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Rok 2020 
w imponujących 
liczbach
 17,365 km przebudowanych dróg gminnych
 68 zrealizowanych inwestycji
 18,3 mln zł wydanych na wszystkie inwestycje
 27,5 mln zł zaplanowanych na wieloletnie inwestycje
  2 place zabaw wybudowane w Wińsku i Głębowicach (z udziałem 

środków unijnych)
  4,7 km – długość nowo wybudowanej sieci wodociągowej
  6, 5 mln zł – koszt sali gimnastycznej budowanej w Orzeszkowie 

(dofinansowanie 95%)
  200 tys. zł – dotacja PROW LGD na rewitalizację Zalewu Słup 
  480 tys. zł – adaptacja i wyposażenie budynku żłobka w Wińsku 

przy ul. Szkolnej (dofinansowanie)
  770 tys. zł – koszt uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej 

w gminie Wińsko (II etap, dofinansowanie 2/3)
  625 tys. zł – koszt remontu czterech mieszkań dla repatriantów 

(w 100% dotowane)
  42 tony usuniętych odpadów z azbestem 
  44 sołectw ma dziś gmina Wińsko (przybyły Naroków i Rogówek)
  58 miejscami dysponuje „Wyspa Skarbów” – Żłobek Gminny 

działający w czterech lokalizacjach
  25 miejsc jest w Centrum Senioralnym „Srebrna Podkowa”

Tylko 3 zł podwyżki za śmieci
Od 1 stycznia 2021 r. obowiązywać będą następujące stawki opłat za 
gospodarowanie odpadami:
  23 zł – zbiórka selektywna
  21 zł – dla osób posiadających kompostownik
  80 zł – kara za brak selekcji 
Wszystkie stawki liczone są od osoby!

Przypominamy, że zgodnie z ustawą selekcja jest obowiązkowa. Do czar-
nego kubła wrzucamy tylko to, czego nie da się rozdzielić na osobne 
frakcje: szkło, plastyk, metal, papier, bio. 
Posiadanie kompostownika (czyli korzystanie ze zniżki) oznacza, że nie 
wolno oddawać odpadów bio (nawet liści sprzed domu). 

Wody opadowe z prywatnych dachów, działek, podwórek
Przypominamy, że nie wolno zrzucać wód opadowych (deszczówki) na 
sąsiednie działki, drogi itp. Obowiązkiem ustawowym (czyli wprowa-
dzonym przez państwo, a nie przez gminę) każdego właściciela jest roz-
prowadzanie lub gromadzenie deszczówki na własnej działce. Na osoby, 
które nie przestrzegają tego zakazu, będą nakładane wysokie kary pie-
niężne.  Ponadto nieprzestrzeganie tego zakazu będzie musiało zaowo-
cować uchwaleniem tzw. „podatku dachowego” czyli opłat za odprowa-
dzanie deszczówki. Budowa systemów do zbierania deszczówki jest do-
finansowywana przez państwo – szczegółowe informacje można zna-
leźć na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl. 

WAŻNE

WIŃSKO

ZA ODRĄ
STRONY  STRONY  

www.winsko.pl

W sercu Wińska
czyli jak plac Wolności zamienia się w Rynek

Wszystkim Mieszka�com Gminy Wi�sko, 
na zbliżające się �więta Bożego Narodzenia

życzymy, aby zdrowie, szczę�cie i dostatek nigdy 
nie opuszczały Waszych Rodzin.

Niech �wiąteczny czas da Wam wytchnienie 
od codzienno�ci, będzie pełny rado�ci i spokoju. 

Oby Nowy Rok 2021 przyni�sł same
 pozytywne wydarzenia, sukcesy,
pozwolił na realizację plan�w, 

a także dał wiarę w pogodną przyszło��.
Wszystkiego Najlepszego!

Boże Narodzenie 2020

W�jt Gminy Wi�sko
Jolanta Krysowata-Zielnica

Przewodnicząca 
Rady Gminy Wi�sko

Regina Hukiewicz

Prezes Sołtys�w Gminy Wi�sko
Ryszard Toma�

Badania, prowadzo-
ne m.in. przez prof. 
Fabiana Welca, dały 

odpowiedź, jak duży był 
ratusz. Jego piwnice miały 
wymiary około 20x30 m. 
Jeśli weźmie się pod uwa-
gę, że budynek był podpiw-
niczony i miał trzy kondyg-
nacje, a każda z nich mia-
ła powierzchnię około 500 
m2, to do dyspozycji użyt-
kowników budynku było 2 
000 m2! 

Efektem prac naukow-
ców była trójwymiarowa 
prezentacja, która ukazała, 
jak budynek mógłby wyglą-
dać dziś, w obecnym otocze-
niu.

