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Lekarze
Udało nam się znaleźć nowego lekarza 
pediatrę z Ukrainy. Dr Romanna obec-
nie pełni rolę asystenta, ponieważ cze-
kamy na zgodę Ministra Zdrowia, żeby 
zatrudnić ją jako lekarza-specjalistę. 
Poszukujemy także lekarza rodzinnego 
do przychodni w Krzelowie. Chcąc za-
chęcić personel medyczny do osiedlenia 
się w naszej gminie, oferujemy mu moż-
liwość zamieszkania w godnych warun-
kach, wraz z rodzinami. 
Wszyscy wiemy, jak potrzebni są u nas le-
karze. Brakuje ich w całej Polsce w związ-
ku z tym, że nasi specjaliści od lat wyjeż-
dżają do pracy za zachodnią granicą. 
Obecna ustawa o tzw. trybie uproszczo-
nym zatrudniania lekarzy i pielęgniarek 
spoza Unii Europejskiej, ułatwia zatrud-
nienie medyków ze Wschodu. 
– To naturalne zjawisko, wojna je jedy-
nie przyspieszyła. Robimy wszystko, że-
by pozyskać lekarzy dla naszych miesz-
kańców – mówi wójt Jolanta Krysowa-
ta-Zielnica.

Wykup mieszkań

Nadal można zgłaszać chęć wykupu 
mieszkań komunalnych z bonifikatą dla 
lokatorów. Kontakt dla zainteresowa-
nych: Elżbieta Kapnik, tel. 71 380 42 
30 w godzinach pracy Urzędu Gminy.  
Bonifikata wynosi 90 proc., a jeżeli 
w budynku pozostało już tylko jedno 
mieszkanie komunalne,  najemca zapła-
ci jedynie 5 proc. wartości rynkowej. 
Nie ma znaczenia, jak długo jest się lo-
katorem. Ważne, żeby mieć umowę na 
czas nieokreślony i nie mieć zadłużeń 
względem gminy za czynsz, wywóz od-
padów, wodę i ścieki. Niestety, nie 
wszystkie mieszkania są na sprzedaż, 
każdy zainteresowany musi więc swoją 
sprawę zgłosić indywidualnie. 

Dekoder plus
Od 28 marca obowiązuje nowy system 
nadawania telewizji: DVB-T2. Starsze 
modele telewizorów będą potrzebować 
specjalnego dekodera, a czasem ko-
nieczna może być wymiana samego te-
lewizora. Rząd uruchomił dofinansowa-
nie na zakup potrzebnych urządzeń. Na 
jedno gospodarstwo domowe przysłu-
guje jeden bon o wartości 100 zł na de-
koder lub 250 zł do zakupu nowego te-
lewizora. Wniosek składa tylko jedna 
osoba z rodziny, z oświadczeniem, że 
„sytuacja materialna gospodarstwa do-
mowego uniemożliwia samodzielne po-
niesienie kosztów nabycia dekodera te-
lewizyjnego lub telewizora”.
Wnioski można składać jedynie przez 
internetowy formularz, który zostanie 
udostępniony na stronach 
portalu gov.pl albo w placówkach Poczty 
Polskiej.
Pieniądze będą wypłacane w formie spe-
cjalnego kodu, za którego pomocą bę-
dzie można zapłacić za zakup dekodera.
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 » Piękna, nowoczesna, funkcjonalna – nowa hala sportowa w Orzeszkowie jest już wykorzystywana na 
potrzeby szkoły – organizowane są w niej zajęcia wychowania fizycznego. 

Otwarcie było planowane tuż po feriach 
zimowych. Niestety, pierwsze dni woj-
ny w Ukrainie to nie był czas na rados-

ne świętowanie także u nas. Aby dzieci, zwłasz-
cza z ostatnich klas, które od lat czekały choćby 
na salę gimnastyczną z prawdziwego zdarzenia, 
mogły skorzystać z niej jeszcze podczas nauki 
w Szkole Podstawowej w Orzeszkowie, zdecy-
dowano się otworzyć halę bez uroczystej inau-
guracji.

Już poprzednia dyrektor szkoły, Kazimie-
ra Gomułka, starała się o budowę przyszkolnej 
sali sportowej. Dzięki rekordowemu wsparciu 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfi-
nansowanego ze środków Unii Europejskiej, 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go, które wyniosło 95 proc. kosztów, marzenie 
to mogło się urzeczywistnić. 

Szkolna hala w Orzeszkowie to najnowocześ-
niejszy obiekt w naszej gminie. Wewnątrz znaj-
dują się pełnowymiarowe boiska do gier zespo-
łowych i widownia z miejscami dla ponad 170 
osób. Budynek ekologicznie ogrzewa pompa 
ciepła, jest tu także system odzyskiwania wody 
deszczowej.  Ekran przy wejściu wyświetla infor-
mację, ile deszczówki znajduje się w zbiornikach 
oraz ile energii pozyskano ze słońca. Cały obiekt 
jest przyjazny środowisku.

