
sołtysów, kierowników 
i pracowników naszych 
jednostek gminnych – 
mówi Jolanta Krysowa-
ta-Zielnica, wójt gminy 
Wińsko. 

Na spotkanie zapro-
szono też przedstawicie-
li repatriantów i nowych 
osadników z Kartą Pola-
ka. Wójt wyjaśniła, 
w jaki sposób gmina 
Wińsko wspiera demo-
grafię, i opowiedziała, 
na jakie trudności napo-
tyka. 

– Mamy nadzie-
ję, że nie była to ostat-
nia wizyta premie-
ra w Wińsku. Jeśli 
odwiedzi nas ponow-
nie i dowiemy się o tym 
z wyprzedzeniem, poin-
formujemy mieszkań-
ców na wszystkie możli-
we sposoby, a spotkanie 
odbędzie się w auli szko-
ły w Wińsku lub na pla-
cu targowym – zapew-
nia wójt.

Jeśli ktoś jest ciekawy, 
jak przebiegało spotka-
nie, może obejrzeć  rela-
cję na stronie winsko.pl 
lub na facebookowym 
profilu gminy. 
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Wolne miejsca w żłobkach
Świetna informacja dla rodziców, którzy chcie-
liby posłać dziecko do żłobka w tym roku. Jak 
informuje Diana Zioła, dyrektor żłobka „Wy-
spa Skarbów”, są jeszcze wolne miejsca:
  w Wińsku przy ul. Szkolnej 4 

– 1  miejsce,

  w Wińsku przy ul. Na Piaski 10 
–  6 miejsc,

  w Głębowicach – 5 miejsc.
W miarę pojawiania się wolnych miejsc 
rekrutacja w żłobkach jest ciągła. Przyj-
mujemy też dzieci z innych gmin. Infor-

macje można uzyskać w sekretariacie przy 
ul. Szkolnej 4, pod numerem 576 810 
907, a także e-mailem: zlobek@winsko.pl. 

Droga w Konarach do remontu
Łącznie 760 metrów drogi wojewódzkiej w Konarach zostanie wyremontowane. Będzie bezpieczniej, ale i dużo ładniej.
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei, która jest zarządcą dróg wojewódzkich, w tym drogi nr 334 przebiegającej przez Konary, ogłosiła przetarg na remont odcinka na 
terenie miejscowości. Od podpisania umowy do zakończenia robót wykonawca będzie miał cztery miesiące.

Robót będzie sporo, bo 
remont jest komplekso-
wy: zostanie ułożona nowa 
podbudowa, wyremonto-
wana kanalizacja deszczo-
wa, odtworzone przydrożne 
rowy, a mieszkańcom zosta-
ną wybudowane zjazdy do 

posesji. Projekt przewiduje 
też remont przystanku auto-
busowego. 

W poprzednim roku 
DSDiK wyremontowa-
ła odcinki dróg w Baszy-
nie oraz Rajczyn – Gryży-
ce. Gmina Wińsko zabie-

ga także o remont drogi 334 
w Moczydlnicy Klasztornej. 

– Mieliśmy nadzieję na 
remont obu odcinków w tym 
roku, ale środki wojewódzkie 
wystarczyły na jeden – wyjaś-
nia radna Agnieszka Karasiń-
ska. – Zabiegamy o to od począt-

ku kadencji. Mamy deklara-
cję Urzędu Marszałkowskiego 
i DSDiK, że Moczydlnica Klasz-
torna będzie robiona w przy-
szłym roku.

– Pozostanie wtedy ostat-
ni odcinek Krzelów – Młoty 
– Konary z jednym, bardzo 

trudnym mostkiem – dodaje 
przewodnicząca Rady Gmi-
ny Regina Hukiewicz. – Gdy 
i ten remont się uda, droga 
wojewódzka odzyska znacze-
nie gospodarcze, a to otwie-
ra nowe możliwości dla całej 
gminy.