Kolejnym krokiem 
w badaniach będą odwier-
ty w ziemi. Wykonanie jed-
nego lub dwóch odwier-
tów w każdym pomieszcze-
niu piwnicznym pokaże, co 
kryje się w zachowanych 
murach. Następny krok to 
odkrywanie, odkopywanie, 
odsłanianie fundamentów. 
Co potem? Czy mieszkań-
com marzy się odbudowa 
ratusza? A może wystarczy 
piękny skwer z historycz-
nym reliktem pośrodku? 

POD ZIEMIĄ WSPOMNIENIA, 
NA ZIEMI WIELKIE ZMIANY

Jedni mieszkańcy 
z nostalgią i mnóstwem wspo-
mnień, inni z wielką ulgą 
pożegnali w tym roku dawny 
pawilon, który towarzyszył im 
przez prawie 60 lat. Jak zapew-
nia właściciel nieruchomości, 
niebawem północna pierze-
ja Rynku będzie ładna, funk-
cjonalna i zgodna z ustalenia-
mi konserwatorskimi. Co do 
szczegółów, właściciel nie chce 

się jeszcze wypowiadać. Będzie 
niespodzianka.

Po wielu latach oczekiwa-
nia do Rynku została przenie-
siona placówka Poczty Pol-
skiej. Od lipca nowoczesny 
i komfortowy lokal, dostoso-
wany do obsługi osób niepeł-
nosprawnych, służy miesz-
kańcom. 

Niewykończona kamieni-
ca przy aptece znalazła wresz-
cie nowego właściciela, który 
zakończył „wieczną budowę” 
poprzedników. Są: nowa ele-
wacja, lokal użytkowy w par-
terze i mieszkania na piętrach. 

Stara szkoła na zakręcie ul. 
Rawickiej również odzysku-
je świetność. Przez blisko 30 

lat zmieniała właścicieli, ale 
dopiero obecny podjął się 

gruntownego remontu, 
a właściwie jej  odbu-
dowy. Choć nie wie-
rzyli w to nawet naj-
więksi optymiści...

Nowe chodni-
ki na dwóch pie-
rzejach (wykona-
ne przez zarząd-

cę drogi czyli Gene-
ralną Dyrekcję Dróg 

Krajowych i Autostrad 
we Wrocławiu) i remont 

gminnych dróg do targo-
wiska domykają inwestycje 
w Rynku na ten rok.  

 » Najnowsza technologia pomogła w zbadaniu tego, co drzemie pod skwerem 
w centrum. W połowie roku naukowcy zajrzeli w głąb ziemi metodami nieinwazyjnymi. 
A wszystko po to, aby sprawdzić, czy zachowały się piwnice ratusza, który przed laty 
był wizytówką miasta Winzig. 

Tak mógł wyglądać dawny ratusz w Winzig

Północna pierzeja Rynku zmienia swój wygląd. 
Oczywiście na lepsze

Nowa placówka pocztowa

Stara szkoła odzyskuje daw-
ną świetność

Nowy właściciel kamienicy 
przeprowadził jej gruntowny 
remont
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Powiat na jałowym biegu
Wniosek o zmianę powiatu z wołowskiego na lubiński złożyliśmy w pierwszym możliwym 
terminie – na początku marca tego roku. Nie muszę chyba jednak nikomu przypominać, co się 
rozpętało w Polsce w połowie marca. Zanim więc wojewoda dolnośląski mógł zaopiniować 
nasz wniosek i przesłać do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, skąd trafi łby do 
Prezesa Rady Ministrów, zwróciłam się do wojewody o wstrzymanie rozpatrywania tego 
wniosku. Byłoby z naszej strony dużą niestosownością koncentrować uwagę władz 
wojewódzkich i centralnych na naszej gminie i pomyśle zmiany powiatu w sytuacji, gdy 
problem pandemii rozwijał się i nie było wiadomo, jak się potoczą sprawy w kraju. Wojewoda 
przychylił się do tej prośby i procedurę wstrzymał. 

Teraz, w końcu roku, widzimy wszyscy, 
jaki wpływ ma pandemia na nasze życie 
codzienne, na sytuację przedsiębiorstw, 
samorządów, instytucji państwowych i całe-
go państwa. Czym musi zajmować się woje-
woda, minister i premier.

Nie rezygnujemy. Nasze dokumenty są 
aktualne, więc spokojnie czekamy na unor-
mowanie sytuacji. Wrócimy 
do sprawy w stosownym 
momencie, żeby nasze pla-
ny rozwojowe, nasze potrze-
by i słuszne oczekiwania, 
wynikające z obowiązków 
ustawowych samorządu 
powiatowego wobec gmi-
ny, były respektowane. 

Dopóki musimy tkwić 
w powiecie wołowskim, 
jesteśmy zmuszeni uczest-
niczyć w jego jałowym bie-
gu, ale będziemy się upomi-
nać o to, co się nam należy, 
będziemy się starać i walczyć o tę zmianę. 

