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Apel o 100 dni 

 » Jeśli – zgodnie z zapowiedziami rządu – wybory odbędą się pod koniec października, 
kampania wyborcza powinna ruszyć po rejestracji komitetów, czyli za 100 dni. Każdy 
będzie miał wtedy prawo, a nawet obowiązek, wykazać, że jest godnym kandydatem 
na stanowisko wójta i radnego – gminnego i powiatowego. 

Każdy będzie miał pra-
wo do oceny, pochwa-
ły lub krytyki obec-

nych włodarzy, wójta i rad-
nych, a także do porówna-
nia ostatnich czterech lat 
z poprzednimi kadencjami. 

Każdy mieszkaniec oso-
biście oceni kandydatów 
i zdecyduje, na kogo będzie 
głosował. Na spotkaniach 
wyborczych, w prasie 
i w Internecie każdy wybor-
ca będzie miał prawo zadać 
każde pytanie i uzyskać na 
nie odpowiedź. Takie są 
zasady kampanii. 

Mamy nadzieję, że gra 
o przyszłość gminy Wiń-
sko będzie czysta, oparta na 
zasadach jasnych, zgodnych 
z prawem i dobrym oby-
czajem. Mamy nadzieję, że 
porządni ludzie nie zniechę-
cą się do samorządu i będą 
kandydować na radnych.

Apelujemy więc do 
wszystkich mieszkańców 

o zachowanie spokoju przez 
najbliższe 100 dni, zanim 
ruszy legalna, zgodna z pra-
wem kampania wyborcza. 

Tymczasem wciąż trwa 
i nasila się niepotrzebna 
wrzawa, siany jest niepo-
kój, rozpowszechniane są 
nieprawdziwe informacje, 
które mają utrudnić dzia-
łania wójt i całego Urzędu 
Gminy, a także wykonaw-
ców, którzy zgodnie z pra-
wem zamówień publicz-
nych podjęli się prac dla 
dobra i na rzecz naszej spo-
łeczności. 

Wszystkim przedsięwzię-
ciom – od budowy wodocią-
gu, przez dostosowanie zale-
wu do potrzeb kąpieliska, po 
remonty mieszkań, odmula-
nie stawów  po zwykłe prze-
stawienie przystanku auto-
busowego o parę metrów – 
towarzyszy zamęt, gniew, 
krzyk i oskarżenia. To niko-
mu nie służy. Przeciwnie, 

szkodzi gminie i jej miesz-
kańcom.

Apelujemy do radnych 
opozycyjnych, żeby współ-
pracowali z wójt dla dobra 
mieszkańców. Apelujemy, 
żeby przestali przeszkadzać 
w realizacji planów gminy, 
zatwierdzonych uchwałami 
całej rady, które służą 
i będą służyć całej naszej 
społeczności. Spójrzcie 
w oczy swoim wyborcom 
i zapytajcie ich, czy po to was 
wybrali. 

Porzućcie wszelkie spo-
ry, waśnie i oskarżenia. Jeśli 
zależy wam na rozwoju gmi-
ny, przyłączcie się do nasze-
go apelu. 

100 dni spokoju będzie 
służyć przede wszystkim 
mieszkańcom, całej naszej 
społeczności. Zachowajcie 
się tak, żeby móc spojrzeć 
w oczy swoim wyborcom, 
gdy przyjdzie czas kampa-
nii.

Apelujemy do wszyst-
kich sołtysów: bądźcie 
pomocni w doprowadzeniu 
rozpoczętych działań do 
końca, wspierajcie gminę, 
przychodźcie na sesje, 
informujcie mieszkańców, 
jaka jest prawda, nie 
uczestniczcie w plotkach, 
uspokajajcie nastroje. 

Apelujemy do wszyst-
kich mieszkańców gminy 
Wińsko: zachowajcie spo-
kój i trzeźwą ocenę tego, co 
dzieje się w gminie. Przed 
nami, jeszcze tego lata, kil-
ka rozstrzygnięć konkursów 
na dofinansowanie zadań 
inwestycyjnych na nasze 
boiska, świetlice, zabytki, 
mieszkania i drogi. Jeśli czu-
jecie się poszkodowani, że do 
was nie dotarły dobrodziej-
stwa, na które czekacie i któ-
re się wam należą, wykaż-
cie jeszcze trochę cierpliwo-
ści. Wszystkiego na raz nie 
da się zrobić, ale o wszystko 

trzeba się starać. I tak właś-
nie się dzieje.

Apelujemy do władz 
powiatu wołowskiego, sta-
rostów, zarządu i radnych: 
przestrzegajcie prawa i usta-
wy o samorządzie. Powiat 
nie ma zwierzchności nad 
gminą, ale pełni w stosunku 
do niej rolę służebną. Powiat 
ma wobec gminy obowiąz-
ki i nie powinien robić z ich 
realizacji narzędzia nacisku 
i wymuszania decyzji.

Apelujemy o 100 dni 
spokoju. To właśnie spokój 
pomoże nam pracować, żyć, 
oceniać i w końcu wybrać to, 
co każdy z nas uzna za naj-
lepsze.

