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Trzy punkty szczepień 
w gminie Wińsko
Jak zawiadamia Elżbieta Magda, dyrektor 
SP ZOZ w Wińsku, we wszystkich trzech 
ośrodkach zdrowia na terenie naszej 
gminy można zaszczepić się 
na COVID-19. 
INFORMACJA I REJESTRACJA:
 Wińsko tel. 71 389 80 25, 690 959 895
 Krzelów tel. 71 389 91 81
 Głębowice tel. 71 389 04 92.
Wszystkie informacje dotyczące szczepienia można też 
uzyskać dzwoniąc pod numer 989. Tu, po przeprowadzeniu krótkiego 
wywiadu, konsultanci powiedzą, kiedy i gdzie będziemy mogli się za-
szczepić, a także poinformują, jak uzyskać skierowanie, ponieważ, jak 
się okazuje, można je otrzymać na kilka sposobów.
Chętni do zaszczepienia przeciw SARS-CoV-2 mają do dyspozycji 
trzy możliwości zarejestrowania: 
 na infolinii nr 989,
 przez e-rejestrację na stronie internetowej pacjent.gov.pl,
 osobiście lub telefonicznie w punkcie szczepień.
Od 15 stycznia mogą już rejestrować się osoby 80+, a od 22 stycznia 
osoby 70+. Szczepienia dla osób 70+ rozpoczną się 25 stycznia. 
Od 15 stycznia na stronie internetowej gov.pl/szczepimysie chęć za-
szczepienia się mogą zgłaszać też osoby w wieku 18- 69 lat.

Dowóz na szczepienia przeciw 
COVID-19
W związku z wytycznymi wojewody dolnośląskiego zostają udostępnio-
ne numery telefonów dla osób niepełnosprawnych i seniorów, którzy 
nie mogą samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień. 
W celu organizacji transportu należy dzwonić do GOPS pod nr. tel. 71 
738 24 64 lub 71 750 36 70. Numery te są czynne od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 – osobą odpowiedzialną jest tu 
Elżbieta Kolbusz.

Podziękowania 
dla Fundacji KGHM
Składamy serdeczne podziękowania Fundacji KGHM Polska Miedź za 
przekazanie GOPS Wińsko pakietów dla seniorów. Aż 960 osób w wieku 
70+ otrzymało taki upominek do domu – w pakietach znajdowała się 
karta życia, maseczka i płyn dezynfekujący. 
W ciągu trzech dni pakiety zostały rozniesione we wszystkich sołe-
ctwach przez wolontariuszy, sołtysów i pracowników socjalnych gminy 
Wińsko. 
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Gmina Wińsko planuje…  

Podziękowania za pakiety dla seniorów składa Sabina Baryluk, 
kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wińsku

Rok 2020 był rekordo-
wy pod względem 
inwestycji w gmi-

nie Wińsko. Wyremonto-
wano ponad 17 km gmin-
nych dróg, zrealizowa-
no 68 różnych przedsię-
wzięć, małych i dużych. 
Udało się to mimo trud-
nej sytuacji gospodarczej.
Jak zapisano w budżecie, 
który radni Rady Gminy 
Wińsko przyjęli jednogłoś-
nie, na najbliższy rok planu-
je się inwestycje za ponad 19 
mln zł, a budżet opiewa na 
ponad 51 mln zł.

– Budżet jest optymi-
styczny i spokojny. Przy-
szły rok jest na dziś niepew-
ny w całym kraju. Liczymy, 
że będzie dobrze, ale jeste-
śmy przygotowani na każ-
dą sytuację. Zależy nam, 
żeby nie zwalniać tempa, 
ale też zachować równowa-
gę. Mijający rok pokazał, że 
można działać na wszyst-
kich frontach naraz i zdą-
żyć ze wszystkim. Rok 2021 
w założeniu ma być spokoj-
niejszy, ale jeśli z dofinan-
sowaniami pójdzie dobrze, 
znowu zacznie się szaleń-
stwo – mówi Jolanta Kry-
sowata-Zielnica, wójt 
gminy Wińsko. – 
Jest wiele niewia-
domych, jeśli 
chodzi o środ-
ki zewnętrz-
ne, dlate-
go chce -
my zacho-
wać wszyst-
kie zada-
nia, które są 
rea l i zowa-
ne z pomocą 
dofinansowa-
nia. Z powodu 
COVID-19 i, mię-
dzy innymi, podniesie-
nia płacy minimalnej, tro-
chę trudniej niż zwykle jest 
zrównoważyć wydatki bie-
żące z dochodami bieżą-
cymi. Sytuacja jest mniej 
przewidywalna. Będziemy 
się starać, żeby naszą gmi-
nę, nawet jeśli nie będzie 
to wygodne, przeprowa-
dzić przez nadchodzący 
rok bezpiecznie i z zyskiem 
dla wszystkich mieszkań-
ców – podkreśla wójt.