We wrześniu tego roku Rada Gminy Wiń-
sko podjęła uchwałę „Apel do Rady Powia-
tu i Zarządu Powiatu wołowskiego…”. Cho-
dziło o porzucenie z górą 20-letniej bezczyn-
ności powiatu, o wykonywanie swoich obo-
wiązków w stosunku do naszej gminy. Wszy-

scy obecni na sesji radni głosowali „za”. 
Wymowne? Moim zdaniem bardzo. Ze stro-
ny starosty i zarządu powiatu nie doczekali-
śmy się żadnej reakcji, choćby słownej. Naiw-
nością byłoby zatem liczyć na czyny. 

Nie może być tak, że powiat wołowski 
dostaje od Skarbu Państwa konkretne pie-
niądze za sam fakt, że ma obowiązki wobec 

naszej gminy. Nie może być 
tak, że powiat lubiński takie 
same kwoty musi oddawać 
jako tzw. „janosikowe” na 
rzecz powiatów tak bezrad-
nych, jak wołowski. Mówimy 
o milionach złotych – w obu 
przypadkach! Nie może być 
tak, że tych środków powiat 
wołowski nie pomnaża, choć-
by składając wnioski o pienią-
dze na remonty dróg – tak jak 
my to robimy – i nie przeka-
zuje ich na inwestycje w gmi-
nie Wińsko. Nie może być tak, 

że powiat lubiński nie może tego robić, bo 
do niego nie należymy. Na szczęście nasze-
go państwo to obchodzi, dlatego do tema-
tu zmiany powiatu wrócimy niezwłocznie, 
gdy tylko będzie to możliwe. 

Jolanta Krysowata-Zielnica
Wójt Gminy Wińsko 
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Dopóki musimy tkwić 
w powiecie wołowskim, 
jesteśmy zmuszeni 
uczestniczyć w jego 
jałowym biegu, ale 
będziemy się upominać 
o to, co się nam należy, 
będziemy się starać 
i walczyć o tę zmianę. 

Karolina Bieniek objęła funkcję dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku w maju tego roku. 

– Na początku pracy zro-
biłam rozpoznanie i zmienia-
łam organizację pracy, aby 
szła znacznie sprawniej. Teraz 
pracownicy są podzieleni na 
zespoły zajmujące się pracami 
wodno-kanalizacyjnymi i na 
ekipę remontową, ale czasem 
się wymieniają – mówi dyrek-
tor i dodaje, że w tym roku 
w ZGKiM sporo się działo.

Duży nacisk położono na 
uświadomienie mieszkańcom, 
jak wielkim problemem, również 
dla nich samych, jest wypuszcza-
nie ścieków do środowiska. 

– W pismach prosiliśmy, 
aby przedstawili nam dowo-
dy wpłaty na wywóz nieczy-
stości płynnych, aby porów-
nać je z poborem wody. Wie-
lu mieszkańców zmobilizowa-
ło to do wybudowania przydo-
mowych oczyszczalni ścieków 
lub szczelnych szamb. Świado-
mość ochrony środowiska bar-
dzo wzrosła, co widzimy po licz-
bach. A wynika z nich, że odbie-
ramy dwukrotnie więcej nieczy-
stości płynnych niż kilka mie-
sięcy temu – mówi Karolina Bie-
niek. – Dodatkowo, jeśli świeżo 

wyczyszczone stawy zarastają, 
to znaczy, że osoby przyłapa-
ne na spuszczaniu ścieków fak-
tycznie są za to odpowiedzialne. 
Także finansowo. 

ZGKiM w ostatnim czasie 
zyskał nowy sprzęt: beczkowóz 
Mercedesa do wywozu nieczy-

Zawsze pod parą! 
Pracownicy Zakładu wyremontowali m.in. 

świetlicę w Buszkowicach

Inwestycje drogowe należą do jed-
nych z najdroższych i wymagających 
długich przygotowań. Nowe, równe 

i przede wszystkim bezpieczne drogi to 
najbardziej wyczekiwane przez miesz-
kańców inwestycje. 

Łącznie 14 420 metrów 
z dofinansowaniem z FDS-u

Gmina Wińsko sięgnęła po dofinan-
sowanie (70%- 75%) z Funduszu Dróg 
Samorządowych. Kolejne nowe odcin-
ki układają się w całe ciągi komunika-
cyjne. I tak nowe drogi przebiegają kolej-
no: Grzeszyn – Białków – Stryjno, Stryj-
no przez wieś, Stryjno - Brzózka – Głę-
bowice; następne to Węgrzce - Boraszy-
ce Małe– Słup oraz DK36 – Rogówek – 
Wińsko do ul. Dębowej i Rolnej i znowu 
DK 36.