Jolanta Krysowata-Zielnica,
wójt gminy Wińsko

Radni: Regina Grębosz
 Maciej Kiałka

 Ryszard Kisielewicz
 Zdzisław Miłuch
 Lech Pawłowski 

W imieniu kadry Urzędu Gminy: 
Aneta Niewiarowska, sekretarz

W imieniu grupy sołtysów: 
Ryszard Bielecki, prezes stowa-

rzyszenia sołtysów 

WIŃSKO

ZA ODRĄ
STRONY  STRONY  Lada dzień...

Koniec prac na targowisku 
„Mój Rynek”. Termin otwarcia 
dla sprzedających 
i kupujących zależy nie tylko 
od zakończenia i odbioru 
prac, ale i od dopuszczenia 
placu targowego do 
użytkowania. Plac został 
odmieniony dzięki środkom 
unijnym (2/3) i gminnym (1/3),

Rolnicy, którzy zechcą 
sprzedawać produkty pro-
sto z samochodów, przy-
czep itp., będą mieli specjal-
ne miejsce od strony kościoła . 
Rękodzielnicy, twórcy lokal-
ni, pszczelarze i producenci 
żywności ekologicznej będą 
mieli specjalne preferencje. 

Na życzenie sprzedawców 
nie będzie stałych stołów – 
każdy ma swój i wie najlepiej, 
ile miejsca potrzebuje. Spo-
ry o centymetry powierzch-
ni handlowej nie są nikomu 

potrzebne. Dzięki takiemu 
rozwiązaniu nocami targo-
wisko nie będzie się zamie-
niać w „stoły biesiadne” dla 
niepożądanych gości.

Opłaty za korzystanie 
z wiat będą konkurencyjnie 
niskie i obejmą jedynie kosz-
ty użytkowania, eksploatacji 
oraz utrzymania placu. Spo-
dziewamy się zatem duże-
go zainteresowania ze strony 
sprzedających i kupujących.

/red/ 

Dziadek, syn i wnuk, babcia, córka i wnuczka. Wszyscy w jednym miejscu i nikt się nie nudzi. Sprawnościowy plac zabaw, siłownia plenerowa oraz strefa relaksu z szachami i ławeczkami dla seniorów.  
Koszt 100 tys. zł, z czego połowę pokrywa rząd, a drugą gmina. Taka jest idea Otwartych Stref Aktywności OSA.

OSA i jej dwie funkcje
Gmina Wińsko złożyła 

wniosek na dwie takie stre-
fy w wersji rozszerzonej: na 
ogólnodostępnych działkach 
przy szkołach w Głębowi-
cach (naprzeciwko szkoły, na 
nieużytkowanej części dział-
ki boiskowej) i Wińsku (przy 
szkole, od strony przedszko-
la). Dzięki temu OSA posłuży 
uczniom w czasie lekcji W-F 
i na lekcyjnych przerwach, 
a po południu i w dni wol-
ne będzie służyła wszystkim 
mieszkańcom. 

Program ma charakter 
konkursu, organizowanego 
i finansowanego przez Mini-
sterstwo Sportu i Turystyki. 
Wniosków na OSA wpłynę-
ło do ministerstwa kilkukrot-

nie więcej niż się spodziewa-
no, mimo to Wińsko otrzy-
mało pieniądze na obie strefy. 

Przetarg na ich wykona-
nie zostaje ogłoszony natych-
miast, pewne więc, że „osy” 
powstaną jeszcze w tym roku, 
może nawet tego lata. 

OSA w przyszłym roku
– Planujemy w przyszło-

rocznym konkursie składać 
wnioski na dwie pozostałe 
miejscowości ze szkołami, czy-
li Krzelów i Orzeszków – mówi 
wójt Jolanta Krysowata-Zielni-
ca. – Kto następny? Będziemy 
pytać mieszkańców, ale natu-
ralne wydają się największe 
miejscowości w gminie czy-
li według możliwości: Przy-
borów, wspólna strefa Mało-

wice-Iwno, Wyszęcice, Pisko-
rzyna-Naroków. 

– Odbudowy i uzupełnie-
nia wymaga tradycyjny plac 

zabaw w samym Wińsku 
przy ul. Mickiewicza, ale pro-
gram OSA nie dotyczy takich 
przedsięwzięć – dodaje sołtys 

Wińska Ryszard Kisielewicz. – 
Stąd środków na ten cel będzie 
szukać z gminą gdzie indziej.

Czekamy na boiska
– Również do Minister-

stwa Sportu i Turystyki zło-
żyliśmy wniosek na dwa boi-
ska wielofunkcyjne poliureta-
nowe (podobne do tego, które 
powstało przy szkole w Krze-
lowie) dla szkół w Orzeszko-
wie (odpowiednia działka 
sąsiadująca ze szkołą zosta-
ła już zakupiona) i w Głę-
bowicach (między przyszłą 
„osą” a boiskiem zielonym) 
oraz na modernizację boiska 
zielonego, które służy szko-
le i KS Zryw – wylicza Pauli-
na Rudnicka z referatu inwe-
stycji i rozwoju UG. – Do 

końca czerwca powinno się 
wyjaśnić, czy je dostaniemy. 
Z zeszłym roku dostaliśmy 
ponad 300 tys. zł, jeśli teraz 
się nie uda, powtórzymy ten 
projekt w roku przyszłym. 