Mieszkańcy z niecierpli-
wością oczekują kolejnych 
inwestycji. 

Jakie plany zawar-
to w budżecie na 2021 
rok? Trzeba przy-
znać, że jest ich sporo.
– Termomodernizacja szkół 
i żłobków, wymiana ogrze-
wania na gazowe w szko-
le w Wińsku, kontynua-
cja budowy sali sportowej 
w Orzeszkowie – wylicza 
Karolina Katan, kierownik 
referatu inwestycji i rozwo-
ju Gminy Wińsko i dodaje, 
że zaplanowano także prze-
budowy dróg kilku dróg 
gminnych, m.in. w Rajczy-
nie, Staszowicach, Aleksan-
drowicach i Wińsku (np. ul. 
Polna).

– Wszystko zależy od 
pozyskanych środków 
zewnętrznych i możliwości 
finansowych samej gminy 
– podkreśla Karolina Katan. 
– Chcemy zrobić więcej niż 
wymieniam, ale zrobimy 
tyle, na ile nas będzie stać. 
Planujemy rozbudować tak-
że sieć wodociągów, powsta-

ną nowe studnie i Stacja 
Uzdatniania Wody.

W budżecie zaplanowa-
no także mniejsze inwe-

stycje, decyzją mieszkań-
ców także z Funduszu Sołe-

ckiego. Będą to budowy 
i wyposażenie pla-

ców zabaw w róż-
nych miejsco-

wo ś c i a c h , 
doposażenie 
i moderni-
zacje świet-
lic i tere-
nu wokół 
w miejsco-
wościach: 
G r y ż y -
ce, Chwał-

k o w i c e , 
Dąbie, Kona-

ry, Krzelów, 
Łazy, Mało-

wice, Moczy-
dlnica Klasztor-

na, Morzyna, Biała-
wy Małe, Smogorzówek, 
Stryjno, Turzany i Wrze-
szów. Zamierzenia obej-
mują wykonanie oświet-
lenia ulicznego, przebu-
dowę chodników, rewi-
talizację przestrzeni pub-
licznej, drugi etap rewita-
lizacji Zalewu Słup, budo-
wę wiat przystankowych, 
pierwszy etap budowy 

park&ride w Orzeszkowie 
i Małowicach (to parkin-
gi przesiadkowe, na któ-
rych parkuje się samochód, 
aby przesiąść się w środek 
transportu zbiorowego – 
przyp. red.). W budżecie 
zaplanowano także mię-
dzy innymi pieniądze na 
wykonanie dokumentacji 
kolejnych przedsięwzięć.
– To, co widzimy na koń-
cu, czyli już gotowy budy-
nek czy droga, jest efektem 
bardzo długiej pracy. Na 
inwestycje trzeba pozyskać 
środki, wykonać całą doku-
mentację, uzyskać pozwole-
nia, wybrać wykonawców, 
a potem ją realizować i roz-
liczyć. Symboliczne „prze-
cięcie wstęgi” to koniec nie-
słychanie długiego i trud-
nego procesu. Dlatego też 
w naszej gminie czynimy 
z takiego symbolicznego 
przecięcia prawdziwe świę-
to. Zapraszamy mieszkań-
ców i gości – tych, którzy się 
przyczynili i tych, którzy 
nie przeszkadzali. Cieszy-
my się razem z każdej nowej 
rzeczy – podkreśla Karolina 
Katan.

 » Nowy rok przynosi nowe plany i założenia. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem 
i uda się pozyskać dofinansowanie, w naszej gminie powstaną inwestycje 
za ponad 19 mln zł. Za te pieniądze mogą powstać drogi, chodniki, sieć wodociągowa, 
a wiele obiektów może zostać zmodernizowanych.

Nowe inwestycje to dla mieszkańców i pracowników samorzą-
du prawdziwy powód do radości, dlatego towarzyszą im sym-
boliczne przecięcia wstęgi

W 2020 r. wyremontowano 
ponad 17 km gminnych dróg. 
Nowa infrastruktura zaplano-
wana została też w tegorocz-
nym budżecie.
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Odeszli…
Miniony rok był niestety rekordowy, jeśli chodzi o liczbę zgonów – tak w całej Polsce, jak i w gminie Wińsko. 
Śmierć równa nas wszystkich. Nie można mówić o mniejszej czy większej stracie, bo dla bliskich każda jest największa. Są jednak ludzie, których odejście wpływa na całą naszą społeczność. 