Pech opuszcza 13-tkę w Smogorzówku
Odkąd w 2017 r. wyremontowaliśmy dach dworu w Smogorzówku 13 – co uratowało ten wielki, piękny obiekt – nie 
mieliśmy szczęścia do środków zewnętrznych na dalsze prace. 

Teraz zdobyliśmy pie-
niądze z programu mini-
sterstwa rodziny „Za 
życiem”. Dzięki temu 
w tym budynku powstaną 
dwa pierwsze mieszkania 
chronione dla osób z nie-
pełnosprawnościami, któ-
re potrzebują na co dzień 
wsparcia, ale nie wyma-

gają całodobowej opieki 
i mogą mieszkać same. 

Ponadto z Ban-
ku Gospodarstwa Kra-
jowego pozyskaliśmy 
80% dofinansowania na 
remont kolejnych domów: 
w Łazach, Smogorzówku 
(obok dworu) i Białawach 
Małych. 

„Dzieciństwo” 
– zróbmy nasz 
wspólny 
kalendarz

Zapraszamy do udziału 
w konkursie fotograficz-
nym „Dzieciństwo”. Za-
chęcamy rodziców, babcie 
i dziadków, ciocie i wuj-
ków do przesyłania zdjęć 
pokazujących szczęśliwe, 
beztroskie chwile dzieci. 
Nie mogą to być profesjo-
nalne sesje zdjęciowe, ale 
wasze, amatorskie zdję-
cia. Zdjęcia można przesy-
łać na adres e-mail: j.le-
wandowska@winsko.pl. 
Warunkiem udziału w za-
bawie jest zgoda na publi-
kację wizerunku, którą 
dołączamy do regulaminu 
konkursu.  Więcej infor-
macji na stronie interne-
towej winsko.pl. 

Na zabiegi 
do Wińska 
i Krzelowa
Długo czekamy na fizjotera-
pię poza Wińskiem. Najpierw 
epidemia, a potem związane 
z nią problemy kadrowe spo-
wodowały, że z opóźnieniem 
ruszyliśmy z programem pilo-
tażowym w Krzelowie. Na po-
dobny w Głębowicach musi-
my jeszcze  poczekać. 
Jak mówi Elżbieta Magda, dy-
rektor Samodzielnego Pub-
licznego Zakładu Opieki Zdro-
wotnej w Wińsku, ośrodek 
zdrowia w Krzelowie jest dru-
gą co do wielkości jednostką 
organizacyjną SP ZOZ, skupia 
także największą – zaraz po 
Wińsku – liczbę pacjentów. 
Z fizjoterapii w Wińsku korzy-
sta wielu mieszkańców, któ-
rzy chwalą sobie, że nie mu-
szą dojeżdżać na zabiegi do 
Wołowa lub Lubina. 
– W ośrodku w Krzelowie gabi-
nety fizjoterapii zostały wyre-
montowane i wyposażone 
w specjalistyczny sprzęt. Dzięki 
temu z bezpłatnych zabiegów 
mogą korzystać pacjenci zade-
klarowani w naszych przychod-
niach w Krzelowie, Wińsku 
i Głębowicach. Pozostali pa-
cjenci również mogą korzystać 
z zabiegów, ale odpłatnie – 
mówi Elżbieta Magda. 
Proponowane zabiegi to: la-
seroterapia, ultradźwięki/fo-
noforeza, naświetlania lampą 
sollux, zabiegi z wykorzysta-
niem prądów leczniczych, 
masaż suchy, kinezyterapia. 
Obowiązuje rejestracja tele-
foniczna pod nr. 792 366 
600. Podczas rejestracji zo-
stanie umówiona wizyta, na 
której podane zostaną do-
kładne terminy zabiegów. 

Fo
t. 

Ka
ta

rz
yn

a 
Ba

gi
ńs

ka
-W

itt
ek

 z
 M

ło
tó

w
 

Stęsknieni rówieśników, ciekawi nowych 
miejsc, uczniowie, przedszkolaki i dzieci 
ze żłobka 1 września rozpoczęły nowy rok 
szkolny. Czekało na nie mnóstwo 
niespodzianek.