– Już OSA będzie dowodem 
na to, że zależy nam na rozwi-
janiu szkoły w Głębowicach, 
przejętej w listopadzie od Fun-
dacji Elementarz i znowu pro-
wadzonej przez gminę – mówi 
Monika Myrdzio, kierow-
nik referatu edukacji, kultury 
i sportu UG. – Chcemy, żeby 
dzieci z tego okręgu szkolne-
go miały coraz lepsze warunki 
do nauki i wypoczynku. Pro-
gramy rządowe dają taką szan-
sę. Pierwsze prace remontowe 
w samym budynku szkoły pla-
nujemy tego lata.  /ML /

OSA, że mucha nie siada!

Głębowice – w tym miejscu powstanie jedna z pierwszych stref 
relaksu w gminie Wińsko

spokoju
www.winsko.pl
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 Wakacyjne plany
W związku z trwającymi inwestycjami nie wszystkie imprezy planowane na wakacje i jesień mogą się odbyć w zapowiadanym terminie i miejscu. 

Prace w ramach projek-
tu „Turystyka na szlaku 
Odry” (Rajczyn – Dąbie – 
Budków) wymagały połą-
czenia Rowerowego Raj-
du Gwiaździstego do Raj-
czyna i Pikniku Rodzinne-
go „Spotkajmy się na dzikim 
Zachodzie” w Budkowie. 
Obie odbędą się we wrześniu 
(a nie w czerwcu i wrześniu). 
Zależnie od postępów robót, 

część imprezy może być prze-
niesiona z Budkowa do innej 
wsi nadodrzańskiej. Zainte-
resowanych poinformujemy 
z wyprzedzeniem. 

Dożynki Gminne odbę-
dą się 2 września w Baszynie. 
Sołectwo to zwyciężyło w kon-
kursie na wieniec dożynkowy 
w ubiegłym roku. W uroczy-
stościach weźmie udział ks. bp 
Jacek Kiciński.

Stowarzyszenie „Nad Sta-
wami” oraz sołectwa Przy-
borów i Iwno zapraszają 30 
czerwca na „Tradycje Nocy 
Świętojańskiej w Przyboro-
wie”

20 lipca świętować będzie-
my Dni Wińska. To wielki 
dzień dla wszystkich miłoś-
ników historii Wińska i gmi-
ny. W programie finał pro-
jektu „Mikrokosmos Śląski. 

Winzig – Wińsko”. Na placu 
przy Urzędzie Gminy otwar-
cie wystawy plenerowej, pro-
mocja książki Rity Steinhardt-
-Botwinick pt. „Winzig – 
Wińsko 1933 -1946” i projek-
cja filmu dokumentalnego. Aż 
500 osób otrzyma w ten dzień 
książkę w prezencie! 

21 lipca (sobota) będzie 
Dniem Rodziny, z zabawami 
dla dzieci i dorosłych.

22 lipca (niedziela) to 
Dzień Sportu, a w tym m.in. 
Bieg Uliczny „Szlakiem Wiel-
kiej Niedźwiedzicy”, der-
by gminne, zawody i poka-
zy sportowe. Ta część impre-
zy odbędzie się w części sta-
dionu nie objętej na ten czas 
pracami budowlanymi oraz 
w okolicy ZSP w Wińsku. 

Nie zmieniają się terminy 
Święta Cukru w Konarach 

(7 lipca) i Święta Plonów 
i Chleba w Węgrzcach (25 
sierpnia).

Aktualny plan imprez 
znajduje się na stronie www.
winsko.pl. Informacje prze-
kazujemy też na plakatach 
i w „Wiadomościach Lubiń-
skich”.

Czesława Białek, 
dyrektor Gminnego Ośrodka 

Kultury w Wińsku 

 »Od lat Odra nie kojarzyła się mieszkańcom gminy Wińsko z niczym 
dobrym. Wielka powódź  w 1997 r. i kilka pomniejszych w kolejnych 
latach, podtopienia nawiedzające regularnie kilka wsi, a do tego brak 
warunków do żeglugi oraz zaplecza wypoczynkowego 
i turystycznego. Nawet miejsca do wędkowania są dzikie i bez żadnej 
infrastruktury. Obrazu dopełniają stary, wąski stuletni most na Odrze 
między Iwnem a Ścinawą oraz gospodarczo wręcz bezużyteczna 
droga krajowa nr 36,  przerwana brakiem prawdziwej przeprawy przez 
rzekę (obecna nie udźwignie ciężarówki nawet po remoncie mostu). 
Z konsekwencjami tego gmina Wińsko spróbuje się uporać dzięki 
rządowemu programowi użeglownienia Odry.