Nie tylko dzieci czekały na halę. 
– Orzeszków to nasze miejsce z przyszłoś-

cią. Tak myślę o naszej miejscowości, poło-
żonej blisko lasu, gdzie jest dużo terenów do 
spacerów, jazdy rowerem, życia blisko natu-
ry. Doskonała komunikacja z Wrocławiem, 
coraz lepsza z Lubinem. Z jednej strony blisko 
dużych miast, z drugiej wszystkie uroki wio-
ski. Do mnie, jako radnej, piszą czasami obcy 
ludzie i pytają o domy na sprzedaż w Orzeszko-
wie. Wszystkie działki gminne już się sprzedały. 
Cieszy mnie to bardzo, zwłaszcza, że coraz wię-
cej tu rodzin z małymi dziećmi, które uczęszcza-
ją do naszej szkoły. A teraz przy szkole powstała 

piękna hala sportowa. Wszyscy bardzo się cie-
szą z tego miejsca i mają nadzieję, że również 
popołudniami będzie tętniło życiem. Chociaż 
jestem radną i bardzo dobrze wiem, że dużo się 
dzieje w naszej gminie, to o takiej sali nawet nie 
marzyłam i nie myślałam, że się uda. A teraz 

mamy dowód na to, że marzenia i cele udaje się 
realizować. Jestem z tego dumna – mówi Mał-
gorzata Podbucka, nauczycielka i radna Orzesz-
kowa.

Orzeszków to okręg szkolny także dla  Mało-
wic, Iwna i Przyborowa. Julianna Wdowiak, 
nauczycielka ze szkoły w Orzeszkowie i radna 
Małowic, podkreśla, że dzieci z całego okręgu 
szkolnego od wielu lat czekały na salę z praw-
dziwego zdarzenia. –  Nikt się nie spodzie-
wał, że będzie aż taka! Dzieci fotografowały 
z okien szkoły każdy etap budowy – opowia-
da. – Obiekt jest niezwykły, a żeby się nacieszyć 
tą halą, trzeba będzie zorganizować wycieczki 
dla rodziców, potem jakieś rozgrywki dla doro-
słych mieszkańców naszego okręgu szkolnego. 

Marek Podbucki, sołtys Orzeszkowa, przy-
znaje, że hala robi wrażenie już z zewnątrz: – 
Dzieki niej zmienił się wizerunek miejscowo-
ści i terenu przy szkole. Wszyscy będą korzy-
stać: i szkoła, i mieszkańcy, i nasz klub sporto-
wy Victoria, którego zawodnicy będą mogli tre-
nować zimą. Przy hali jest siłownia zewnętrz-
na i sprawnościowy plac zabaw. Brakuje tylko 
zewnętrznego boiska wielofunkcyjnego i drogi 
przy hali w głąb wsi, ale myślę, że i to uda się zro-
bić – mówi sołtys. 

– Hala będzie miejscem zawodów między-
gminnych, chcemy też organizować turnie-
je wspólnie z sąsiadującym z nami Powiatem 
Lubińskim. Cieszę się, że w zawodach będą 
mogły brać udział i kibicować również osoby 
niepełnosprawne – mówi wójt gminy Wińsko 
Jolanta Krysowata-Zielnica. – Do Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg złożyliśmy wniosek 
o środki na przebudowę drogi obok komplek-
su sportowego, który nam tu wyrasta, a do Pol-
skiego Ładu składamy wniosek dotyczący ter-
momodernizacji szkoły, a co za tym idzie, też 
odnowy jej elewacji. Gdy nie było hali, budy-
nek szkoły wydawał się ładny, ale teraz w takim 
sąsiedztwie wszystko wygląda inaczej – dodaje 
szefowa naszego samorządu.

Bez uroczystej 
ceremonii, ale z pompą

Nowa woda już jest!
Nowa studnia głębinowa w Węgrzcach już jest – pierwsza z trzech. To bardzo ważna rzecz dla naszej społeczności, ponieważ ostatni raz nową studnię 
oddano do użytku 30 lat temu.

Obecnie realizowany jest 
pierwszy etap inwestycji, a całość 
oznaczać będzie kilometry 
wymienionego i nowego wodo-
ciągu oraz wymianę pomp i i fil-
trów na wszystkich Stacjach 
Uzdatniania Wody. To wszystko 
jeszcze przed nami, dzięki środ-
kom z programów rządowych 
dla samorządów. Rozbudowa 
oraz modernizacja infrastruktu-
ry wodociągowej mają zapewnić 
niezawodność i ciągłość zaopa-
trzenia w wodę mieszkańców. 
Dotyczy to zwłaszcza okresu let-

niego, kiedy wyższa temperatura 
i brak opadów powoduje zwięk-
szony pobór wody.

Dalsze planowane prace to 
nowy budynek, w którym znajdą 
się urządzenia uzdatniające wodę 
– między innymi usuwające żela-
zo i mangan, dzięki czmu woda 

będzie mniej twarda, co przedłu-
ży żywotność instalacji wodocią-
gowej i zmniejszy ilość osadzają-
cego się kamienia w urządzeniach 
gospodarstwa domowego.