Największe zmiany zaszły w Szkole 
Podstawowej w Orzeszkowie – jej nowo-
czesna sala sportowa jest prawie gotowa. 
Obiekt robi wielkie wrażenie, choć trwają 
jeszcze prace wykończeniowe wewnątrz 
i całe otoczenie czeka jeszcze na zagospo-
darowanie. Przypomnijmy, że na budo-
wę Gmina pozyskała środki z  Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Dolnośląskiego 2014-2020 
(RPO), współfinansowanego ze środ-
ków Unii Europejskiej – Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (dofi-
nansowanie wynosi aż 95%).

Spore zmiany zaszły również w Szkole 
Podstawowej w Krzelowie – tu powstała 
nowoczesna, biologiczna oczyszczalnia 
ścieków. Dzięki niej wokół szkoły został 
„uwolniony” teren, który wcześniej był 
wyłączony z użytkowania ze względu na 
szamba. Na tę inwestycję otrzymaliśmy 
dofinansowanie w wysokości 63,63%, 
również z RPO. Jeśli chodzi o prace ter-
momodernizacyjne, to czekamy na roz-
strzygnięcie konkursów na Fundusze 
Norweskie. 

Przy Szkole Podstawowej w Wiń-
sku przede wszystkim jest bezpieczniej, 
bo przy ul. Na Piaski (część dawnej ul. 
Nowej) powstało przejście dla pieszych 
z solarnym oświetleniem. 

Trwa budowa wewnętrznego parkin-
gu dla rodziców najmłodszych dzieci. 
Obie inwestycje są dofinansowane z Dol-
nośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojo-
wej 2021. 

Wielka niespodzianka – nowy plac 
zabaw – czekała na przedszkolaków 
z Wińska. Gmina pozyskała na niego 
dofinansowanie z Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych. Na finiszu jest 
wymiana ogrodzenia całego kompleksu.

Szkoła Podstawowa w Głębowicach 
nie tylko wzbogaciła się o nowych ucz-
niów, ale i bardzo zmieniła się z zewnątrz. 
Jest nowa elewacja i plac zabaw. Wszyst-
ko, co w środku, zostało wyremontowa-
ne i wyposażone w ciągu ostatnich trzech 
lat.

Nowy rok 
szkolny i zmiany 
na lepsze

Aktywne lato Seniorów
Wakacje pełne przygód mieli seniorzy z Centrum Senioralnego 
Srebrna Podkowa. Wizyta na zalewie Słup i wspólne biesiadowanie, 
śpiewy z Marianem Kowalskim, pokaz iluzji, a także wspólne urzą-
dzanie ogrodu – to tylko niektóre z wielu atrakcji. Wszystkie sprawi-
ły seniorom wiele radości. Wystarczy obejrzeć zdjęcia na stronie 
winsko.pl lub facebookowym profilu Centrum Senioralnego. 
Ci, którzy chcieliby dołączyć do grona seniorów ze Srebrnej Podko-
wy w Wińsku, mogą dzwonić pod nr 71 738 24 64.

„Pastorówka” otwarta
 »Po remoncie oficjalnie otwarto „Pastorówkę” w miejscowości Słup. Jeden 

z najpiękniejszych budynków w gminie Wińsko będzie służyć mieszkańcom i turystom.

Odnowione w dawnym sty-
lu wnętrza, pięknie wyeks-
ponowane drewniane belki, 

wejście do wieży i zapierające dech 
w piersiach widoki z okien. Do tego 
nowoczesne i estetyczne łazienki. – 
Mieszkańcy będą mogli organizo-

wać tu imprezy i zebrania. Budyn-
kiem będzie zawiadywać GOS-
TiR w Wińsku i sołectwo Słup, któ-
re będą tu organizować noclegi dla 
turystów, warsztaty, szkolenia i małe 
konferencje – wyjaśnia wójt Jolanta 
Krysowata-Zielnica. 

„Pastorówka” czeka jeszcze na 
wyposażenie.

