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COVID-19 – szczepienia
Są trzy możliwości zarejestro-
wania na szczepienie prze-
ciwko wirusowi SARS-
-CoV-2:
1. Infolinia nr 989
2. Online przez e-reje-
strację na stronie pa-
cjent.gov.pl
3. Osobiście/telefonicznie 
w punkcie szczepień.
W gminie Wińsko dostępne są 
trzy punkty szczepień:
  w Ośrodku Zdrowia 

w Wińsku 
– tel. 71 389 80 25 
lub 690 959 895;

  w Ośrodku Zdrowia 
w Krzelowie 
– tel. 71 389 91 81;

  w Ośrodku Zdrowia 
w Głębowicach 
– tel. 71 389 04 92.

Osoby w wieku 18-69 lat mogą zgłaszać chęć za-
szczepienia się na stronie gov.pl/szczepimysie.
Seniorzy i niepełnosprawni są dowożeni. 

Sabina Baryluk, kierownik GOPS w Wińsku, przypomi-
na, że osoby niepełnosprawne i seniorzy, którzy nie mo-
gą samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień, powinni 
zadzwonić pod numery tel. 71 738 24 64 lub 71 750 36 
70 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 
15.00 w celu umówienia transportu na szczepienie. 
Osobą odpowiedzialną za organizację dowozów jest El-
żbieta Kolbusz. 
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Taka rodzina to skarb

Tato ma już pewną pracę, 
bo to budowlaniec. Od 
kilku lat pracuje w Pol-

sce, na Mazowszu. Mama jest 
mamą na dwa etaty w domu 
i tak pewnie zostanie przez kil-
ka następnych lat. Zmieni się za 
to coś innego: skromną chatkę 
bez wygód na Ukrainie zastąpi 
wielki dom w Polsce – w Głębo-
wicach w gminie Wińsko

Cztery lata temu Artur Suł-
kowski, student i wolontariusz 
akcji „Mogiłę pradziada ocal 
od zapomnienia” szukał adre-
su na przedmieściu Mościsk 
i zabłądził. Spotkał grupę dzieci 
i zapytał 

o drogę. Tak się zaczęła jego zna-
jomość z rodziną Barnusiów. 
Następnym razem przyjechał 
z prezentami i ekipą telewizyj-
nego programu Grażyny Orłow-
skiej-Sondej „Studio Wschód”. 

Pomagali Barnusiom przez 
kolejne lata, do dnia, kiedy 
Maria przyznała się przed kame-
rą, że się martwi i boi. Dzieci ros-
ną, chatka mała... Wielu znajo-
mych wyjechało do Polski na 
stałe. Jej dzieci też miałyby lep-
szą przyszłość w Polsce. Są zdro-
we, grzeczne, dobrze się uczą, 
ale ciasnota i bieda z każdym 
rokiem doskwiera im coraz bar-
dziej. Na końcu podziękowa-
ła Polakom za pomoc i życzyła 
wesołych świąt. Głos jej się zała-
mał.

– Zobaczyłam ten program 
na początku stycznia. Miesiąc 
później opuszczony od siedmiu 
lat „zielony dom” w Głębowi-
cach był już gminny – wspomi-
na wójt Jolanta Krysowata-Ziel-

nica. – Radni nie 
mieli wątpliwości: 
sprowadzamy Bar-
nusiów do Głębo-
wic. Naprzeciwko 
jest szkoła z przed-
szkolem i żłobkiem, 

obok kościół. Cała 
Polska ma problem 

z demografią. Gmina 
Wińsko też. W Głębo-

wicach w ciągu dziesięciu lat 
ubyło 40 mieszkańców, co przy 
tej populacji oznacza 12 procent. 
Nowa rodzina to nowe życie. 
A dziesięcioro dzieci to skarb – 
dodaje.