Wrzeszów z dofinansowaniem 
z FOGR-u

Wrzeszów to jedna z tych miejscowo-
ści, w której przez wieś przebiega droga 
gminna. W tym roku udało się ją wyre-
montować z dofinansowania z Fundu-
szu Ochrony Gruntów Rolnych.

Blisko kilometrowy odcinek drogi, 
który ma nową nawierzchnię, a także 

zjazdy do posesji bardzo ucieszył miesz-
kańców.

Wioletta Grześkowiak, sołtys Wrze-
szowa nie kryje radości:

- Dla nas ta droga ma ogromne zna-
czenie. Przebiega przez wieś i każdy 
mieszkaniec, no może z wyłączeniem 
dwóch domów, jeździ nią codziennie. 
Jak usłyszeliśmy, że po tylu latach czeka-
nie zostanie zmodernizowana, to cieszy-
liśmy się jak dzieci – mówi pani sołtys.

W Wińsku, Piskorzynie i Krzelowie 
ze środków własnych 1 km 945 m 

W ostatnich miesiącach mogliśmy 
obserwować spektakularne przemiany 
dróg w samym Wińsku. Ulica Szkolna 

na całej długości, Ciemna z dojazdem do 
targowiska, boczne ul. Piłsudskiego po 
obu stronach przeszły ogromną meta-
morfozę. Również na wsiach: w Pisko-
rzynie i w Krzelowie odcinki dróg zyska-
ły nowe nawierzchnie.

Plany
 - W tym roku zrobi-

liśmy rekordowo dużo 
dróg, za niespotyka-
ne jak dotąd pieniądze, 
ale wiemy, że są kolejne 

potrzeby. Wiele osób pyta 
o dalszą modernizację dróg  

Wińsku. Musimy jeszcze tro-

chę poczekać, ponieważ najpierw musimy 
przebudować fragmenty sieci wod.-kan., co 
jest kosztowne – zapowiada Jolanta Kryso-
wata – Zielnica.- W dodatku uliczki zabyt-
kowe mają swoje wymagania konserwa-
torskie…, a na to już wpływu nie mamy. 
Dotyczy to m.inn. Przemysłowej, Spokoj-
nej, Parkowej, Robotniczej. W przyszłym 
roku planujemy drugi odcinek ulicy Polnej. 
Z FDS mamy nadzieję na środki dla Staszo-
wic przez wieś i do granicy z gminą Prusice. 
Z FOGR dla Rajczyna i Orzeszkowa. Pozo-
staje Kozowo i krótsze odcinki dróg bocz-
nych w innych miejscowościach (np. Bora-
szyce Małę i Wielkie, Smogorzów i Smogo-
rzówek, Głębowice, Łazy, Wyszęcice, Busz-
kowice Małe i Przybprów…. I wiele innych. 
Wszystko zależy od dotacji krajowych i unij-
nych, a także od dochodów gminy.  

Rekordowy rok! Ponad 17 km dróg gminnych w 2020!
 » Tylu inwestycji w drogi gminne Wińsko jeszcze nie widziało! Dzięki sprawnemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych, zgodzie w Radzie Gminy 

i rozsądnemu gospodarowaniu budżetem gminy, w ostatnim czasie udało się zmodernizować ponad 17 km kilometrów dróg gminnych.
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Nie nasze, ale u nas
Drogi wojewódzkie, czyli takie, które  podlegają wo-
jewództwu dolnośląskiemu (Urząd Marszałkowski) a 
zarządzane są przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei, 
mamy na terenie gminy Wińsko trzy: z Wińska przez 
Chwałkowice, Baszyn, Domanice w stronę Wołowa 
(nr 338) oraz z kierunku Jemielna przez Rajczyn do 
Moczydlnicy Klasztornej i dalej w kierunku Wołowa 
(nr 334). Trzecia (nr 340) tylko ociera się o naszą 
gminę: wzdłuż Odry od mostu w Ścinawie za Mało-
wicami do gminy Wołów i nie odgrywa na razie więk-
szej roli w komunikacji gminy Wińsko. 
Jedną z najbardziej zdegradowanych dróg woje-
wódzkich był odcinek przebiegający przez Baszyn. To 
właśnie od tego odcinka DSDiK rozpoczęła remonty 
na terenie Gminy Wińsko. 900-metrowy fragment 
drogi przez teren zabudowany został gruntownie 
przebudowany, a wzdłuż niego powstał nowy, bruko-
wany chodnik. W końcu roku został wyremontowany 
600-metrowy odcinek tej samej drogi od wjazdu do 
Wińska, aż do ul. Mickiewicza, do skrzyżowania z 
drogą krajową. Ulica ma nową nawierzchnię, po-
wstały także nowe wjazdy i wyprofilowane krawęż-
niki. Pozostał odcinek od Baszyna do granicy gminy, 
którego remonty cząstkowe zostały również wykona-