Gmina Wińsko uzyska-
ła w tym roku dofi-
nansowanie z progra-

mu wsparcia turystyki nad-
odrzańskiej. Dzięki temu 
część starych szlaków rowe-
rowych będzie naprawio-
na, część polnych, zniszczo-
nych dróg znowu połączy 
Rajczyn z Dąbiem i Budko-
wem. W samym Budkowie 
powstanie zaplecze dla tury-
stów i mieszkańców na bazie 
dwóch położonych najbli-
żej Odry działek gminnych 
i świetlicy wiejskiej. To jednak 
wciąż za mało, żeby „oswoić 
Odrę” i czerpać z niej pożytki. 

Wielką szansą dla gminy 
jest rządowy program rozwo-
ju Odrzańskiej Drogi Wod-
nej. Ujęta w nim budowa 
kolejnych jazów oznacza oży-
wienie gospodarcze w tej czę-
ści regionu i gminy, rozwój 
drobnej przedsiębiorczości, 
turystyki, budowy i remonty 
dróg lokalnych. To także bez-
pieczeństwo przeciwpowo-
dziowe i zabezpieczenie przed 
skutkami suszy.

Największą przeszkodą 
w realizacji programu była 
niekończąca się dotąd budo-
wa stopnia wodnego Malczy-
ce (tak naprawdę znajdująca 
obok wsi Prawików w gmi-
nie Wołów), która trwa-
ła od lat 70. minionego wie-
ku. Na szczęście w czerwcu 
tego roku, dzięki wspomnia-
nemu programowi rządowe-
mu, doszło do zakończenia 
głównych prac, a do końca 
tego roku przewidziane jest 

tu uruchomienie elektrowni 
wodnej (prognozowana pro-
dukcja energii wynosić ma 50 
000 MWh rocznie).

W uroczystości otwarcia 
procesu śluzowania uczest-
niczył wojewoda dolnośląski 
Paweł Hreniak, a gośćmi spe-
cjalnymi wydarzenia byli: 
minister gospodarki morskiej 
i żeglugi śródlądowej Marek 
Gróbarczyk, wiceminister 
spraw wewnętrznych i admi-
nistracji Krzysztof Kozłowski 
oraz prezes spółki Wody Pol-
skie Przemysław Daca.

– Dla mnie wspólna wypra-
wa przez nowy stopień z mini-
strem Markiem Gróbarczy-
kiem to przede wszystkim 

kolejna okazja do rozmo-
wy o stopniu Ścinawa-Wiń-
sko, na wysokości Małowic 
i Iwna – podkreśla wójt Jolan-
ta Krysowata-Zielnica. – Kil-
ka dni wcześniej spotkaliśmy 
się w Wołowie, gdzie zarów-
no pan minister, jak i towa-

rzyszący mu eksperci przy-
znali, że konstrukcja takiego 
jazu umożliwia zbudowanie 
na nim prawdziwego mostu. 
Jest wielokrotnie silniejsza niż 
budowana podstawa tylko 
pod most i obniża koszty budo-

wy mostu o co najmniej poło-
wę. Teraz, kiedy nasze pań-
stwo uwalnia się w ciągu kilku 
najbliższych miesięcy od kło-
potu z budową Malczyc, czas 
na stopień Ścinawa-Wińsko, 
Lubiąż i Rajczyn. Prace doku-
mentacyjne trwają od kilku 
miesięcy i – jak zapewnia mini-
ster Gróbarczyk – zakończą się 
w ciągu roku, dwóch lat. Wte-
dy ruszy nasza budowa kolej-
nych stopni – podkreśla wójt.

Wszystko wskazuje więc 
na to, że nowy most przez 
Odrę, który połączy gmi-
nę Wińsko z drogą ekspreso-
wą S3, a Zagłębie Miedzio-
we z trasą S5, przestaje być 
mrzonką i marzeniem. Jest 
realnym planem, za którym 
najsilniej muszą lobbować 
gminy: Wińsko i Ścinawa 

oraz powiat lubiński.
– Plan budowy nowego 

mostu już był i to całkiem nie-
dawno. Według tej koncepcji 
droga nr 36 miała odbijać na 
wysokości Krzelów-Mało-
wice w lewo i biec w stronę 

Odry za obecnym mostem 
kolejowym, przeprawiać się 
przez Odrę, okrążać miasto 
Ścinawę obwodnicą i wra-
cać na starą trasę – wspomi-
na Jolanta Krysowata-Zielni-
ca. – W końcu 2014 roku, kie-
dy objęłam stanowisko wójta, 
znalazłam w biurku po moim 
poprzedniku grubą kopertę 
z tym projektem i prośbę 
o zaopiniowanie. Nawet nie 
była otwarta. Drugi egzem-
plarz znalazłam w referacie 
inwestycji i rozwoju. Urzęd-
niczka odpowiedzialna za 
drogi przyznała z żalem, że 
chciała odpisać na entuzja-
styczną opinię wspierającą 
tę inwestycję, ale ówczesny 
wójt Ryszard Mirytiuk nie 
był zainteresowany. Tak więc 
o nowy most między gmi-
ną Wińsko a Ścinawa nikt 
się nie upomniał. Powstała 
natomiast przeprawa w Cie-
chanowie (Jemielno-Góra) 
i dokończony został most 
w Brzegu Dolnym. Obecnie 
musimy głośno upominać się 
o nowy most dla nas – pod-
k reśla wójt. – Inwestycje rzą-
dowe na Odrze dają na to 
wszelkie szanse.  