Woda z SUW Węgrzce zasi-
la obecnie 22 wsie naszej gmi-
ny. Jeszcze w tym roku ma być 

do niej podłączone kolejne 10 
wsi. Wydajność całej stacji ma 
wynieść łącznie 1 200 m3 na 
dobę. Zapewni to bezpieczeń-
stwo wodne, niższe koszty eks-
ploatacji wodociągu, mniejsze 
straty wody w sieci i mniejsze 
zużycie prądu. 

Małgorzata Podbucka  i Julianna Wdowiak
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Wińsko wśród pionierów 
na Dolnym Śląsku
 » Uchwała o wyznaczeniu obszarów do rewitalizacji w Gminie Wińsko została przyjęta na 

ostatniej sesji Rady Gminy. Na wniosek wójt Jolanty Krysowatej-Zielnicy wykreślono z niej 
paragraf mówiący o prawie pierwokupu nieruchomości na terenie wybranych obszarów 
zamieszkałych przez Gminę, ponieważ funkcja takiego prawa była mało zrozumiana dla 
mieszkańców i w związku z tym pojawiało się wokół tego tematu wiele nieprawdziwych 
informacji.

Gmina Wińsko jest jed-
ną z pierwszych pię-
ciu gmin na Dolnym 

Śląsku, które podjęły w dro-
dze szczegółowej analizy taką 
decyzję. Dzięki temu obsza-
ry, które potrzebują wspar-
cia przez inwestycje i działa-
nia na rzecz mieszkańców, 
będą mogły ubiegać się o takie 
dodatkowe fundusze ze środ-
ków Unii Europejskiej. 

– W poprzednich latach 
prawie w całości udało się zre-
alizować „Lokalny Program 
Rewitalizacji” – mówi Aneta 
Niewiarowska, sekretarz gmi-
ny Wińsko. – Teraz, jako jed-

ni z pierwszych w wojewódz-
twie dolnośląskim, rozpoczęli-
śmy prace nad opracowaniem 
„Gminnego Programu Rewi-
talizacji.” Niestety, nie można 
nim objąć całej gminy, a jedy-
nie te obszary, które spełniają 
ściśle określone warunki.

Do programu trafiły nastę-
pujące tereny:
  Wińsko – ulice: Tadeusza 

Kościuszki, Adama Mickie-
wicza, Polna, Przemysłowa, 
Robotnicza, Szkolna, Win-
centego Witosa (tylko część 
zamieszkana), pl. Wolności,

  Łazy, Kozowo, Rogów 
Wołowski,

  Aleksandrowice, Głębowi-
ce, Turzany,

  Budków, Dąbie, Gryżyce, 
Wyszęcice,

  Moczydlnica Klasztorna,
  Rogówek, Grzeszyn, 

Morzyna, Węglewo.

Tak ważny projekt podle-
gał szerokim konsultacjom, 
prowadzonym w różnych 
formach – poprzez zbieranie 

uwag w postaci elektronicz-
nej i papierowej, zbieranie 
uwag zgłaszanych pod spe-
cjalny numer telefonu, spot-
kanie online oraz debaty na 
żywo w GOK-u i „Garnierów-
ce”. Raport z konsultacji spo-
łecznych został opublikowany 
w Biuletynie Informacji Pub-
licznej oraz na stronie www.
winsko.pl w zakładce „Rewi-

talizacja”.
A czy takie odgórne 

planowanie działań 
rewitalizacyjnych 
ma sens? Odpowie-
dzi udzielił podczas 
konsultacji Andrzej 
Ferens z Uniwersy-
tetu Wrocławskiego, 

opierając się o założe-
nia poprzedniego pro-

gramu: – Gmina Wiń-
sko jest modelowym przy-

kładem takiej rewitaliza-
cji, która jest ze wszech miar 
udaną. Gdyby nie fotografie 
sprzed paru lat, trudno było-
by zliczyć, jak wiele w tej mie-
rze zostało zrobione. Nowy 
program, nad którym pra-
cujemy teraz, schodzi jesz-
cze bardziej w głąb potrzeb 
poszczególnych mieszkań-
ców, sołectw i całej społecz-
ności – stwierdził przedstawi-
ciel uczelni. 

Dla firm opłaty 
za śmieci w dół
Rok 2022 przyniósł przedsiębiorcom zaskakujące 
podwyżki opłat za śmieci. Stało się tak dlatego, że  
podpisują oni umowy na odbiór odpadów 
komunalnych bezpośrednio z fi rmami, które te odpady 
odbierają, a miesięczne stawki za odbiór śmieci w ich 
przypadku wzrosły kilkukrotnie. 

– Nie może być tak, że 
nasi drobni przedsiębior-
cy płacą więcej mie-
sięcznie za śmieci fir-
mie odbierającej odpa-
dy niż podatku gminie 
za cały rok! – podkreśla 
wójt Jolanta Krysowata-
-Zielnica. – Te kwoty, od 
nas kompletnie niezależ-
ne, po prostu mnie prze-
raziły. Po spotkaniach 
i konsultacjach podjęli-
śmy jedynie słuszną decy-
zję. 

Na ostatniej sesji Rady 
Gminy przyjęto zatem 
nową uchwałę, tworzą-
cą system odbioru opar-
ty o zryczałtowane opła-
ty, które będą realne dla 
małych sklepików czy 
zakładów usługowych.