ne w tym roku, więc na solidną przebudowę może 
poczekać.
DSDiK zdecydowała także o remoncie drogi woje-
wódzkiej na odcinku Rajczyn – Gryżyce o długości 
1,65 km. To kontynuacja zadania z 2016 r., kiedy to 
odcinki Gryżyce – Wyszęcice – Krzelów oraz Konary –  
Moczydlnica Klasztorna – do Dworskiej, zostały pięk-
nie przebudowane.  Pozostał odcinek Krzelów – Ko-
nary oraz odcinki  prowadzące przez teren zabudo-
wany wszystkich miejscowości na tej trasie. Tymote-
usz Myrda, członek zarządu województwa dolnoślą-
skiego, rozumie znaczenie tej drogi dla gminy Wiń-
sko, dlatego jego starania o remonty kolejnych od-
cinków są jak dotąd skuteczne. I oby tak pozostało. 
Koszty remontów dróg wojewódzkich (bez żadnego 
udziału finansowego gminy) Gryżyce – Rajczyn – 1,31 
mln zł; Baszyn – 1,74 mln zł; Wińsko – 400 tys. zł. Łącz-
nie blisko 3,5 mln zł i to bez udziału finansowego gminy!
Drogi powiatowe
Ten temat lepiej przemilczeć, żeby nie zawstydzać 
powiatu wołowskiego. Przebudowany został ka-
mienny „zakręt śmierci” w Gryżycach (o długości 
kilkudziesięciu metrów). Bruk już nie przebija 
opon. I to by było na tyle...

WIŃSKO

Szanowne Koleżanki i Koledzy Emeryci 
z Oddziałowej Sekcji Emeryt�w i Rencist�w 

ZNP w Wisku
 oraz Członkowie Zespołu �piewaczego „HARFA”. 

Niech w Wigilię Bożego Narodzenia, 
Gwiazda Pokoju drogę Wam wskaże. 

Ciepłem otulmy naszych bliskich 
i u�miechajmy się do siebie. 

�wiąt magia niechaj nas wszystkich ogarnie, 
a w domach Waszych będzie jak w niebie. 

Życzę Wam wiary, jaką miała Maryja, 
kt�ra zaufała słowu i pozwoliła,

 aby B�g się nią posłużył. 
Wesołych �wiąt Bożego Narodzenia i samych
szczę�liwych dni w Nowym Roku wolnym od

wszelkich wirus�w.

Boże Narodzenie 2020

Przewodniczący Sekcji 
Stanisław Wymazała

Pełnowymiarowe boiska do gier zespołowych, widownia z miejscami na ponad 170 osób, 
najnowocześniejsze i ekologiczne ogrzewanie pompą ciepła, system odzyskiwania wody 
deszczowej, nowoczesna elewacja, a cały obiekt dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych – tak będzie wyglądała sala sportowa, która powstaje przy Szkole 
Podstawowej w Orzeszkowie. A to nie wszystkie inwestycje, które w tym roku zostały poczynione 
w szkołach na terenie naszej gminy. 

Największą i najbardziej 
wyczekiwana była budowa 
właśnie tej sali. Kazimiera 
Gomułka, poprzednia dyrek-
tor, całe lata starała się o budo-
wę sali, a to, że tuż przed eme-
ryturą, udało się pozyskać 
środki na jej budowę, to naj-
lepsze podsumowanie karie-
ry pani dyrektor.

Budowa pełnowymia-
rowej sali stała się możli-
wa dzięki staraniom gminy 
Wińsko o pozyskanie fundu-
szy z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020, 
współfinansowanego ze środ-
ków Unii Europejskiej, Euro-
pejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego. Nowa sala 
to jedna z najdroższych inwe-
stycji, które powstają na tere-
nie naszej gminy, a jej koszt to 
6 mln zł (95% stanowi dofi-
nansowanie).

Dariusz Kucner, obecny 
dyrektor, mówi, że sala jest 
bardzo potrzebna, zwłaszcza 
że po przywróceniu ośmio-
klasowej podstawówki dzieci 
w Orzeszkowie jest znacznie 
więcej. Brakuje klas. Stara sal-
ka będzie przerobiona na nor-
malne klasy.

W nowej sali, która 
powstaje tuż obok szkoły, 
siłowni zewnętrznej i placu 
zabaw będą mogły się odby-
wać pozalekcyjne zajęcia 
sportowe, zawody i turnieje, 
w tym dla sportowców nie-
pełnosprawnych. 

Przy szkole w Krzelowie 
powstała nowoczesna, eko-
logiczna oczyszczalnia ście-
ków.