Zadanie jest współfinansowane 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich w ramach Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2014-2020, w ramach poddziała-
nia „Wsparcie na wdrażanie opera-
cji w ramach strategii rozwoju lokal-
nego kierowanego przez społecz-
ność” w ramach działania „Wspar-
cie dla rozwoju lokalnego w ramach 
inicjatywy LEADER”. objętego Pro-
gramem w zakresie: rozwój ogólnodo-
stępnej niekomercyjnej infrastruktury 
turystycznej lub rekreacyjnej, lub kul-
turalnej, a także promowanie obszaru 
objętego LSR, w tym produktów lub 
usług lokalnych. 
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Wygląd ul. Polnej już nie nawiązuje do jej nazwy. Ostatnie 
odcinki mają nową, równą nawierzchnię asfaltową.

Teraz trwają prace na ul. 
Przemysłowej, gdzie powstaje 
nowa kanalizacja i wodociąg.

– Nie mogliśmy dłużej 
czekać z wymianą obu sie-
ci, bo są stare i awaryjne – 
wyjaśnia Karolina Bieniek 
z ZGKiM.

– Po wymianie tego, co 
pod ziemią, zrobimy nową 
podbudowę drogi, ale nie 
będziemy mogli ułożyć asfal-
tu, ponieważ centrum Wiń-
ska znajduje się w strefie „A” 
ścisłej ochrony konserwator-
skiej. Tu nawierzchnią może 

być ułożona tylko z odpo-
wiedniej kostki. To bardzo 
kosztowne – mówi wójt Jolan-
ta Krysowata-Zielnica. – Po 
podbudowie można spokoj-
nie jeździć i czekać na pienią-
dze np. z Polskiego Ładu, na 
wykończenie prac. Podobnie 
będzie z częścią ul. Spokojnej. 
Złożyliśmy także wnioski do 
programów rządowych na 
remont ulic Parkowej i Robot-
niczej w Wińsku oraz gmin-
nych dróg wewnątrz kilku-
nastu innych miejscowości – 
dodaje. 

Na tę wiadomość mieszkańcy czekali 17 lat – tyle trwały starania gminy Wińsko 
o przejęcie od Lasów Państwowych lasu przy Cmentarzu Żydowskim i lasku przy 
„Starych Ogrodach”. Wójt Jolancie Krysowatej-Zielnicy udało się doprowadzić sprawę 
do pomyślnego fi nału i tereny te staną się miejscami wypoczynku mieszkańców.

Lata negocjacji, rozmów i mamy sukces. 
Nadleśniczy Nadleśnictwa Wołów Robert 
Szlachetka i wójt Jolanta Krysowata-Zielni-
ca podpisali akt notarialny, na mocy które-
go obie działki przeszły na własność gminy 
Wińsko. W zamian gmina przekazała tere-
ny w Orzeszkowie i Rajczynie.

– To dwie nieużytkowane działki pod 
zalesienie, sąsiadujące z Lasami Państwo-
wymi, daleko od terenów zabudowa-
nych. Czekały na gospodarza, który zasa-
dzi las – wyjaśnia wójt. – Cieszę się, że tra-
fiły w ręce Nadleśnictwa Wołów, a jesz-
cze bardziej się cieszę, że dwa laski, któ-
re powinny stać się z czasem publicznymi 
parkami, są nareszcie nasze. Teraz zapy-
tamy mieszkańców, jakie mają oczekiwa-
nia, co ich zdaniem powinno się tam zna-
leźć. Musimy tylko pamiętać, że to miej-
sce nadal pozostaje lasem, który trzeba 
chronić i uruchomić odpowiednie pro-
cedury zmiany jego funkcji.

Radości nie kryją także Agnieszka 
Bulanda, radna Rady Gminy Wińsko, 
i Ryszard Kisielewicz, sołtys Wińska.

– Tyle lat na to czekaliśmy i wreszcie 
się udało! Ulica Piłsudskiego będzie jesz-

cze piękniejsza, bo gmina zadba o park 
przy Cmentarzu Żydowskim. Kiedy pani 
wójt pokazała nam akt notarialny, nie 
mogłam uwierzyć, że ten teren wreszcie 
jest nasz – mówi radna.