– W zeszłym roku pła-
ciłam 66 zł miesięcznie za 
wywóz śmieci, od nowe-
go roku opłata przekro-
czyła 200 zł – mówi Joan-
na Cybulska, właściciel-
ka salonu fryzjerskie-
go w Wińsku. – Wiem, 
że opłaty dla niektórych 
podobnych zakładów 
dochodziły do nawet 
300-400 zł. Bardzo mnie 
cieszy niższa opłata, to 
bardzo dobra informacja 
– uśmiecha się na wieść 
o niższych stawkach dla 
przedsiębiorców, którzy 
podpiszą umowę z gmi-
ną.

W dużym uproszcze-
niu wyglądać będzie to 
tak: najmniejsze firmy 
(w skali gminy) zapłacą 
około 50 zł, średnie ok. 
100 zł, a największe – ok. 
150 zł miesięcznie. 

– Nie mogłam pozwo-
lić na to, żeby nasz drob-
ny biznes się zamykał 
z powodu wysokich cen 
odbioru śmieci. Dlate-
go wystąpiłam z inicja-
tywą, aby gmina prze-
jęła organizację odbioru 
odpadów i wyznaczyła 
proste stawki, które będą 
do przyjęcia dla przedsię-
biorców i nie będą zbyt-
nio obciążały ani gmi-
ny, ani przedsiębiorców – 
dodaje wójt Jolanta Kry-
sowata-Zielnica. 

Osoby chcące sko-
rzystać z nowych stawek 
powinny zgłaszać się do 
Urzędu Gminy. Przyjmo-
waniem deklaracji zajmu-
je się Ilona Buczek – pokój 
nr 3 (parter); tel. 71 38 04 
233. 

Powrót do świetności
Gmina Wińsko otrzymała dofi nansowanie z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej do utworzenia 
Rodzinnego Domu Pomocy Społecznej, który powstaje w byłym ośrodku zdrowia przy ulicy Piłsudskiego. 

Budynek został odbudowa-
ny po pożarze, a obecnie będzie 
dostosowany do potrzeb RDPS. 
Dzięki temu osoby wymaga-
jące całodobowego wsparcia 
będą mogły pozostać w swo-
jej gminie, a nie trafiać do DPS-
ów – molochów, często na drugi 
koniec Polski. Pozostaną w zna-
nym sobie środowisku, pod 
opieką zatrudnionej rodziny, 
która będzie mieszkać w tym 
samym budynku. Bliskość klu-
bu seniora po drugiej stronie uli-
cy pozwoli im na branie udziału 
w aktywnym życiu wspólnoty, 
korzystanie z zajęć i fizjoterapii. 

Rodzinny dom pomocy spo-
łecznej funkcjonuje na podob-
nych zasadach jak rodzin-
ny dom dziecka. Jest bardziej 
humanitarną formą opieki i – co 
równie ważne – o wiele tańszą.

- Tak zwany stary ośrodek 

zdrowia nie miał dotąd szczęścia 
– wspomina wójt Jolanta Kryso-
wata-Zielnica. – Od zamknięcia 
stał pusty i niszczał. Po remon-
cie w 2016 roku został zamie-
niony na budynek mieszkal-
ny. Pożar z wiosny 2020 roku 
zniszczył cały zabytkowy dach 
i poddasze, reszta została zala-
na w wyniku akcji gaśniczej. 
Z odszkodowania udało się 

zakupić inny dom dla lokatorów 
i wyremontować dach. Teraz, ze 
środków ministerstwa, przebu-
dujemy wnętrze tak, żeby mogli 
w nim zamieszkać nasi seniorzy 
i rodzina, która będzie się nimi 
opiekować. 

– Co ważne, ministerstwo 
dopłaca również do kosztów 
prowadzenia RDPS, a nie tylko 
do jego utrzymania. To ogrom-
na oszczędność dla gminy, któ-
rą przepisy zmuszają do współfi-
nansowania pobytu uboższych 
i pozbawionych rodziny miesz-
kańców w domu pomocy spo-
łecznej – dodaje Sabina Baryluk, 
kierownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. 

Dzięki temu pomysłowi 
piękny budynek pozostanie 
własnością gminy, będzie peł-
nił szlachetną funkcję i trafi 
w odpowiedzialne ręce. 

Za nami pierwsza edycja przyznania certyfi katów stworzonych przez LGD Kraina Łęgów 
Odrzańskich.  Certyfi katy te mają przyczynić się do wzrostu popularności lokalnych 
produktów i usług, oferowanych przez fi rmy działające na terenie Krainy – czyli również 
w gminie Wińsko.

W edycji na rok 2022 przyznano aż 48 
certyfikatów. Oto lista reprezentantów 
Gminy Wińsko:
  Wędliny „Z Wędzarni” Piotr Zychow-

ski Piwnica pod Wołami Sp. zo.o.;
  Janusz Szwiec Szwiecowe Drewno – 

podstawka-dzięcioł i misy z drewna;
  Katarzyna Paczkowska Fabryka Caca-

nek – warsztaty rękodzielnicze;
  Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP 

z Góry Karmel w Głębowicach – usłu-
gi noclegowe w Zespole Poklasztornym 
„Garnierówka”;

  Łęgowa Zagroda Irena Machlowiec – 
noclegi;

  Wioska Mongolska Rajczyn Damian 
Szuśniak – noclegi w jurtach;

  Meander Jarosław Paczkowski – spły-
wy kajakowe;

  Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki 
i Rekreacji w Wińsku – Bieg Szlakiem 
Wielkiej Niedźwiedzicy.