Jej koszt to blisko 100 
tys. zł, z czego dwie trzecie 
to dofinansowanie z Pro-
gramu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014 
-2020 z udziałem środków 
z Europejskiego Funduszu 
Rolnego na Rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich: Euro-
pa inwestująca w obszary 
wiejskie.

Robert Brojek, dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Krze-
lowie nie kryje zadowolenia 
z inwestycji. Jest oszczędna 
i pozwala posprzątać sta-
re instalacje kanalizacyjne. 

Nareszcie cały teren przed 
szkołą będzie można zago-
spodarować.

Gmina Wińsko pozy-
skała również środki z rzą-
dowego programu „Posiłek 
w szkole i w domu”. 

– Otrzymaliśmy 24,12 
tys. zł dla SP w Głębowicach 
i 25 tys. zł dla SP w Orzesz-
kowie – mówi Monika 
Myrdzio, kierownik Refera-
tu Edukacji, Kultury, Spor-
tu i Promocji. – Została nam 
już tylko jedna, czwarta 
z kolei, stołówka do moder-
nizacji. 

Co więcej, z Narodowe-
go Programu Rozwoju Czy-
telnictwa wszystkie nasze 
cztery szkoły podstawowe 
otrzymały dofinansowa-
nie na łączną kwotę 28,1 
tys. zł.  Pieniądze te to środ-
ki na zakup interesujących 
książek oraz szereg działań 
szkolnej biblioteki, ukierun-
kowanych na współpracę 
z Gminną Biblioteką Pub-
liczną i oczywiście miesz-
kańcami. 

Kwotę 66 tys. zł pozyska-
no z Rezerwy Ministerstwa 
Edukacji Narodowej na 
wyposażenie pracowni w SP 
w Głębowicach, a z progra-
mu „Zdalna Szkoła+” gmi-
na Wińsko pozyskała łącz-
nie 38 laptopów, których 
wartość to blisko 115 tys. zł. 
Sprzęt trafił do szkół, które 
najlepiej znają potrzeby swo-
ich uczniów.

Najnowocześniejsza 
sala, pracownie, 
stołówki… 

Inwestycyjne 
plany
  modernizacja stołówki 

w Krzelowie
  nowy plac zabaw przy 

przedszkolu w Wińsku 
  rozbudowa ogrodzenia 

całego kompleksu 
  budowa parkingu 

wewnętrznego, 
przeznaczonego dla rodziców 
odwożących dzieci do 
przedszkola i szkoły

  termomodernizacja szkół 
i żłobków (pod warunkiem 
pozyskania środków 
zewnętrznych).  

Karolina Bieniek objęła funkcję dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku w maju tego roku. 

stości i samochód do przemiesz-
czania się jego ekip technicz-
nych po rozległej gminie. 

Stacja Uzdatniania Wody 
w Węgrzcach, która zaopatruje 
większość mieszkańców gminy, 
nareszcie ma zestaw agregatów, 
podtrzymujących jej pracę tak-
że przy awariach prądu. 

– Budujemy 400-metrowy 
odcinek wodociągu w newral-
gicznym miejscu, gdzie mie-
liśmy mnóstwo awarii: z Raj-
czyna do Gryżyc. Dzięki temu 
ten teren zaopatrujemy sami, 
nie musimy już ciągnąć wody 
z Jemielna, co jest kłopotliwe 
i kosztowne. W przyszłym roku 
przymierzamy się także do 
budowy nowej Stacji Uzdatnia-

nia Wody, do wywier-
cenia kolejnej studni, aby 
wody dla nikogo nie zabra-
kło. Gmina złożyła wnioski 
o środki na ten cel. Zobaczymy 
– zapowiada dyrektor Bieniek.

Oprócz tego wyłonione 
w przetargu firmy wybudo-
wały wodociągi: Kozowo-
-Rajczyn-Gryżyce, na osied-
lach w Wińsku i Kleszczowi-
cach, a także między Brzózką 
i Białawami, co daje w sumie 
ponad 4,3 km metrów 
nowych wodociągów. Było 
to możliwe dzięki dofinanso-
waniu z PROW (2/3 kosztów). 
Nasz zakład jest odpowie-
dzialny za ich obsługę.

ZGKiM wyremontował 

także wiele mieszkań oraz 
świetlice w Smogorzówku, 
Buszkowicach i Moczydlni-
cy Klasztornej, dom w Łazach 
i budynki wielorodzinne 
w Morzynie, łazienki w nowo 
pozyskanych lokalach gmin-
nych.

ZGKiM bierze także udział 
w rewitalizacji Kozowa (Odno-
wa Wsi Dolnośląskiej) oraz 
zagospodarowaniu nowych 
gminnych działek przeka-
zanych sołectwom w Bora-
szycach Małych, Wielkich 
i w Łazach.