Jadwiga Kokoszkiewicz
(1920-2020)

Najstarsza mieszkanka 
gminy Wińsko. Miesz-
kała w Małowicach. 
Odeszła zaledwie kil-
ka dni po swoich set-
nych urodzinach. Na 
uroczystościach uro-
dzinowych powiedzia-
ła: „Tak długo żyję, bo lubię 
ludzi. Jak wychodzę na uli-
cę i kogoś spotykam, to nie-
zależnie od tego, czy go znam, uśmiecham się 
do niego. Chociaż w moim wieku zna się już 
wszystkich... Życzę każdemu, żeby sobie pożył 
tak długo, jak ja, albo i dłużej. I w zdrowiu, 
żeby nas te wszystkie choroby odeszły, przede 
wszystkim te korony”.

Jan Korzeniowski 
(1964-2020)

Strażak. Miesz-
kał w Chwałkowi-
cach. Człowiek pra-
wy, uczynny, troskli-
wy, zasadniczy. Prze-
szedł przez wszyst-
kie szczeble straża-
ckiej kariery. Znał się 
w tej branży dosłownie na 
wszystkim. Przez dwa lata 
(2015-2017) wyprowadzał 
OSP gminy Wińsko na nowe tory. Zajmował 
się też zarządzaniem kryzysowym w gminie, 
choć było to tylko jego dodatkowe zajęcie. – 
Powiedział mi: „Obiecałem, że ci pomogę, to 
pomogłem, teraz polecę ci kogoś młodszego, 
który na pewno da radę”. Tak też się stało – 
wspomina wójt Jolanta Krysowata-Zielnica.

Augustyn „Gustek” 
Czyżowicz (1939 – 2020)

Fotograf, muzeal-
nik, historyk-amator. 
Mieszkał w Brzózce. 
Pochodził z Sąsia-
dowic za Bugiem. 
Patriota, wierny 
i oddany Ojczyźnie, 
zarówno tej pozosta-
wionej za Bugiem, jak 
i tej, w której przyszło mu 
żyć. Autor pierwszych i naj-
cenniejszych fotografii powojennego Wiń-
ska, Głębowic, Brzózki i innych miejscowo-
ści naszej gminy. Dzięki niemu zachowały się 
portrety ludzi, utrwalone obyczaje, a przede 
wszystkim dzień codziennych polskich miesz-
kańców tej ziemi w latach 50., 60. i 70. Zało-
życiel prywatnego Muzeum Ojców Naszych. 
Gdy jeden z wójtów kazał mu usunąć muze-
um z wiejskiej świetlicy, przeniósł je do pry-
watnej stodoły.  Stodoła pęka od eksponatów, 
świetlica stoi pusta do dziś. Do lata muzeum 
będzie nieczynne. Jego archiwum fotografii 
znajduje się w Muzeum Etnograficznym we 
Wrocławiu. Można je obejrzeć na stronie inter-
netowej archiwumczyzowicza.pl.

Jacek Ochap 
(1976 -2020)

Hodowca i miłoś-
nik koni. Mieszkał 
w Łazach. Pamię-
tają go nie tylko ci, 
których uczył jeź-
dzić. Na wszystkich 
festynach i świętach 
obwoził dzieci brycz-
ką, a każdego 6 stycznia 
wiózł Trzech Króli w Orsza-
ku. Nie robił tego dla zysku. 
– „Dla mojej parafii za darmo” – złościł się, 
pytany o honorarium –  wspomina Czesława 
Białek, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury. 
– Zawsze można było na niego liczyć. Łagod-
ny w usposobieniu, cierpliwy, zawsze gotów 
pomóc, nigdy nie zasłaniał się brakiem czasu, 
choć, jak już wiemy, miał go tak niewiele.

 » Warto rozumieć to pojęcie, żeby wiedzieć, na czym polega finansowa strona życia samorządu. Choćby po to, żeby nie dać się 
zmanipulować czy wprowadzić w błąd.

Czym jest i do czego służy 
WPF, wyjaśnia skarb-
nik gminy Wińsko 

Anna Kupczyk.
– W największym skró-

cie, Wieloletnia Prognoza 
Finansowa jednostek samo-
rządu terytorialnego (gminy, 
powiatu, województwa) sta-
nowi instrument długotermi-
nowego planowania finanso-
wego. WPF jest sporządzana 
na okres roku budżetowego 
oraz czas, na który zaciągnię-
to zobowiązania i planuje się 
je zaciągnąć. 