 /ML/ 

Odra nie jest potworem

Wójt Jolanta Krysowata-Zielnica z Markiem Gróbarczykiem, ministrem gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej

Wielką szansą dla gminy jest rządowy program 
rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej. 

Nie mogę się 
doczekać…
Regina Grębosz, 
sołtys Węgrzc: – Letniego re-
montu drogi gminnej na tzw. 
Małych Węgrzcach. Gmina po-
zyskała część środków z FOGR, 
część, po wielkich bojach, zosta-
ła przeznaczona z budżetu gmi-
ny. W remont drogi powiatowej 
przez wieś w tym roku już zwąt-
piliśmy, ale wierzę, że uda się 
w przyszłym roku. A także rajdu 
rowerowego do Rajczyna i moż-
liwości dojechania bezpiecznie 
rowerem nad Odrę. 
Maciej Kiałka, 
sołtys Przyborowa: – Wymia-
ny placu zabaw. Możliwe, że 
z programu Małej Odnowy Wsi 
pozyskamy środki na zagospo-
darowanie terenu nad stawami. 
Liczę też na to, że projekt tury-
styki nadodrzańskiej pozwoli 
jeszcze w tym sezonie wypocząć 
nad Odrą w Budkowie. To 
najbliżej rzeki położone sołe-
ctwo z ujściem Jezierzycy, a od 
powodzi w 1997 r. nie zainwe-
stowano tam nic. Myślę, że na-
stępne będą drogi pod szlaki ro-
werowe i konne z Budkowa do 
Buszkowic Małych, Przyborowa 
i Iwna.
Ryszard Kisielewicz, 
sołtys Wińska: – Postawienia 
strefy OSA dostępnej dla każde-
go. Do tego remont placu zabaw 
przy ul. Mickiewicza. W remont 
starego Domu Kultury uwierzę, 
jak zobaczę ekipy budowlane. 
Wiem, że gmina pozyskała po-
tężne pieniądze z Unii na rewita-
lizację tego obiektu, ale stoi on 
nieużywany lub prawie nieuży-
wany od lat 80., dlatego nie mo-
gę się doczekać tych prac. 
Zdzisław Miłuch, 
dzielnicowy, radny: – Remon-
tu drogi przez Stryjno i dojazdu 
do Białkowa. Mostki pod drogą 
powiatową są zawalone, tama 
zniszczona, w dziury w asfalcie 
w końcu wpadnie jakieś auto. 
Nie mogę się doczekać, by za-
rządca drogi, czyli powiat, i cieku 
pod drogą (Wody Polskie) oraz 
właściciel stawu przy drodze 
w końcu zajęli się sprawą, o któ-
rej doskonale wiedzą z licznych 
pism, skarg i wizji lokalnych.
Lech Pawłowski, 
radny Krzelowa: – Jesieni. Ze 
wszystkim, co oznacza. 
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Przypominamy, że obecnie 
wszystkie sprawy zaczynamy 
załatwiać w Biurze Obsługi 
Klienta w parterze. 
Najważniejsze biura również 
są w parterze. Do osób 
starszych 
i niepełnosprawnych  
urzędnicy schodzą do BOK. 
Nie ma już centrali 
telefonicznej, do każdego 
biura dodzwaniamy się 
bezpośrednio.
  Biuro Obsługi Klienta (BOK) 

– tel. 71 38 04 225; parter

  Sekretariat 
– tel. 71 38 04 200, 
fax 71 38 98 366

  Sekretarz 
– tel. 71 38 04 202
Biuro Rady, kadry 
– 71 38 04 206

  Edukacja, kultura, sport 
– 71 38 04 207 (208)

  Inwestycje 
– 71 38 04 210

  Zamówienia publiczne 
– 71 38 04 211

  Fundusz sołecki, infrastruktura 
techniczna 
– 71 38 04 212

  Planistyka 
– 71 38 04 213

  Podatki: wymiar, windykacja, 
opłaty 
– 71 38 04 223 (224); pok.1

  Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja 
– 71 38 04 226 (227);  pok. 2

  Gospodarka nieruchomościami 
i ochrona środowiska 
– 71 38 04 229 (232, 233); 
pok. 3

  Gospodarka odpadami, śmieci, az-
best, przydomowe oczyszczalnie 
– 71 38 04 233 (234); pok. 4

  Dyżur Wójt Gminy Wińsko: 
w każdy wtorek w godz. 
16.00 – 18.00 (bez umawia-
nia się); spotkanie w innym 
terminie po wcześniejszym 
umówieniu się przez sekreta-
riat.