– Jeszcze jak byłem radnym, chcieli-
śmy zadbać o ten teren, ale nie należał do 
gminy. Myślę, że to dzięki uporowi pani 
wójt sprawa została doprowadzona do 
końca – dodaje sołtys.

Nie bez znaczenia jest tu dobra współ-
praca naszego samorządu z Nadleśni-
ctwem Wołów, którym kieruje Robert 
Szlachetka. Gmina ma w planach kolej-
ne podobne zamiany, również korzystne 
dla obu stron.

Łatwiej 
o mieszkanie 
komunalne
Polityka demograficzna to jeden 
z priorytetów gminy Wińsko, dlate-
go też nie tylko przyciągamy do nas 
nowych mieszkańców, ale także 
chcemy zatrzymać tych, którzy za 
mieszkaniem przenoszą się w inne 
miejsca. 
Na wniosek wójt Jolanty Krysowa-
tej-Zielnicy Rada Gminy podjęła 
uchwałę podnoszącą limit docho-
dów, umożliwiający ubieganie się 
o mieszkanie komunalne.
–  Jesteśmy jedną z nielicznych 
gmin, które w miarę na bieżąco za-
spokajają potrzeby mieszkaniowe 
swoich mieszkańców. Na remonty 
zdobywamy środki z wielu źródeł. 
Postanowiliśmy ułatwić start miesz-
kaniowy zwłaszcza młodym lu-
dziom, którzy pracują, mają dzieci, 
ale nie mają jeszcze zdolności kredy-
towej, nie stać ich na własne miesz-
kanie. Podnieśliśmy próg dochodo-
wy tak, żeby mogli znaleźć się w ko-
lejce, dotąd bardzo krótkiej, po 
mieszkanie gminne – wyjaśnia wójt. 
– Może istnieć gmina bez ratusza, 
ale nie może bez obywateli. Dlatego 
zachęcam: zostańcie z nami!

Przemysłowa i Spokojna 
do remontu, Polna już po 

Lasy w Wińsku należą do nas! o mieszkanie o mieszkanie o mieszkanie o mieszkanie 

 » Na takie lato czekaliśmy dwa lata! W 2020 roku z powodu pandemii nie udało się 
zorganizować tradycyjnych gminnych imprez, ale w tym odrobiliśmy straty z nawiązką. 

Zajęcia i wyjazdy dla dzieci organi-
zowane przez Gminny Ośrodek 
Kultury i Gminny Ośrodek Spor-

tu, Turystyki i Rekreacji, duże imprezy 
gminne – to wszystko było w tym roku 
możliwe. 

Dni Wińska 24-25 lipca przyciągnę-
ły tłumy mieszkańców. Była to też okazja 
do rozstrzygnięcia konkursu na „Śliczną 
Zagrodę”. Do finału zakwalifikowało się 6 
ogrodów z różnych miejscowości. 1. miej-
sce zdobyła Andżelika Zimoch (Iwno); 2. 
Agnieszka Borodacz (Wińsko), 3. Anna 
Rudnicka (Białawy Wielkie), a wyróż-
nienia: Tomasz Bieńko (Kozowo), Anna 
Dudek (Baszyn) i Józef Gomułka (Orzesz-
ków). Tradycyjnie wybraliśmy także zwy-
cięzcę w konkursie „Wystawa Psów Niera-
sowych Kundel 2021”. Impreza trwała do 
późnych godzin nocnych, a stęsknieni za 

wspólnym biesiadowaniem mieszkańcy 
bawili się doskonale.