Prognoza obejmuje: 
dochody bieżące oraz wydat-
ki bieżące; dochody majątko-
we, w tym dochody ze sprze-
daży majątku, oraz wydat-
ki majątkowe; wynik budże-
tu; przeznaczenie nadwyżki 
albo sposób sfinansowania 
deficytu; przychody i rozcho-
dy, z uwzględnieniem długu 
zaciągniętego oraz planowa-
nego do zaciągnięcia; kwo-
tę długu oraz sposób sfinan-
sowania spłaty długu; kwoty 
wydatków bieżących i mająt-
kowych wynikających z limi-
tu wydatków na planowane 
i realizowane przedsięwzięcia.

Bardzo ważnym załącz-
nikiem do uchwały w spra-
wie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej jest wykaz przed-
sięwzięć planowanych do 
zrealizowania przez samo-
rząd, czyli programy, projek-
ty lub zadania; umowy, któ-
rych realizacja w roku budże-
towym i latach następnych 
jest niezbędna do zapewnie-
nia ciągłości działania jed-
nostki i z których wynikają-
ce płatności wykraczają poza 
rok budżetowy.

Upraszczając, WPF jest 
prognozą na czas tak długi, 
jak długo trwa ostatnie zapla-
nowane zobowiązanie gmi-
ny. Czas trwania WPF nie 
oznacza wysokości zobowią-
zania, ale czas jego realizacji. 
Nieważne, czy ostatnia rata 

ma wynosić sto tysięcy czy 
sto złotych, liczy się to, na kie-
dy jest zaplanowana. 

Porównując WPF do budże-
tu domowego, sprawa wyglą-
dałaby tak: mamy dwie dział-
ki. Na jednej budujemy dom, 
na co zaciągamy kredyt hipo-
teczny np. na 30 lat, drugą 
zamierzamy sprzedać, gdy 
działki w naszej okolicy zdro-
żeją, czyli np. za 10 lat. Nasza 
„rodzinna WPF” zakłada więc, 
że przez 30 lat spłacamy kre-
dyt na dom, a za 10 lat wzbo-
gacimy się na sprzedaży dział-
ki. Cały czas zarabiamy na bie-
żąco (mniej lub więcej), wyda-
jemy na sprawy bieżące, zmie-
niamy samochód na droższy 
lub tańszy itd. Nasza prywat-
na WPF, tworzona w momen-
cie decyzji o budowie domu 

w 2021 roku, sięgnie więc roku 
2051, kiedy spłacimy ostatnią 
ratę kredytu. Wszystko, co dla 
tej prognozy jest ważne (m.in. 
sprzedaż działki), wydarza się 
w tym czasie. 

– Możemy również nie 
budować domu, nie zaciągać 
kredytu, zostać w naszym 
starym mieszkaniu, działki 
zapisać dzieciom albo sprze-
dać i wydać na przyjemności 
– dodaje Karolina Katan, sze-
fowa gminnych inwestycji. – 
Wówczas żyjemy od „pierw-
szego do pierwszego”, jedzie-

my na wczasy, mamy jakieś 
auto lub nie. Na rachunki za 
mieszkanie wystarcza nam 
z pensji, a potem z emerytu-
ry. Wtedy WPF nie będzie 
nam potrzebna. Jako ludzie 
mamy prawo dokonać takie-
go wyboru. To nasza pry-
watna sprawa. Życie gminy 
natomiast, skonstruowane 
w taki sposób „od pierwsze-
go do pierwszego”, oznacza 
stagnację i stopniowy rozpad 
wszystkiego, co służy miesz-
kańcom. Dlatego wszystkie 
gminy i powiaty zaciągają 

lub planują zaciągać zobo-
wiązania, które wydłużają 
perspektywę WPF – wyjaś-
nia.

W przypadku gminy Wiń-
sko wszelkie zobowiązania 
(głównie obligacje) zaciąga-
my wyłącznie po to, żeby 
mieć pieniądze na udział 
własny do projektów współ-
finansowanych ze środków 
unijnych lub krajowych. 
Żebyśmy mogli budować dro-
gi, modernizować wodocią-
gi, remontować domy, szko-
ły, boiska, zabytki itd.