– Ojciec rodziny ma praktycz-
ny zawód. Domem zajmie się 
mama. Starsze córki chcą praco-
wać i studiować zaocznie. Młod-
sze otrzymają to, co każde dzie-
cko w Polsce poniżej 18. roku 
życia – podkreśla kierownik 
GOPS Sabina Baryluk. – Przypo-
minam, że 500+ to środki Skar-
bu Państwa, a nie gminy. Są kie-
rowane do rodzin za pośredni-
ctwem gmin na rzecz dzieci. Pro-
gram ten powstał, żeby wspierać 
rodziny z dziećmi, żeby żyło się 
im bezpieczniej. Podobnie jak 
300+ na początek roku szkolne-
go i wyprawka szkolna, darmo-
we podręczniki. Barnusiowie 
są zaradni, praktyczni, dobrze 
wychowani. Poradzą sobie – 
twierdzi.

– Pod jednym względem 
będą mieli łatwiej niż repatrianci 
z Kazachstanu – znają język pol-
ski i mieszkali blisko, choć za gra-
nicą. Z drugiej strony, będą mieć 

trudniej, bo repatrianci otrzy-
mują od państwa pieniądze na 
remont, wyposażenie i zagospo-
darowanie. Dla Polaków z Kar-
tą Polaka takich środków już 
nie ma lub są bardzo niewiel-
kie – podkreśla wójt giny Wiń-
sko. – Dlatego Fundacja Studio 
Wschód ogłosiła zbiórkę na por-
talu Zrzutka.pl. Zgłaszają się też 
firmy, które chcą się podzielić, 
np. materiałami i sprzętem, któ-
rym handlują.

– Jestem dobrej myśli – pod-
kreśla Artur Sułkowski, któ-
ry cztery lata temu zabłądził 
w Mościskach. – Muszą mieć 
wszystko nowe i solidne, żeby 
posłużyło długie lata, zanim 
dzieci nie dorosną, zanim się nie 
dorobią. 

– Spotkało nas tyle dobra – 
wzdycha Maria. – Aż za szybko, 
za dużo, za dobrze, aż nie mogę 
sobie z tym poradzić. Płaczę ze 
szczęścia, gdy nikt nie widzi. Tylu 
dobrych ludzi…

– My się będziemy odwdzię-
czać, będziemy dobrze żyć 
w nowym środowisku, poma-
gać we wszystkich wspólnych 
pracach, w czym trzeba – i we 
wsi, i w parafii – obiecuje jej 
mąż Stanisław. – Od kiedy 
zobaczyliśmy ten dom na zdję-
ciach, siedzimy jak na szpil-
kach. Niech tylko skończy się 
rok szkolny. 

– Głębowice są piękną miej-
scowością – wspaniały klasztor, 
szkoła, boisko, plac zabaw, świet-
lica, ośrodek zdrowia, nowa dro-
ga, Żeby tylko powiodła się spra-
wa budowy marketu, o co zabie-
gamy od lat, a będzie wszystko 
jak trzeba – rozważa wójt Kry-
sowata-Zielnica. – Ważne, żeby 
mieszkańców  było coraz wię-
cej. W budynku obok „zielone-
go domu” dla Barnusiów jeszcze 
w tym roku zamieszkają dwie 
rodziny polskich repatriantów 
z Kazachstanu. Oni też przyjadą 
z dziećmi – zapowiada. 

 » Są Polakami. Mówią po polsku, z uroczym miękkim akcentem, którego pewnie się nie 
pozbędą – przynajmniej rodzice. Dzieci chodzą do polskiej szkoły, z językiem polskim jako 
wykładowym, w Mościskach na Ukrainie.  Od września zaczną się uczyć w Polsce, więc akcent 
zapewne zgubią szybko. Najmłodsze pójdzie do żłobka, dwie najstarsze będą studiować.

Komunikat w sprawie 
podatków
Z powodu COVID-19 mieszkańcy sołectwa Wińsko pro-
szeni są o odbiór nakazów podatkowych w Urzędzie 
Gminy, w przedsionku (wejście główne od pl. Wolności), 
między godz. 8.00 a 15.30, a we wtorki dodatkowo do 
18.00. Prosimy mieć ze sobą dowód osobisty. 
W pozostałych sołectwach informacje przekazywane 
będą przez sołtysów i w aplikacji BLISKO.
Jednocześnie informujemy, że wróciła możliwość wno-
szenia wszelkich opłat, w tym wpłacania podatku, kar-
tą płatniczą w Urzędzie Gminy – również w przedsion-
ku, gdzie został przeniesiony terminal płatniczy. Wciąż 
można dokonywać wpłat bezpośrednio u sołtysów 
(z zachowaniem zasad i ograniczeń sanitarnych) oraz 
w bankach lub na poczcie.
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Elżbieta Magda, 
dyrektor SP ZOZ

w Wińsku, zaprasza 
mieszkańców do 
jednego z trzech 

punktów szczepień 
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Maria i Stanisław Barnusiowie cieszą się z szans, jakie ich dzieci będą mieć w Polsce