Szczególnie cieszy nagroda dla Biegu 
Szlakiem Wielkiej Niedźwiedzicy. W tym 
roku odbędzie się on już po raz szósty. – 
Ten Bieg jest niezwykle ważny dla nas jako 
coroczna wspólna zabawa. A teraz dzięki 
certyfikatowi możemy niejako porówny-
wać się na przykład z tak znaną imprezą 
jak Festiwal Ścinawski Blues nad Odrą, 
organizowaną przez Centrum Turystyki 
i Kultury w Ścinawie, która dostała certy-
fikat w tej samej kategorii co nasz GOSTiR. 
Pragnę serdecznie podziękować twórcy, 
Olgierdowi Pogorzelcowi, i pomysłodaw-
czyni tej wspaniałej imprezy, czyli pani 
wójt – mówi Anna Pędziwiatr.  

W wyremontowanym budynku 
znajdą miejsce mieszkańcy gmi-
ny Wińsko, potrzebujący cało-
dobowej opieki

Kraina Łęgów Odrzańskich poleca Wińsko

Debata na żywo 
w „Garnierówce” 

Konsultacje społeczne

Andrzej Ferens z Uniwersytetu 
Wrocławskiego 
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 » Od początku wojny na Ukrainie Gmina Wińsko przyjmuje uchodźców. Trafiają zarówno do lokali 
gminnych, jak i do osób prywatnych. Wśród nich jest Olena Kovpak, artystka-plastyk z Charkowa. 
Wińsko to mało znane miejsce, 
a jednak trafiła tutaj pani...

Mieszka tu mój wujek i zapro-
sił mnie... na czas nieokreślony. Bo 
teraz wszystko jest bardzo niepewne 
i nieokreślone.

To pani pierwsza wizyta w Wińsku?
Tak.

A co było wcześniej, przed 24 lutego?
Miałam własne studio rysowania 

i kreatywności dla dzieci w Charko-
wie, a 23 lutego wieczorem robiliśmy 
z dziećmi maski z kartonu... Przygo-
towywałam się również do wystawy 
w Charkowie i w Muzeum Sztuki 
w Berdiańsku. Miałam też w kieszeni 
bilet do Gdańska na koniec marca, na 
plener rzeźbiarski. Nie wiedziałam, 
że przyjadę do Polski dużo wcześniej 
i w tak trudny sposób. A prywatnie 
prawie wszystko zostało przerwane 
i przełożone, nawet nie wiem od cze-
go zacząć... Spotkania z przyjaciółmi, 
próby chóru, spacery z synem do zoo, 
wszystko, z czego składa się życie, 
zostało przerwane i przełożone. 25 
lutego miałam iść na kreatywny wie-

czór mojej koleżanki, ale w czwartek 
zaczęła się wojna i zamiast twórcze-
go wieczoru jechałam samochodem 
z mamą Larysą i synkiem, na tle spa-
dających bomb.

Syn jest tutaj z panią. Jak ma na 
imię?

Fedor, ma dziewięć lat. Nie zna-
lazł tu jeszcze przyjaciół, ale myślę, 

że to kwestia czasu. Jego ojciec jest 
teraz w Kiszyniowie, w Mołdawii. 
Jest programistą, a wojna zastała go 
w podróży służbowej. Ma na imię 
Alexey i ma 43 lata. Nie widzieliśmy 
się przed moim wyjazdem z mamą 
i synem.

A jak odnalazła się pani w Wiń-
sku? To mała społeczność, bez 
wystaw, galerii sztuki.

Nie spodziewałam się, że Wiń-
sko to takie piękne miejsce i że wszy-
scy wokół mnie wesprą. Przyjacie-
le z całej Polski przysyłali mi farby, 
płótna i wszystko, czego potrzebo-
wałam do malowania. A moi bliscy 
są niesamowici. To było tak, jakbym 
leciała w kosmos, ale wylądowałam 
na miękkiej trawie i w bardzo pięk-
nych krajobrazach.

Od razu włączyła się pani w życie 
społeczności?

Tak, od momentu, gdy zaczę-
ła się wojna, wszystko się zmieni-
ło. Na Ukrainie pieniądze przesta-
ły wiele znaczyć i wszyscy zaczęli 
sobie po prostu pomagać. Zdałam 

sobie sprawę, że musi być równowa-
ga –  ludzie mi pomagają, a ja robię 
dla ludzi wszystko, co umiem, czy-
li uczyć dzieci i malować. Dlatego 
chętnie przyjęłam ofertę prowadze-
nia zajęć z dziećmi w szkole i Gmin-
nym Ośrodku Kultury.