Tajemniczy skrót WPF 
Anna Kupczyk, 
skarbnik Gmi-
ny Wińsko, 
„odczarowuje” 
pojęcie WPF

– Inwestycje dają gminie życie. 
Na ich sfinansowanie zaciąga-
my zobowiązania, które widać 
w Wieloletniej Prognozie Fi-
nansowej – wyjaśnia Karolina 
Katan, odpowiadająca za in-
westycje w gminie Wińsko

WIELOLETNIE PROGNOZY 
FINANSOWE W WYBRANYCH 

SAMORZĄDACH DOLNEGO 
ŚLĄSKA (OKRES 
ZATWIERDZONY 

LUB PROJEKTOWANY)

Samorząd
Rok

końcowy WPF
Wińsko 2036
Wołów 2035

Brzeg Dolny 2030
Wąsosz 2032

Jemielno 2032
Góra 2034

Prusice 2035
Ścinawa 2042

Powiat wołowski 2032
Powiat górowski 2038
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Nowi mieszkańcy
Edward, Irena, Dymitr, Radek, Zosia, Inna, Ala, Helena, 
Aleksander – tak wymawiamy po polsku imiona naszych 
nowych sąsiadów. 

W minionym roku gmi-
na Wińsko przyjęła kolej-
nych repatriantów. Są to 
potomkowie polskich 
zesłańców z lat 30. i 40. 
minionego wieku, którzy 
zostali wywiezieni z Kresów 
Wschodnich Polski za Ural. 
Ich wnuki, choć urodziły 
się w Kazachstanie, posta-
nowiły zamieszkać w gmi-
nie Wińsko. Wśród nich jest 
czworo dzieci: jedna uczen-
nica przybyła do SP w Krze-
lowie, a dwoje uczniów do 
SP Głębowice. Najmłodsze 
wkrótce będzie uczęszczać 
do żłobka Wyspa Skarbów 
w Głębowicach. Wszystkim 

dzieciom i dorosłym, którzy 
zamieszkali wśród nas i ode-
brali już polskie dowody 
osobiste, życzymy dobrych 
relacji z sąsiadami, szybkiej 
integracji, zdrowia i powo-
dzenia w nowych miej-
scach, gdzie – mamy nadzie-
ję – będą wiedli dobre życie. 

W tym roku spodzie-
wamy się jeszcze siedmior-
ga nowych mieszkańców. 
– Co najmniej, bo to nie jest 
nasze ostatnie słowo – pod-
kreśla sekretarz gminy Ane-
ta Niewiarowska, odpowie-
dzialna za  zapraszanie repa-
triantów i organizację im 
nowego życia.

Nowi mieszkańcyNowi mieszkańcyNowi mieszkańcyNowi mieszkańcyNowi mieszkańcyNowi mieszkańcy Pastorówka doczekała się remontu 
Pastorówka to jeden z najdziwniejszych budynków w gminie Wińsku. Przed wojną
znajdowała się tam siedziba pastora i szkółka niedzielna, stąd pochodzi jej nazwa. 
Po wojnie działał tu sklep i świetlica wiejska, a na piętrze znajdowały się mieszkania. 

Renowacja jest możliwa 
dzięki środkom, które gmi-
na Wińsko pozyskała z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Zadanie pod 
nazwą „Budowa i przebu-
dowa ogólnodostępnej i nie-
komercyjnej infrastruktu-
ry turystyczno-rekreacyj-
nej Szlaku Odry w Gminie 
Wińsko poprzez utworze-
nie kąpieliska i Bazy Obsłu-
gi Turystyczno-Rekreacyjnej 
Krainy Łęgów Odrzańskich 
wraz z powstaniem ścieżki 
rowerowej” to uzupełnienie 
oferty turystycznej gminy 
Wińsko. Pastorówka będzie 
nadal dostępna dla miesz-
kańców, a także dla gości.

Położona nieopodal 
Zalewu Słup Pastorów-
ka stanie się Bazą Obsługi 
Turystyczno-Rekreacyjnej 
Krainy Łęgów Odrzańskich. 

Będzie tu można przenoco-
wać, odpocząć, skorzystać 
z oferty edukacyjnej, zor-
ganizować konferencję czy 
zwykłą imprezę. Do zale-
wu, przy którym powsta-
nie pole biwakowe, będzie 
można dojechać nową szu-
trową ścieżką rowerową 
z Wińska (od ul. Słonecznej, 
przez Jakubikowice). Na tere-
nie zalewu powstaną nowe 
ławeczki, grill, zaplecze sani-
tarne i podjazd dla niepełno-
sprawnych wędkarzy. 