  GOPS 
– 71 73 82 464; Wińsko, 
pl. Wolności 13 

  ZGKiM (woda, awarie sieci, ścieki, 
beczkowóz) 
– 71 750 17 91; Wińsko, 
ul. Rolna 2

  SP ZOZ
 – 71 389 80 25, 71 725 34 27 
(Wińsko, pl. Wolności 13), 71 
389 91 81 (Krzelów 49), 
71 389 04 92 (Głębowice 32)

  Nocna i świąteczna opieka zdro-
wotna „Ambulatorium Ogólne” 
– 71 380 58 11 i 503 848 031; 
budynek Szpitala w Wołowie 
przy ul. Inwalidów Wojen-
nych 26, na poziomie -1 (wej-
ście przy podjeździe dla am-
bulansów, przy wejściu głów-
nym do szpitala) 

Urząd dla 
mieszkańców

 » W związku ze zmianą ordynacji wyborczej rady gmin miały obowiązek w określonym 
przez przepisy czasie uchwalić nowy podział gmin na okręgi wyborcze.

Mimo wytycznych 
Komisarza Wybor-
czego i Państwowej 

Komisji Wyborczej, dwu-
krotnie uchwalany przez 
radę gminy Wińsko podział 
był niezgodny z zalecenia-
mi, stąd PKW sama dokona-
ła nowego podziału. 

Zmiany są istotne. Po 
pierwsze zwiększyła się licz-
ba sołectw, które muszą 
występować samodziel-
nie, bez łączenia z sołectwa-
mi sąsiednimi. I tak oprócz 
Wińska (które składa się 
z trzech okręgów, a co za tym 
idzie, ma trzy mandaty, czy-
li trzech radnych), Głębowic 
(występujących samodziel-
nie z przysiółkiem Trzcini-
ca) i Krzelowa (który naresz-
cie będzie razem z przysiół-
kiem Młoty), pojawiły się 
cztery inne sołectwa, które 
ze względu na liczbę miesz-
kańców, będą teraz odręb-
nymi okręgami: Piskorzy-
na, Wyszęcice, Małowice 
i Orzeszków. 

Cztery nowe odrębne 
okręgi nie mogą spowodo-
wać zwiększenia liczby man-

datów. Radnych nadal będzie 
15. Dlatego PKW podzieli-
ła i połączyła mniejsze wsie 
w nowe większe okręgi. I tak 
podzielony został okręg od 
Brzózki do Smogorzowa 
Wlk., okręg nadodrzański 
Rajczyn – Buszkowice i okręg 
od Domanic po Boraszyce 
Małe, powiększone zostały 
natomiast okręgi: Grzeszyn 
– Stryjno, Konary-Moczyd-
lnica, Węgrzce – Rogów 
Wołowski. Zaszły również 
inne, mniej znaczące zmiany.

Nowy podział opiera się 
na zasadzie sąsiedztwa. Nie-
stety dla PKW wystarczy 
sąsiedztwo na mapie. I tak 
w jednym okręgu znalazły 
się: Moczydlnica Klasztor-
na, Konary, Boraszyce Wlk., 
Boraszyce Małe, Słup i Jaku-
bikowice. Nie ma znacze-
nia brak dróg (poza polnymi 
i leśnymi) oraz tzw. wspólne-
go interesu – czegoś, co łączy 
te miejscowości i wyróżnia 
spośród innych.

Na ostatniej sesji radni 
przegłosowali (po raz pierw-
szy) granice obwodów, czy-
li zdecydowali, gdzie będą 

głosować mieszkańcy kon-
kretnych miejscowości. To 
jednak będzie jeszcze przed-
miotem oceny Komisarza. 
Z punktu widzenia miesz-
kańców tak dużych wsi jak 
Moczydlnica Klasztorna, 
Konary i Boraszyce Wlk. 
nie jest dobre, żeby jechać 
do Wińska, po drodze mija-
jąc Krzelów, gdzie jest lokal 
wyborczy, a głosuje tam 
według nowego podzia-
łu tylko Krzelów z Młota-
mi i Wyszęcice. Podobnie 
jest  z Iwnem i Przyboro-
wem, dużymi miejscowoś-
ciami, połączonym z malut-
kimi Buszkowicami Mały-
mi, Dąbiem i Budkowem. 
Utworzenie lokalu tylko dla 
tego jednego okręgu w Busz-
kowicach Małych, w świet-
licy bez wody i kanalizacji, 
bez Internetu, podczas gdy 
do Krzelowa jest wystarcza-
jąco blisko, jest także roz-
rzutne, podnosi bowiem 
koszty przeprowadzenia 
wyborów. 

Według nowego podzia-
łu lokal wyborczy znika 
z Rajczyna i Rudawy.

Na dziś: Krzelów, Wińsko 
(jak dotąd z lokalami w szko-
le i w Gminnym Ośrodku 
Kultury), Orzeszków i Głę-
bowice spełniają wyma-
gania przepisów odnośnie 
do warunków, jakie musi 

spełniać lokal wyborczy. 
Nie spełniają ich natomiast  
Buszkowice Małe, dlatego 
możemy spodziewać się dal-
szych uchyleń decyzji rad-
nych i kolejnych zmian. 