W tym roku „Bieg Szlakiem Wielkiej 
Niedźwiedzicy” miał wyjątkową tra-
sę. Start odbył się przy Centrum Eduka-
cji Astronomicznej w Białkowie, a meta 
była w Głębowicach, na boisku między 
klasztorem i szkołą. Trasa biegła przez 
Stryjno i Brzózkę, tuż przy domu zmar-
łego w zeszłym roku Augustyna „Gust-
ka” Czyżowicza, który jako fotograf-
-amator przez dekady doku-
mentował losy przesiedleń-
ców i swoich sąsiadów. 
Wójt Jolanta Krysowa-
ta-Zielnica ufundowa-
ła nagrodę jego imie-
nia dla najmłodsze-
go uczestnika bie-
gu, a wręczył ją Karol 

Czyżowicz, syn fotografa. Dodatkową 
atrakcją była możliwość zwiedzenia „Gar-
nierówki”.

Dożynki Gminne odbyły się w tym 
roku w Jakubikowicach. jednym z naj-
mniejszych sołectw w gminie. Pierwot-
ne plany organizacji Święta Planów na 
zalewie Słup pokrzyżowała niemożność 
zapewnienia odpowiedniej ochrony. 
Organizatorzy, czyli GOK i sołectwa Jaku-

bikowice, Słup i Boraszyce Małe, 
spisali się doskonale. Pomieś-

ciliśmy się dzięki pomocy 
mieszkańców, impreza 

odbywała się bowiem 
na odzyskanym i na 
nowo urządzonym 
placu gminnym 
oraz na działkach 
użyczonych przez 
mieszkańców. Wiel-

kie brawa dla sołtys 
Wioletty Kruszewskiej 

i jej rady sołeckiej!
Konkurs na Kosz 

Dożynkowy wygrało najmłod-
sze sołectwo – Naroków. Kosz miał 
postać walizki, symbolizującej podróż 
mieszkańców z Kresów na Ziemie Odzy-
skane. Sołtys Marta Osowska nie kryła 
wzruszenia, gdy odbierała nagrodę. 

Najpiękniejszy Wieniec Dożynko-
wy przygotowało sołectwo Krzelów i to 
właśnie tam odbędzie się w 2022 r. Świę-
to Plonów. Sołtysa Lecha Pawłowskiego 
wyraźnie rozpierała duma.

Zapraszamy do oglądania letniej gale-
rii zdjęć na naszym profilu facebooko-
wym. 

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

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

5.000,00 do dnia 14.10.2021 r. 38.000,00 Przed zawarciem 
aktu notarialnego

19.10.2021 r., pokój nr 14, godz. 11.00
2 Staszowice WR1L/00024093/3 225/4 0,40 5.000,00 do dnia 14.10.2021 r. 30.000,00 19.10.2021 r., pokój nr 14, godz. 11.00
3 Aleksandrowice WR1L/00024435/3 193 0,2885 1.000,00 do dnia 14.10.2021 r. 9.000,00 19.10.2021 r., pokój nr 14, godz. 12.00

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 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  trzeciego  ustnego przetargu nieograniczonego  

Poz. Obręb Księga wieczysta Nr działki Pow. w m2 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 – została wydana 
decyzja o warunkach 

zabudowy

6.000,00 
do 11.10.2021 r.

39.000.00

Przed zawarciem 
aktu notarialnego

13.10.2021 r., pokój nr 14, 
godz. 11.00

2 WR1L/00024476/2 137/2 1500 34.000,00
3 WR1L/00024476/2 137/3 1500 34.000,00
4 WR1L/00024476/2 137/4 1698 36.000,00
5 WR1L/00024476/2 137/5 1500 34.000,00
6 WR1L/00024476/2 137/6 1500 34.000,00
7 WR1L/00024476/2 137/7 1500 34.000,00
8 WR1L/00024476/2 137/8 1500 34.000,00
9 WR1L/00024476/2 137/9 1500 34.000,00

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 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 trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego 

Poz. Obręb Księga wieczysta Nr działki Pow. w m2 Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie
zagospodarowania

Wysokość i termin 
wniesienia wadium Cena Termin zapłaty Data i miejsce 

przetargu
1

Moczydlnica 
Klasztorna

WR1L/00024283/2 88/1 1500

Niezabudowana
 Brak planu – została wydana de-

cyzja o warunkach zabudowy
6.000,00 

do 11.10.2021 r.