„Zielony dom” czeka już 
na nowych gospodarzy

 Społeczność gminy Wińsko pomaga przygotować dom dla nowych są-
siadów 
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Delicje w tłusty czwartek
Kto wstał rano w tłusty 
czwartek, został poczę-
stowany przysmakiem 
od gminy Wińsko. Pysz-
ne, świeżutkie, pachną-

ce i kruche faworki z pie-
karni Pani Wali rozda-
wała tego dnia wójt Jo-
lanta Krysowata-Zielni-
ca. 

Chrusty były zapakowane 
w woreczki, a częstowa-
nie mieszkańców odbyło 
się z zachowaniem reżimu 
sanitarnego. 

Obecnie na terenie gminy są cztery żłobki: 
w Iwnie, w Głębowicach, dwa w Wińsku. 

Jak informuje dyrektor Diana Zioła, w marcu 
rusza rekrutacja na rok szkolny 2021/2022. Liczba 
wolnych miejsc będzie znana, gdy deklaracje pozo-
stania w żłobku złożą rodzice już uczęszczających 
dzieci. Aktualne informacje dotyczące rekrutacji 
i wszystkie dokumenty będą dostępne na stronie 
internetowej www.winsko.pl.

Rodziców, którzy jeszcze w tym roku szkolnym 
chcieliby zapisać dziecko do żłobka, informujemy, 
że wolne miejsca są  jeszcze tylko w Głębowicach. 

Wyspa Skarbów czeka na małych piratów 
Mało która gmina może pochwalić się tak dużą liczbą żłobków i miejsc dla maluchów jak Wińsko. 

MALUCH+

Rusza rekrutacja do przedszkoli
Ciekawe zajęcia, kolorowe sale, wyspecjalizowana kadra i miła opieka czekają na dzieci w przedszkolach 
i oddziałach przedszkolnych na terenie gminy Wińsko – w Krzelowie, Orzeszkowie, Głębowicach i Wińsku. Warto już 
teraz pobrać niezbędne dokumenty.

Od 1 marca rodzice mogą skła-
dać wnioski, a wszystkie formu-
larze można pobrać ze strony 
winsko.pl.

Dlaczego warto, aby dzieci cho-
dziły do przedszkola, o tym mówi 
dyrektor Maria Mosiek:

– Nasze przedszkola to miejsca 
bezpieczne i radosne, które stwarza-
ją sprzyjające warunki do zabawy 
i nauki dla dzieci o różnych moż-
liwościach fizycznych i intelek-
tualnych. Wspieramy ciekawość, 
rozwijanie umiejętności społecz-
nych, indywidualnych uzdolnień 
oraz aktywność fizyczną i samo-

dzielność dzieci. Na 
przykład w Wiń-
sku mamy boga-
tą ofertę zajęć 
dodatkowych, 
w tym mniej 
typowych np. 
zespół flażole-
towy.

Ogromny m 
atutem naszych 
gminnych przedszkoli 
jest personel: – Zatrudniamy 
specjalistów: psychologa, neurolo-
gopedę, pedagogów specjalnych. 
Posiadamy odpowiednio wypo-

sażoną salę sensoryczną, 
w której prowadzone 

są zajęcia dla dzie-
ci ze specjalnymi 
potrzebami edu-
kacyjnymi, posia-
dających orzecze-
nia i opinie – doda-

je dyrektor.
Wszystkich zain-

teresowanych zachęca-
my do odwiedzenia  stro-

ny internetowej pswinsko.pl 
lub profilu na Facebooku: Przed-
szkole Samorządowe w Wińsku 
2020/2021. 