/UG/

Nowe okręgi wyborcze
Nowy podział gminy Wińsko 

na okręgi wyborcze 
(lista wsi i ulic, które będzie reprezentował jeden radny)

Nr okręgu 
wyborczego Granice okręgu wyborczego

1

Wińsko 
ulice: 8-go Maja, Kościelna, Kościuszki, Mickiewicza, 
Ogrodowa, Parkowa, Plac Wolności, Robotnicza, Sado-
wa, Szkolna, Wschodnia

2
Wińsko 
ulice: Kwiatowa, Nowa, Polna, Przemysłowa, Słoneczna, 
Spokojna, Witosa

3
Wińsko 
ulice: Akacjowa, Ciemna, Marszałka Piłsudskiego, Rawi-
cka, Rolna, Zjazdowa, Dębowa ze wsią Rogówek

4
Kozowo; Łazy; Rogów Wołowski; Węgrzce; Wrzeszów
Gryżyce; Rajczyn

5
Grzeszyn ze wsią Białków; Kleszczowice; Stryjno; Morzy-
na Brzózka ze wsią Mysłoszów; Rudawa z wsią Gołaszów

6 Piskorzyna ze wsią Naroków

7 Głębowice ze wsią Trzcinica Wołowska

8
Białawy Małe ze wsią Białawy; Białawy Wielkie ze wsią 
Czaplice; Węglewo; Aleksandrowice; Staszowice; Turzany

9 Krzelów ze wsią Młoty

10 Iwno; Przyborów; Buszkowice Małe; Budków; Dąbie

11
Konary; Moczydlnica Klasztorna; Słup; Boraszyce Wiel-
kie; Boraszyce Małe; Jakubikowice

12 Orzeszków

13 Małowice

14 Wyszęcice

15
Smogorzów Wielki; Smogorzówek; Domanice; Baszyn; 
Chwałkowice

Nowe szaty stadionu
Pierwsze koszenie trawy, 
która rośnie jak szalona, 
już za nami!

Stadion, pełniący 
zarówno funkcję boiska 
przyszkolnego jak i stadio-
nu gminnego, został zmo-
dernizowany ze środków 
Ministerstwa Sportu i Tury-
styki. 

Wkrótce zaczną się pra-
ce rewitalizacyjne, finanso-
wane ze środków unijnych. 
Ich zakres obejmuje: budo-
wę skoczni i bieżni wzdłuż-
nej, dodatkowe utwardze-
nia pod jazdę na rolkach, 
wrotkach itp., grodzenie 
zewnętrzne i remont szatni. 

/red/
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 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

Ogłoszenia podaje się na stronach internetowych www.winsko.pl i www.bip.winsko.pl, na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i miejscowościach, 
w których położone są nieruchomości oraz w gazecie „Wiadomości Lubińskie”.

Wadium należy wpłacać na konto: Gmina Wińsko PKO BP 07 1020 5226 0000 6602 0527 6458. 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   

Lp. Obręb Księga wieczysta Nr działki Pow. w ha Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie
zagospodarowania Forma sprzedaży Cena

Brutto Termin zapłaty Uchwała Rady Gminy

1 Rudawa WR1L/00024074/4 351 1,48 Ps, Ls, Lzr, N
Brak planu zagospodarowa-

nia przestrzennego

W trybie ustnego 
przetargu 

nieograniczonego 

29.000                                                                       
Przed zawarciem 
aktu notarialnego

XLVII/277/2006 z dnia 
26.05.2006  r.

2 Rudawa WR1L/00029756/4 146 0,12 Ps,  Lzr, 3.000                                                                      
XLII/315/2017 z dnia 

26.05.2017 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 (.j. Dz.U z 2018 r, poz. 121) osobom, 
którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości, wyznacza się co najmniej 6-tygodniowy termin do ich złożenia, który przypada od dnia 22 marca 2018 r. do dnia 1 sierpnia  2018 r. 

WÓJT GMINY WIŃSKO
informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej zostały zamieszczone ogłoszenia o przetargu nieruchomości położonych na terenie gminy Wińsko, przeznaczonych do:

1) najmu
Adres Księga wieczysta Powierzchnia użytkowa lokalu Miesięczny czynsz najmu Data przetargu Termin wpłaty wadium Wysokość wadium

Smogorzówek 10 WR1L/00024284/9 43,10 m2 193,95 zł + VAT 25.07.2018 r.  godz. 12.00 20.07.2018 r. 30,00 zł

2) dzierżawy
Miejscowość Nr działki Powierzchnia działki Wywoławcza stawka miesięcznego czynszu dzierżawnego Data przetargu Termin wpłaty wadium Wysokość wadium 

Wińsko Cz. dz. 831/10 110 m2 330,00 zł 10.07.2018 r.  godz. 11.00 06.07.2018 r. 30,00 zł

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

Lp. Obręb Księga wieczysta Nr 
działki

Pow. 
w ha Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie

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

25 kwietnia 2018 r.
1

Kleszczowice WR1L/00024537/8

58/4 0,1176 Rola IV b i V oraz Lzr

Brak planu zagospodarowania prze-
strzennego – została wydana decyzja 

o warunkach zabudowy

2.000 zł do dnia 
23.07.2018 r.