To są zajęcia w różnej formie, 
w różnych miejscach – w szkole 
z dziećmi z Ukrainy, w GOK-u dla 
dzieci z Wińska i nawet zdalnie...

Ukraińskie dzieci są teraz w róż-
nych miejscach w Europie i też 
chcą rysować, by odpocząć od 
tego okropnego stresu. Dlatego 
prowadzę zajęcia online za dar-
mo, dla dzieci na całym świecie.

Wkrótce czeka panią wyjazd na 
wystawę. Może pani o niej opo-
wiedzieć?

To nie wystawa, a plener rzeźbiar-
ski w północnej Polsce. Odbędzie 
się w okolicach Gdańska i rzeźbia-
rze będą tam tworzyć z drewna rzeź-
by o tematyce końskiej. Będę musia-
ła wyrzeźbić końską głowę z drewna 
i mam nadzieję, że dam radę.

A co potem? Jak widzi pani sie-
bie wśród wińszczan – na stałe, 
czy to tylko przystanek przed dal-
szą drogą?

Trudne pytanie… Staram się 
myśleć o tym, co jest teraz i robić 
to, co mogę teraz – taka filozofia 
w czasie wojny. Dalsze planowanie 
nie jest jeszcze dla mnie. Ale mam 
wiele widoków w okolicy, któ-
re muszę narysować, bo w Wiń-
sku zakochałam się od pierwsze-
go wejrzenia i nie spocznę, póki 
nie narysuję tych wszystkich pięk-
nych domów i pól.

A gdy wojna się skończy?
To zależy od wielu rzeczy. Nie 

mogę jednoznacznie odpowie-
dzieć, bo sporo jest niepewno-
ści. Ale czuję rękę losu w tym, że 
tu jestem i nie chce mi się nigdzie 
biec. Zabroniłam sobie jeszcze 
myśleć o powrocie, bo nawet nie 
wiem, dokąd wrócę – Charków jest 
mocno zbombardowany. Wszyst-
ko to są bardzo trudne, emocjonu-
jące rzeczy, w których trzeba prze-
trwać, więc mój horyzont plano-
wania nie jest zbyt odległy. To jest 
niestety jedyna koncepcja, jaką 
pozostawia wojna. 

Zabroniłam sobie jeszcze 
myśleć o powrocie 
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 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 ha

Opis nieruchomości
Przeznaczenie w planie

zagospodarowania
Wysokość i termin 
wniesienia wadium

Cena Termin zapłaty Data i miejsce przetargu

1 Małowice WR1l/00025255/4 288/3 0,1126 Nieruchomość gruntowa

Brak planu

4.000 zł do 06.05.2022 r. 25.000 zł

Przed zawarciem aktu 
notarialnego

10.05.2022 r., pokój nr 11, 
o godz. 11.00

2 Aleksandrowice WR1l/00024437/7 54/1 0,8028 Nieruchomość gruntowa 15.000 zł do 06.05.2022 r. 80.000 zł
10.05.2022 r., pokój nr 11,  

o godz. 12.00

3 Morzyna WR1l/00016186/3 209/1 0.0773
Nieruchomość zabudowana budyn-

kiem mieszkalnym
7.000 zł do 06.05.2022 r. 28.700 zł

10.05.2022 r., pokój nr 11, 
o godz. 13.00

Z ogłoszeniem sprzedaży nieruchomości można zapoznać się oraz uzyskać szczegółowe informacje w pokoju nr 11, 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. 

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

Nieruchomość gruntowa

Brak planu – została wydana 
decyzja o warunkach zabudo-

wy

5.000 zł do 06.05.2022 r. 37.000 zł

Przed zawarciem 
aktu 

notarialnego

09.05.2022 r., pokój nr 11, 
o godz. 11.00

2 Rudawa WR1l/00026277/1 66/3 0,1735 5.000 zł do 06.05.2022 r. 38.000 zł
09.05.2022 r., pokój nr 11, 

o godz. 11.00

3 Rudawa WR1l/00026277/1 66/4 0,1959 5.000 zł do 06.05.2022 r. 36.000 zł
09.05.2022 r., pokój nr 11, 

o godz. 11.00

4 Rudawa WR1l/00026277/1 66/5 0,2003 5.000 zł do 06.05.2022 r. 37.000 zł
09.05.2022 r., pokój nr 11,

o godz. 11.00

5
Moczydlnica Klasz-

torna
WR1l/00025357/9 42/4 O,1047 Brak planu 3.000 zł do 06.05.2022 r. 23.000 zł

09.05.2022 r., pokój nr 11, 
o godz. 13.00

Z ogłoszeniem sprzedaży nieruchomości można zapoznać się oraz uzyskać szczegółowe informacje w pokoju nr 11, 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.

WYCIĄG Z OGŁOSZEŃ WÓJTA GMINY WIŃSKO
w sprawie podania do publicznej wiadomości nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze ustnego przetargu nieograniczonego położonych na terenie Gminy Wińsko 

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

Rajczyn KW WR1L/ 00026241/0 cz. dz. 168/6 0,55 275,00 zł 12.05.2022 r. 07.05.2022 r. 30,00 zł

Kleszczowice KW WR1L/ 00026284/3 cz. dz. 52/4 1,25 625,00 zł 12.05.2022 r. 07.03.2022 r. 60,00 zł

Z ogłoszeniami nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Wińsko, w pokoju nr 3a i pod nr. tel. 71 380 42 31. 
Ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości na stronach internetowych www.winsko.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wińsko www.bip.winsko.pl, na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, w miejscowości, w której położona jest nieruchomość 

przeznaczona do dzierżawy, oraz w prasie. 