Jeśli wszystko pójdzie 
zgodnie z planem, to pra-
ce w Pastorówce powinny 
zakończyć się w kwietniu, 
natomiast infrastruktura 
przy zbiorniku ma być goto-
wa w czerwcu tego roku. 
Dzięki temu Zalew Słup 
rozpocznie sezon w nowej 
odsłonie.  

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

 » Zupełnie nowa, pełnowymiarowa sala sportowa, która powstaje przy Szkole 
Podstawowej w Orzeszkowie, będzie najnowocześniejszym, niemal 
samowystarczalnym energetycznie obiektem sportowym w gminie. Z drugiej strony to 
właśnie przy tej szkole powstała jedyna w gminie Izba Regionalna, która prezentuje 
historie tych ziem, zaklęte w eksponatach. 

Jak mówi Kazimiera 
Gomułka w wywiadzie, 
którego udzieliła uczen-

nicom szkoły, pomysł naro-
dził się dziesięć lat przed 
początkiem zbierania eks-
ponatów, kiedy ówczes-
na dyrektor szkoły była 
w swoim domu rodzinnym 
i natknęła się na „singerkę” – 
starą maszynę do szycia, któ-
rą jej brat chciał przerobić na 
kwietnik. 

To właśnie „singerka” 
była pierwszym ekspona-
tem, które pani Kazimiera 
zbierała – wśród znajomych, 
rodziców, uczniów – i gro-
madziła w różnych miej-
scach. Większość pochodzi 
z Orzeszkowa i okolic.

Kiedy zbiór był już dość 
spory, pojawił się pomysł, by 
w budynku gospodarczym, 
na tyłach szkoły, urządzić 
Izbę Regionalną. 

Twórczyni Izby podkre-
śla, że zależało jej na tym, 
aby ponad stuletni budynek 
zachował swój charakter, 
by podczas remontu pozo-

stawiono piękną, czerwo-
ną cegłę i belki. Dzięki temu 
wchodząc do Izby Regional-
nej możemy się przenieść 
w czasie, bo przedmioty są 
w swoim naturalnym oto-
czeniu.

– Każdy eksponat jest 
dla mnie bardzo cenny, bo 
w każdym z nich zaklęte 
są wydarzenia, czas, a tak-
że  ludzie, których już nie 
ma lub są w sędziwym wie-
ku – mówi twórczyni Izby 
Regionalnej. – Wszyst-
kie eksponaty są dla mnie 
ważne, ale najważniej-
sza jest maszyna i obraz, 
które pochodzą z mojego 

rodzinnego domu – opo-
wiada Kazimiera Gomułka 
i przedstawia historię szaf-
ki, będącej starą, drewnia-
ną umywalką, którą pamię-
tała od chwili, kiedy ponad 
31 lat temu zamieszkała 
w Orzeszkowie. 

Założycielka Izby uwa-
ża, że jest ona doskonałym 
uzupełnieniem lekcji histo-
rii, ponieważ można w niej 
obejrzeć i dotknąć przed-
mioty z odległej przeszłości, 
co pomoże lepiej zrozumieć 
dawne czasy.

Wystawa powinna być 
„żywa”, dlatego też oso-
by, które chcą podzielić się 

swoimi pamiątkami, mogą 
je udostępnić szerszemu 
gronu, przekazując je Izbie 
Regionalnej. 

Nie wychodząc z domu, 
możemy obejrzeć dawne 
sprzęty domowe (radia, tary 
do prania, termometry), 
narzędzia do prac w polu 
(kosy), meble, ubrania (mun-
dury), buty, które zostały 
przekazane – jak mówi pani 
Kazimiera – przez ludzi życz-
liwych. 

Żeby dowiedzieć się 
o tym projekcie więcej, 
wystarczy odwiedzić stronę 
internetową www.sporzesz-
kow.pl. 

Kiedyś służył mieszkańcom, ale od blisko 30 lat był 
bezużyteczny. Niebawem jednak dworzec PKP w Wińsku znów 
będzie tętnił życiem, ponieważ stanie się ważnym punktem na 
trasie Dolnośląskiej Autostrady Rowerowej DAR.

Gmina Wińsko starała się 
o przejęcie budynku dwor-
ca PKP od sześciu lat. Już 
w pierwszym tygodniu swojej 
pierwszej kadencji wójt Jolan-
ta Krysowata-Zielnica rozpo-
częła rozmowy z wydziałem 
nieruchomości PKP S.A.