15.000  

Przed zawarciem 
aktu notarialnego

25.07.2018 r., godz.11.00, pokój nr 3 
w siedzibie Urzędu Gminy

2 58/22 0,2320
Rola IV a , Ł IV 
oraz W – Ł IV

21.000  

3 58/24 0,1353
Rola IV a , Ł IV 
oraz W – Ł IV

18.000  

4 58/25 0,1327
Rola IV a , Ł IV 
oraz W – Ł IV

16.000  

26 kwietnia 2018 r.

5 Głębowice WR1L/00024261/2 257 1,10 Bz

Brak planu zagospodarowania 
przestrzennego

5.000 zł do dnia 
23.07.2018 r.

26.000  

Przed zawarciem 
aktu notarialnego

26.07.2018 r., godz.10.00, pokój nr 3 
w siedzibie Urzędu Gminy

6 Krzelów WR1L/00026257/5 313/1 0,53 Grunty orne V
1.000 zł do dnia 
23.07.2018 r.

9.000  
26.07.2018 r., godz.11.00, pokój nr 3 

w siedzibie Urzędu Gminy

7 Stryjno WR1L/00024264/3 48 2,7690
Lasy, nieużytki, 

pastwiska trwałe 
5.000 zł do dnia 
23.07.2018 r.

54.000  
26.07.2018 r., godz.12.00, pokój nr 3

w siedzibie Urzędu Gminy

8 Dąbie WR1L/00024268/1 128 0,8159 Grunty orne IV i V
5.000 zł do dnia 
23.07.2018 r.

47.000
26.07.2018 r., godz.13.00, pokój nr 3 

w siedzibie Urzędu Gminy

9 Grzeszyn WR1L/00024458/0 92 0,4389
Grunty zadrzewione 

i nieużytki
12.600 zł do dnia 

23.07.2018 r.
17.800  

26.07.2018 r., godz.14.00, pokój nr 3 
w siedzibie Urzędu Gminy

27 kwietnia 2018 r.

10 Wyszęcice WR1L/00024403/0 89 0,2219
Pastwiska trwałe 

i grunty orne

Brak planu zagospodarowania 
przestrzennego

500 zł do dnia 
24.07.2018 r.

5.000  

Przed zawarciem 
aktu notarialnego

27.07.2018 r., godz.11.00, pokój nr 3 
w siedzibie Urzędu Gminy

11 Wyszęcice WR1L/00025379/9 321 0,1682 Kopalina 
3.000 zł do dnia 
24.07.2018 r.

15.000  
27.07.2018 r., godz.11.00, pokój nr 3 

w siedzibie Urzędu Gminy

12
Smogorzów 

Wielki 
WR1L/00026271/9 107 0,11 Pastwiska trwałe III

500 zł do dnia
24.07.2018 r.

3.500
27.07.2018 r., godz.12.00, pokój nr 3 

w siedzibie Urzędu Gminy

13
Smogorzów 

Wielki 
WR1L/00036079/6 115 0,05 Łąki trwałe III

500 zł do dnia 
24.07.2018 r.

3.500
27.07.2018 r., godz.12.00, pokój nr 3 

w siedzibie Urzędu Gminy

14
Smogorzów 

Wielki 
WR1L/00032038/9 341/1 2,0328 Grunty orne III b i IV a 

8.000 zł do dnia 
24.07.2018 r.

44.000
27.07.2018 r., godz.12.00, pokój nr 3 

w siedzibie Urzędu Gminy

15
Smogorzów 

Wielki 
WR1L/00026270/2 292 1,74

Grunty orne III b,
IV a i V

5.000 zł do dnia
24.07.2018 r.

44.000
27.07.2018 r., godz.12.00, pokój nr 3 

w siedzibie Urzędu Gminy

16
Smogorzów 

Wielki 
WR1L/00036078/9 112 0,05 Łąki trwałe III

500 zł do dnia 
24.07.2018 r.

5.000
27.07.2018 r., godz.12.00, pokój nr 3 

w siedzibie Urzędu Gminy

17 Węgrzce WR1L/00025353/1 104/4 0.8708
Łąki trwałe IV, V

 oraz zadrzewienia 
15.000 zł do dnia 

24.07.2018 r.
76.000

27.07.2018 r., godz.13.00, pokój nr 3 
w siedzibie Urzędu Gminy

18 Kozowo WR1L/00036094/7 97/2 0,2608 Grunty orne VI
2.000 zł do dnia 
24.07.2018 r.

12.200
27.07.2018 r., godz.14.00, pokój nr 3 

w siedzibie Urzędu Gminy

Z ogłoszeniami na sprzedaż nieruchomości można zapoznać się w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Wińsko. Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 3a  i pod nr. tel. 71  38 04 229.
Ogłoszenia podane są na stronach internetowych www.winsko.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wińsko www.bip.winsko.pl, na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i miejscowościach oraz w gazecie „Wiadomości Lubińskie”.

Nr konta, na które należy wpłać wadium: Gmina Wińsko PKO BP 07 1020 5226 0000 6602 0527 6458. Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji w dniu przetargu.

www.winsko.pl