7 kwietnia 2022IV 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

WYCIĄG Z OGŁOSZEŃ WÓJTA GMINY WIŃSKO
w sprawie podania do publicznej wiadomości nieruchomości z terenu Gminy Wińsko przeznaczonych do sprzedaży w drodze czwartego 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 06.05.2022 r. 38.000,00

Przed zawarciem 
aktu notarialnego

10.05.2022 r., pokój nr 11, 
o godz. 14.00

2 Staszowice WR1L/00024093/3 225/4 0,40 5.000 zł do 06.05.2022 r. 30.000,00
10.05.2022 r., pokój nr 11, 

o godz. 14.00

3 Aleksandrowice WR1L/00024435/3 193 0,2885 1.000 zł do 06.05.2022 r. 6.300,00
10.05.2022 r., pokój nr 11, 

o godz. 12.00
Z ogłoszeniem sprzedaży nieruchomości można zapoznać się oraz uzyskać szczegółowe informacje w pokoju nr 11, 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 wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wińsko

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) i na podsta-
wie art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 
U. z 2021 r., poz. 2373) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Wińsko wraz z prognozą oddziaływania na środowi-
sko, w dniach od 15.04.2022 r. do 06.05.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy 
Wińsko, pl. Wolności 2, 56-160 Wińsko, w godzinach od 10.00 do 14.00, 
oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy: https://bip.winsko.pl.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany 
studium odbędzie się w dniu 26.04.2022 r. w Gminnym Ośrodku Sportu Tu-
rystyki i Rekreacji w Wińsku, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 33, 56-160 
Wińsko, o godz. 12.00.

Zgodnie z art. 11 pkt. 8 ustawy o mpzp, osoby prawne i fizyczne oraz jed-
nostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić 

uwagi do projektu zmiany studium i do prognozy oddziaływania na środo-
wisko.

Uwagi należy składać do Wójta Gminy Wińsko na piśmie na adres: Urząd 
Gminy Wińsko, pl. Wolności 2, 56-160 Wińsko lub za pomocą poczty elek-
tronicznej na adres e-mail: sekretariat@winsko.pl lub poprzez platformę 
ePUAP z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej 
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 27.05.2022 r.

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporzą-
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem da-
nych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, że: 

  Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Wińsko, pl. Wolno-
ści 2, 56-160 Wińsko, tel. 71 38 04 200, e-mail: sekretariat@winsko.pl.

  Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji procedur 
ww. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 
503) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 2373).

  We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobo-
wych oraz realizacją przysługujących praw można skontaktować się z In-
spektorem Danych Osobowych przez e-mail: iod@winsko.pl.

  Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje 
się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „OCHRONA DANYCH 
OSOBOWYCH” 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 zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503). 

 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 m2 Opis nieruchomości

Przeznaczenie 
w planie

zagospodarowania
Forma sprzedaży

Cena
wywoławcza 

Termin 
zapłaty

Uchwała Rady Gminy

1 Białawy Małe WR1L/00004082/7 136/4 1 655

Niezabudowana 

 Brak planu 
– została wydana 

decyzja 
o warunkach 
zabudowy

W trybie ustnego 
przetargu 

nieograniczonego

39.000,00

Przed zawar-
ciem aktu no-

tarialnego 

Nr XIV/136/2019 z dn. 18.10.2019 r. oraz Zarządzenie Wójta Gminy 
nr 591/2022 z dn. 31.03.2022 r.

2 Białawy Małe WR1L/00004082/7 136/5 1 420 36.000,00
Nr XIV/136/2019 z dn. 18.10.2019 r. oraz Zarządzenie Wójta Gminy 

nr 591/2022 z dn. 31.03.2022 r.

3 Białawy Małe WR1L/00004082/7 136/6 1 347 34.000,00
Nr XIV/136/2019 z dn.

18.10.2019 r. oraz Zarządzenie Wójta Gminy nr 591/2022 z dn. 
31.03.2022 r.

4 Białawy Małe WR1L/00004082/7 136/7 1 554 37.000,00
Nr XIV/136/2019 z dn. 18.10.2019 r. oraz Zarządzenie Wójta Gminy  

nr 591/2022 z dn. 31.03.2022 r.

5 Chwałkowice WR1L/00024474/8 138/7 1 800 42.000,00
Nr XIV/136/2019 z dn. 18.10.2019 r. oraz Zarządzenie Wójta Gminy 

nr 592/2022 z dn. 31.03.2022 r.

6 Chwałkowice WR1L/00024474/8 138/8 2 100 50.000,00
Nr XIV/136/2019 z dn. 18.10.2019 r. oraz Zarządzenie Wójta Gminy 

nr 592/2022 z dn. 31.03.2022 r.