– Sprawy nabrały tem-
pa, gdy powstał projekt Dol-
nośląskiej Autostrady Rowe-
rowej DAR, projektowanej 
przez Stowarzyszenie Rzecz-
pospolita Samorządna, do 
którego decyzją Rady Gminy 
Wińsko przystąpiliśmy jesie-
nią tego roku. Jeszcze raz skła-
dam wielkie podziękowa-
nia dla Tymoteusza Myrdy 
z Zarządu Województwa Dol-
nośląskiego i Krystiana Kosz-
tyły, burmistrza Ścinawy i sze-
fa Stowarzyszenia za wspar-
cie pomysłu – mówi Jolan-
ta Krysowata-Zielnica.

Jaki jest plan na zago-
spodarowanie obiektu?
– Góra budynku nadal 
będzie pełniła funk-
cję mieszkalną; lokato-
rzy PKP stali się naszymi 
lokatorami. Natomiast 

dół wraz z przyległą dział-
ką posłuży przyszłej ścieżce 
rowerowej jako MOR, czyli 
Miejsce Obsługi Rowerzysty. 
Są jeszcze dodatkowe pomy-
sły, ale o tym mówić za wcześ-
nie – wyjaśnia wójt.

Pierwsze prace rozpoczną 
się już w tym roku. Gmi-
na Wińsko planuje przeję-
cie kolejnych działek nasypu. 
Dworzec będzie adaptowany 
do nowych celów etapami. 
W pierwszym zostaną wyko-
nane niezbędne prace zabez-
pieczające i remontowe, a kie-
dy tylko projekt DAR pozyska 
środki zewnętrzne, przystoso-
wanie budynku do nowych 
funkcji ruszy pełną parą.  

Dworzec PKP w rękach gminy. 
Będzie atrakcją największej trasy 
rowerowej! 

Odnowa dworca zacznie się już 
w tym roku

Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie 
– tradycja i nowoczesność 
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Dodatek „Strony Za Odrą” 
finansowany jest ze środków Gminy Wińsko

 » Mówi się, że widok kominiarza przynosi szczęście. Ale żeby tak było, trzeba regularnie 
dbać o kominy i wentylację, bo o pożar czy zaczadzenie nie jest trudno. 

Jarosław Kowalski jest 
mistrzem kominiarskim 
z 40-letnim doświadcze-

niem zawodowym. Wie, jak 
ważne jest dbanie o regularne 
przeglądy kominiarskie. Pod-
kreśla, że główną przyczyną 
pożarów kominów jest nie-
stosowanie się do zaleceń.

– Pamiętajmy, że w przy-
padku pożaru należy jak naj-
szybciej zadzwonić na numer 
alarmowy 112. Samemu abso-
lutnie nie wolno próbować 
gasić płonącej sadzy, ponie-
waż to niebezpieczne – pod-
kreśla mistrz kominiarski.

Aby do pożarów nie 
dochodziło, należy stoso-

wać się do zaleceń dotyczą-
cych przeglądów i czyszcze-
nia, a także w odpowiedni 
sposób palić w kotłach (pie-
cach), zgodnie z zaleceniami 
producenta. Zwykle nowe 
urządzenia trzeba rozpalać 
od góry i utrzymywać w nich 
odpowiednią temperaturę – 
dokładnie tak, jak jest to napi-
sane w instrukcji. Oczywiście 
nie wolno palić w nich śmieci, 
mokrego drewna i opału sła-
bej jakości.

Jarosław Kowalski doda-
je, że z doświadczenia wie, że 
„domowe sposoby” wypala-
nia kotłów CO na opał stały 
nie zdają egzaminu. Może-

my sobie zatem podarować 
wrzucanie obierek ziemnia-
ków i inne tego typu metody 
– to nie działa. Trzeba regu-
larnie czyścić kominy i kot-
ły, nie zaniedbywać ich stanu 
technicznego. Usługa komi-
niarska kosztuje w granicach 
100 zł, a koszty ewentualnej 
naprawy lub przebudowy 
komina mogą sięgnąć nawet 
kilku tysięcy złotych. O kosz-
tach gaszenia pożarów nie 
wspomnimy...

Kominiarz apeluje, aby 
obecnie, zamawiając jego 
wizytę, już przez telefon poin-
formować, czy jesteśmy na 
kwarantannie. 