– Nie wyobrażam sobie 
funkcjonowania gminy bez 
naszego zakładu – przyznaje 
wójt Jolanta Krysowata-Ziel-
nica. – Oprócz dużych remon-
tów i spektakularnych inwesty-
cji wykonują codzienną, bieżą-
cą pracę w sołectwach. W każ-
dym nagłym wypadku można 
na nich polegać. Awaria, pożar, 
przeprowadzka – zawsze są 
pod parą.

Zawsze pod parą! 

 Dyrektor Karolina Bieniek 
znacznie usprawniła działal-

ność ZGKiM

 ZGKiM w ostatnim czasie zyskał beczkowóz 
do wywozu nieczystości

chę poczekać, ponieważ najpierw musimy 
przebudować fragmenty sieci wod.-kan., co 
jest kosztowne – zapowiada Jolanta Kryso-
wata – Zielnica.- W dodatku uliczki zabyt-
kowe mają swoje wymagania konserwa-
torskie…, a na to już wpływu nie mamy. 
Dotyczy to m.inn. Przemysłowej, Spokoj-
nej, Parkowej, Robotniczej. W przyszłym 
roku planujemy drugi odcinek ulicy Polnej. 
Z FDS mamy nadzieję na środki dla Staszo-
wic przez wieś i do granicy z gminą Prusice. 
Z FOGR dla Rajczyna i Orzeszkowa. Pozo-
staje Kozowo i krótsze odcinki dróg bocz-
nych w innych miejscowościach (np. Bora-
szyce Małę i Wielkie, Smogorzów i Smogo-
rzówek, Głębowice, Łazy, Wyszęcice, Busz-
kowice Małe i Przybprów…. I wiele innych. 
Wszystko zależy od dotacji krajowych i unij-
nych, a także od dochodów gminy.  

Rekordowy rok! Ponad 17 km dróg gminnych w 2020!
 » Tylu inwestycji w drogi gminne Wińsko jeszcze nie widziało! Dzięki sprawnemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych, zgodzie w Radzie Gminy 

i rozsądnemu gospodarowaniu budżetem gminy, w ostatnim czasie udało się zmodernizować ponad 17 km kilometrów dróg gminnych.
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Dodatek „Strony Za Odrą” 
finansowany jest ze środków Gminy Wińsko

Są miejsca dla maluchów!
 » Mamy jeszcze wolne miejsca w żłobkach w Głębowicach i Wińsku. 

W zamian za niskie opłaty zapewniamy najlepszą 
opiekę: wykwalifikowany personel, kolorowe, 
świetnie wyposażone sale, ciepłą i rodzinną atmo-
sferę.

W sprawie zapisania dziecka do żłobka w Wińsku lub 
Głębowicach trzeba się zgłosić do Urzędu Gminy: Wiń-
sko pl. Wolności 2, pok. 17 (II piętro), tel. 71 380 42 07 
lub 08.

Karty zgłoszeń oraz wszelkie informacje uzyskać moż-
na na stronie www.winsko.pl (zakładka „Projekty).
Żłobek dostępny jest również dla dzieci z innych gmin 
z terenu Dolnego Śląska!

WYKAZ WÓJTA GMINY WIŃSKO
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości z terenu Gminy Wińsko przeznaczonych do dzierżawy

 Obręb Księga wieczysta Nr działki Pow. [m2] Opis nieruchomości Forma dzierżawy Czynsz w zł Termin wnoszenia opłat
 Wińsko  KW WR1L/00027458/1  cz. 831/10  110  Bp – 110 m2

Przetarg ustny 
nieograniczony

 330,00 + VAT

Do 10. dnia każdego 
miesiąca

Wińsko KW WR1L/ 00025583/2  cz. dz. 709  40  Ps III – 40 70,00 + VAT

Wińsko KW WR1L/ 00025583/2  cz. dz. 709  15  Ps III – 15 30,00 + VAT

Wińsko KW WR1L/ 00025583/2  cz. dz. 709  15  Ps III – 15 30,00 + VAT

Z wykazami nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy można zapoznać się siedzibie Urzędu Gminy Wińsko, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska. Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 3a, tel. 
71 380 42 31.
Niniejsze wykazy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni na stronach internetowych www.winsko.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wińsko www.bip.winsko.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, 
w miejscowości Wińsko i w prasie. 

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

 MP – przeznaczona dla 
zabudowy mieszkaniowej i 
gospodarczej, znajduje się 

w strefie „OW”

5.000 zł do dnia 
12.01.2021 r.