32.000,00

Przed zawarciem 
aktu notarialnego

15.10.2021 r., 
pokój nr 14, godz. 11.00

2 WR1L/00024283/2 88/2 1500 32.000,00
3 WR1L/00024283/2 88/3 1723 34.000,00
4 WR1L/00024283/2 88/4 1600 33.000,00
5 WR1L/00024283/2 88/5 1533 32.000,00
6 WR1L/00024283/2 88/6 1531 32.000,00

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 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 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 Moczydlnica Klasztorna WR1L/00011771/6 48/2 0,3025

Nieruchomość gruntowa
 Brak planu 

10.000,00 do 11.10.2021 r. 65.000,00
Przed za-
warciem 
aktu no-

tarialnego

15.10.2021 r., pokój nr 14, godz. 11.00
2 Grzeszyn WR1l/00046971/2 118/2 0.1942 5.000,00 do 11.10.2021 r. 35.000,00 18.10.2021 r., pokój nr 14, godz. 11.00
3 Małowice WR1l/00025255/4 288/3 0,1126 4.000,00 do 11.10.2021 r. 25.000,00 18.10.2021 r., pokój nr 14, godz. 12.00
4 Aleksandrowice WR1l/00024437/7 54/1 0,8028 15.000,00 do 11.10.2021 r. 80.000,00 18.10.2021 r., pokój nr 14, godz. 13.00

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

budynkiem mieszkalnym
7.000,00 do 11.10.2021 r. 41.000,00 18.10.2021 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 się 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 trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego 

Poz. Obręb Księga wieczysta Nr działki Pow. w m2 Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie
zagospodarowania

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

1 Małowice WR1L/00038934/2
387/2 w

udział 1078/
10000

2900

Lokal mieszkalny o pow. użyt-
kowej 56 m2, dla którego pro-
wadzona jest księga wieczy-

sta WR1L/00045608/0

Brak planu 5.000 do 11.10.2021 r. 30.500,00
Przed zawarciem 

aktu 
notarialnego

19.10.2021 r., pokój nr 
14, 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 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 Rajczyn WR1l/00024488/9 161/3 0.1725
Nieruchomość 
zabudowana

Brak planu Na rzecz najemcy 45.000,00

Przed zawar-
ciem aktu no-

tarialnego

Zarządzenie WG nr 484/2021 z dnia 02.09.2021 r.

2 Rudawa WR1l/00026277/1 66/2 0,1578

Nieruchomość 
gruntowa

Brak planu – została 
wydana decyzja o warun-

kach zabudowy
Przetarg ustny 
nieograniczony

37.000,00 Zarządzenie WG nr 483/2021 z dnia 02.09.2021 r.
3 Rudawa WR1l/00026277/1 66/3 0,1735 38.000,00 Zarządzenie WG nr 483/2021 z dnia 02.09.2021 r.
4 Rudawa WR1l/00026277/1 66/4 0,1959 36,000,00 Zarządzenie WG nr 483/2021 z dnia 02.09.2021 r.
5 Rudawa WR1l/00026277/1 66/5 0,2003 37,000,00 Zarządzenie WG nr 483/2021 z dnia 02.09.2021 r.
6 Moczydlnica Klasztorna WR1l/00025357/9 42/4 O,1047

Brak planu
23.000,00 Nr XXXIX/297/2017 z dnia 24.03.2017 r.

7 Gryżyce WR1l/00038713/7 80/28 0,0087 Na podstawie art. 37, 
ust. 2, pkt 6

41.000,00 Zarządzenie WG nr 485/2021 z dnia 02.09.2021 r.
8 Orzeszków WR1L/00036336/6 677/4 0,0673 14.500,00 Zarządzenie WG nr 486/2021 z dnia 02.09.2021 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 nabyciu ww. nieruchomości, wyznacza się co najmniej 6-tygodniowy termin złożenia dokumentów, który przypada od 9 września do 22 października 2021 r. 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”.