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 

Poz. Obręb Księga wieczysta Nr działki Pow. w  m2 Miesięczny czynsz dzierżawny w zł Data przetargu Termin wpłaty wadium Wysokość wadium w zł
1  Wińsko KW WR1L/ 00027458/1  cz. dz. 831/10  110 330,00 + VAT  24.02.2021 r. 19.02.2021 r 20,00

2 Wińsko KWWR1L/00025583/2  cz. dz. 709  40  70,00 + VAT 24.02.2021 r. 19.02.2021 r 10,00

3 Wińsko KW WR1L/00025583/2  cz. dz. 709  15 30,00 + VAT 24.02.2021 r. 19.02.2021 r 10,00

4 Wińsko KW WR1L/00025583/2  cz. dz. 709  15  30,00 + VAT 24.02.2021 r. 19.02.2021 r 10,00

Z ogłoszeniami nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy można zapoznać się siedzibie Urzędu Gminy Wińsko, w pokoju nr 3a i pod nr tel. 71 380 42 31. 
Ogłoszenie 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 Wińsko 
oraz w prasie. 

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 Orzeszków WR1L/00036336/6 677/3 1 393

Niezabudowana

Brak planu; została 
wydana decyzja 

o warunkach zabudowy 

W trybie ustnego 
przetargu 

nieograniczonego
26.000,00

Przed zawarciem 
aktu notarialnego

Nr XXXVII/265/2001 
z 07.08.2001 r. 2 Orzeszków WR1L/00036336/6 677/4 673 Brak planu 

W trybie art. 37,
ust. 2, pkt 6

14.500,00

3 Orzeszków WR1L/00036337/3 705/1 1 313

 Brak planu; została 
wydana decyzja 

o warunkach zabudowy W trybie ustnego 
przetargu 

nieograniczonego

27.000,00
4 Orzeszków WR1L/00036337/3 705/2 1 313 27.000,00
5 Orzeszków WR1L/00036337/3 705/3 1 313 24.000,00
6 Orzeszków WR1L/00036337/3 705/4 1 313 25.500.00
7 Domanice WR1L/00024476/2 137/1 1 774

Niezabudowana wraz 
z udziałem 1/9 części 

do 137/10

39.000,00

Nr XIV/136/2019
z 18.10.2019 r. oraz Zarzą-

dzenie Wójta Gminy nr 
377/2021 z 14.01.2021 r. 

8 Domanice WR1L/00024476/2 137/2 1 500 34.000,00
9 Domanice WR1L/00024476/2 137/3 1 500 34.000,00

10 Domanice WR1L/00024476/2 137/4 1 698 36.000,00
11 Domanice WR1L/00024476/2 137/5 1 500 34.000,00
12 Domanice WR1L/00024476/2 137/6 1 500 34.000,00
13 Domanice WR1L/00024476/2 137/7 1 500 34.000,00
14 Domanice WR1L/00024476/2 137/8 1 500 34.000,00
15 Domanice WR1L/00024476/2 137/9 1 500 34.000,00
16 Moczydlnica Klasztorna WR1L/00024283/2 88/1 1 500 Niezabudowana 32.000,00

Nr XIV/136/2019
z 18.10.2019 r. oraz Zarzą-

dzenie Wójta Gminy nr 
378/2021 z 14.01.2021 r.

17 Moczydlnica Klasztorna WR1L/00024283/2 88/2 1 500 Niezabudowana 32.000,00
18 Moczydlnica Klasztorna WR1L/00024283/2 88/3 1 723 Niezabudowana 34.000,00
19 Moczydlnica Klasztorna WR1L/00024283/2 88/4 1 600 Niezabudowana 33.000,00
20 Moczydlnica Klasztorna WR1L/00024283/2 88/5 1 533 Niezabudowana 32.000,00
21 Moczydlnica Klasztorna WR1L/00024283/2 88/6 1 531 Niezabudowana 32.000,00

22 Małowice WR1L/00038934/2
387/2 w

udział 1078/
10000

2 900

Lokal mieszkalny o pow. 
użytkowej 56 m2, dla któ-
rego prowadzona jest księ-

ga wieczysta 
WR1L/00045608/0

Brak planu 61.000,00

Nr XIV/136/2019
z 18.10.2019 r. oraz Zarzą-

dzenie Wójta Gminy nr 
379/2021 z 14.01.2021 r.

Prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości przysługuje byłym właścicielom i ich spadkobiercom. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) osobom, 
którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości, wyznacza się co najmniej 6-tygodniowy termin do ich złożenia, który przypada od 21 stycznia do 8 marca 2021 roku.
Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 14 , tel. 71 38-04-205.
Wykazy podaje się na stronach internetowych www.winsko.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wińsko www.bip.winsko.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i miejscowościach oraz w gazecie „Wiadomości Lubińskie”.

Żeby kominiarz przyniósł szczęście na Nowy Rok

 Jarosław Kowalski, 
mistrz kominiarski 