26.000,00

Przed zawarciem 
aktu notarialnego

15.01.2021 r. pokój 
nr 14 o godz. 11.00

2 Krzelów WR1L/00026250/6 150/3 0,1200
4.000 zł do dnia 
12.01.2021 r.

25.000,00
15.01.2021 r. pokój 
nr 14 o godz. 11.00

3 Konary WR1L/000242774/6 178/2 0,0687
Zabudowana 
magazynem

Brak planu zagospodarow-
ania

7.000 zł do dnia 
12.01.2021 r.

36.000,00
15.01.2021 r. pokój 
nr 14 o godz. 13.00

4 Smogorzów Wielki WR1L/00016544/1 39 
4,3500 udział 

gminy 1/3 
Grunty orne 
i łąki trwałe

7.000 zł do dnia 
12.01.2021 r.

120.000,00 udział 
gminy 40.000,00

15.01.2021 r. pokój 
nr 14 o godz. 14.00

5 Węgrzce WR1L/00019961/1 73/3
0,0472 udział 

gminy 3/4

Zabudowana budyn-
kiem gospodarczym

4.000 zł do dnia 
12.01.2021 r.

28.600,00 udział 
gminy 22.000,00

15.01.2021 r. pokój 
nr 14 o godz. 15.00

6 Węgrzce WR1L/00021437/6 73/5
0,0432 udział 
gminy 9/10

4.000 zł do dnia 
12.01.2021 r.

26.200,00 udział 
gminy 24.000,00

15.01.2021 r. pokój
nr 14 o godz. 15.00

7 Węgrzce WR1L/00036599/7 73/11 0,0057
500 zł do dnia 
12.01.2021 r.

4.0000,00
15.01.2021 r. pokój 
nr 14 o godz. 15.00

8 Węgrzce WR1L/00016050/1 73/2
0,0349 udział 

gminy 2/3
2.000 zł do dnia 
12.01.2021 r.

21.200,00
udział gminy
14.500,00

15.01.2021 r. pokój
nr 14 o godz. 15.00

9 Węgrzce WR1L/00027229/7 73/1 0,0049
Nieruchomość grun-

towa niezabudowana
100 zł do dnia 
12.01.2021 r.

1.000,00
15.01.2021 r. pokój
nr 14 o godz. 15.00

Z ogłoszeniem na sprzedaż nieruchomości można zapoznać się oraz uzyskać szczegółowe informacje w Urzędzie Gminy Wińsko, w pokoju nr 14 , tel. 71 38-04-205.
Ogłoszenia podaje się na stronach internetowych www.winsko.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wińsko www.bip.winsko.pl, na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i miejscowościach oraz w gazecie „Wiadomości Lubińskie”. 
Nr konta, na które należy wpłać wadium: Gmina Wińsko 36 9598 0007 0100 0172 2001 0147. Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji w dniu przetargu.

WÓJT GMINY WIŃSKO
informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej zostało zamieszczone ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na najem nieruchomości położonej na terenie gminy Wińsko 

Adres Księga wieczysta Powierzchnia użytkowa [m2] Miesięczny czynsz najmu [zł] Data przetargu Termin wpłaty wadium Wysokość wadium
 Wińsko, ul. Kościuszki 5/1A WR1L/00016418/9 10,80 97,20 + VAT 14.01.2021 godz. 10.00 11.01.2021 r. 10,00 zł

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Wińsko, w pokoju nr 4, tel. 71 380 42 30 (w godzinach pracy urzędu).
Ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości na stronach internetowych www.winsko.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wińsko www.bip.winsko.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wińsko, 
w miejscowości w której położona jest nieruchomość przeznaczona do najmu i w prasie.

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

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

Wysokość i termin 
wniesienia wadium Cena [zł] Termin 

zapłaty
Termin zgłaszania 

udziału  w przetargu
Data i miejsce 

przetargu

1 Wyszęcice WR1L/00029783/2 279/1 0,5594
Zurbanizowane tereny 

zabudowane
Brak planu zagospodaro-

wania przestrzennego
5.000 zł do dnia 
12.01.2021  r.

30.000,00
Przed zawarciem ak-

tu notarialnego
15.01.2021  r. do godz. 

15.00
19.01. 2021 r.  pokój nr 

14 o godz. 11.00
Z ogłoszeniem na sprzedaż nieruchomości można zapoznać się oraz uzyskać szczegółowe informacje w Urzędzie Gminy Wińsko, w pokoju nr 14 , tel. 71 38-04-205.
Ogłoszenia podaje się na stronach internetowych www.winsko.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wińsko www.bip.winsko.pl, na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i miejscowościach oraz w gazecie „Wiadomości Lubińskie”.
Nr konta, na które należy wpłać wadium: Gmina Wińsko 36 9598 0007 0100 0172 2001 0147 . 
Warunkiem zakwalifikowania do przetargu jest pisemne zgłoszenie z potwierdzeniem /wypis z rejestru gruntów/ właściciela działki sąsiedniej wraz z dowodem wpłaty wadium.