7 Chwałkowice WR1L/00024474/8 138/9 2 514 58.000,00
Nr XIV/136/2019 z dn. 18.10.2019 r. oraz Zarządzenie Wójta Gminy 

nr 592/2022 z dn. 31.03.2022 r.

8 Domanice WR1L/00024476/2 137/1 1 774
Niezabudowana wraz z udziałem 

1/9 części do 137/10
47.000,00

Nr XIV/136/2019 z dn. 18.10.2019 r. oraz Zarządzenie Wójta Gminy 
nr 377/2021 14.01.2021 r.

9 Domanice WR1L/00024476/2 137/2 1 500
Niezabudowana

wraz z udziałem 1/9 części do 137/10
41.000,00

Nr XIV/136/2019 z dn. 18.10.2019 r. oraz Zarządzenie Wójta Gminy 
nr 377/2021 14.01.2021 r.

10 Domanice WR1L/00024476/2 137/3 1 500
Niezabudowana

wraz z udziałem 1/9 części do 137/10
41.000,00

Nr XIV/136/2019 z dn. 18.10.2019 r. oraz Zarządzenie Wójta Gminy 
nr 377/2021 14.01.2021 r.

11 Domanice WR1L/00024476/2 137/4 1 698
Niezabudowana

wraz z udziałem 1/9 części do 137/10
42.000,00

Nr XIV/136/2019 z dn. 18.10.2019 r. oraz Zarządzenie Wójta Gminy 
nr 377/2021 14.01.2021 r.

12 Domanice WR1L/00024476/2 137/5 1 500
Niezabudowana

wraz z udziałem 1/9 części do 137/10
42.000,00

Nr XIV/136/2019 z dn. 18.10.2019 r. oraz Zarządzenie Wójta Gminy 
nr 377/2021 14.01.2021 r.

13 Domanice WR1L/00024476/2 137/6 1 500
Niezabudowana

wraz z udziałem 1/9 części do 137/10
44.000,00

Nr XIV/136/2019 z dn. 18.10.2019 r. oraz Zarządzenie Wójta Gminy 
nr 377/2021 14.01.2021 r.

14 Domanice WR1L/00024476/2 137/7 1 500
Niezabudowana

wraz z udziałem 1/9 części do 137/10
44.000,00

Nr XIV/136/2019 z dn. 18.10.2019 r. oraz Zarządzenie Wójta Gminy 
nr 377/2021 14.01.2021 r.

15 Domanice WR1L/00024476/2 137/8 1 500
Niezabudowana

wraz z udziałem 1/9 części do 137/10
44.000,00

Nr XIV/136/2019 z dn. 18.10.2019 r. oraz Zarządzenie Wójta Gminy 
nr 377/2021 14.01.2021 r.

16 Domanice WR1L/00024476/2 137/9 1 500
Niezabudowana

wraz z udziałem 1/9 części do 137/10
44.000,00

Nr XIV/136/2019 z dn. 18.10.2019 r. oraz Zarządzenie Wójta Gminy 
nr 377/2021 14.01.2021 r.

17 Konary WR1L/00035104/4 178/6 
880 w udziale
1494/10 000

Lokal mieszkalny 45/3 o pow. użytkowej 
66,20 m2 z pomieszczeniem 

przynależnym

Brak planu Na rzecz najemcy

110.000,00
Nr XLVI/331/2021 z dn. 15.12.2021 r. oraz Zarządzenie Wójta Gminy 

nr 593/2022 z dn. 31.03.2022 r.

18 Konary WR1L/00035104/4 178/6
880 w udziale
789/10 000

Lokal mieszkalny 45/2 o pow. użytkowej
 41,70 m2 

75.000,00
Nr XLVI/331/2021 z dn. 15.12.2021 r. oraz Zarządzenie Wójta Gminy 

nr 594/2022 z dn. 31.03.2022 r.

19 Konary WR1L/00035104/4 178/6
880 w udziale
1672/10 000

Lokal mieszkalny 45/4 o pow. użytkowej
 86,50 m2 

150.000,00
Nr XLVI/331/2021 z dn. 15.12.2021 r. oraz Zarządzenie Wójta Gminy 

nr 595/2022 z dn. 31.03.2022 r.

20 Aleksandrowice WR1L/00013951/6 152
10 701 udziale

4/18

Lokal mieszkalny 45/4 o pow. użytkowej
 81,95 m2 z pomieszczeniem 

przynależnym
140.000,00

Nr XIV/136/2019 z dn. 18.10.2019 r. oraz Zarządzenie Wójta Gminy 
nr 596/2022 z dn. 31.03.2022 r.

21 Budków WR1L/00024497/5 274 600
Budynek mieszkalny w z budynkami 

przynależnymi
105.000,00

Nr XIV/136/2019 z dn. 18.10.2019 r. oraz Zarządzenie Wójta Gminy 
nr 597/2022 z dn. 31.03.2022 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 2021 r., poz. 1899 ze zm.) osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w na-
byciu ww. nieruchomości, wyznacza się co najmniej 6-tygodniowy termin złożenia dokumentów, który przypada od 7 kwietnia do 20 maja 2022 r. Szczegółowe informacje można uzyskać 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”.