 » Uczniowski Klub Sportowy Wińsko najlepszy w wśród żaków, a orliki wywalczyły II miejsca na VI Turnieju 
Futsalu dla Dzieci o Puchar Wójt Gminy Wińsko! Konkurencja była ogromna, bo w zawodach wzięło udział 
łącznie 12 drużyn, czyli 140 młodych piłkarzy.

W hali GOSTiR odbył się Tur-
niej Futsalu Dla Dzieci. Bez 
udziału publiczności, ale 

z relacją internetową.
W zorganizowanych z zachowa-

niem wszelkich zasad sanitarnych 
zmaganiach wzięły udział drużyny: 
WKS Śląsk Północ i Południe Wroc-
ław, MKP Wołów, KP Brzeg Dol-

ny, AP Dzieci Śląska Wojbórz, APN 
Talent Trzebnica i UKS Wińsko. 
Dzieci rywalizowały w kategoriach 
żak i orlik.

– Nasze zawodniczki i zawod-
nicy zaprezentowali się z bar-
dzo dobrej strony. Rywalizo-
wali z dużo większymi ekipami 
i osiągnęli sukces. To pokazało, że 

nawet w małej miejscowości moż-
na dobrze trenować i osiągać coraz 
wyższy poziom – mówi Tomasz 
Jaworski, trener UKS Wińsko. – 
Nasz klub zrzesza dzieci z 20 miej-
scowości. Wińsko stało się cen-
trum aktywności dla dzieci, które 
trenują, bawią się i uczą zdrowego 
trybu życia. 

– Dzieje się tak przy wsparciu 
wielu: wójt gminy Wińsko, GOS-
TiR-u, Szkoły Podstawowej i przy 
ogromnej pomocy rodziców – pod-
kreśla Olgierd Pogorzelec z GOS-
TiR-u.

Wszyscy uczestnicy otrzyma-
li pamiątkowe medale, a najlepsi 
puchary i plecaki.
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 Fot. Cottonbro/Pexels

Historyczny sukces UKS Wińsko!
Najlepsi młodzi 
sportowcy
ORLIKI
  Mateusz Kałuża (UKS Wińsko) 

– najlepszy bramkarz
  Jakub Stelmarczyk (MKP Wołów) 

– najlepszy zawodnik
  Filip Hukiewicz (UKS Wińsko) 

– najlepszy strzelec

ŻACY
  Antoni Koprowski (WKS Śląsk Po-

łudnie) – najlepszy bramkarz
  Bohdan Koval (UKS Wińsko) 

– najlepszy zawodnik
  Orest Krawicz (APN Talent Trzeb-

nica) – najlepszy strzelec

Klasyfikacja drużyn
ORLIKI
I  miejsce – MKP Wołów
II miejsce – UKS Wińsko
III miejsce – Dzieci Śląska Wojbórz

ŻACY
I miejsce – UKS Wińsko
II miejsce – WKS Śląsk Południe
III miejsce – APN Talent Trzebnica 
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Kolejne pomoce 
edukacyjne
Uczniowie naszych szkół podstawowych mają warunki do 
nauki, których może nam pozazdrościć niejedna 
wielkomiejska szkoła. Tym razem gmina Wińsko zakupiła 63 
tablety. 

Są to kolejne pomoce 
dydaktyczne, które podno-
szą standard naszych szkół. 
Całość środków na zakup 
pochodzi z projektu „Uczy-
my się dla siebie – nowoczesna 
edukacja w gminie Wińsko” 

(Regionalny Program Ope-
racyjny Województwa Dol-
nośląskiego 2014-2020, UE). 

Oby jak najszybciej 
uczniowie mogli z nich 
korzystać w szkole, a nie 
w domu… 

Stary w remoncie, tymczasowy w budowie, a nowy 
most na Odrze chce projektować aż 17 firm!”

Sala sportowa 
w Orzeszkowie 
wyłania się z ziemi
Przy Szkole Podstawowej w Orzeszkowie budowana jest hala 
sportowa. Pod wieloma względami to rekordowa inwestycja: jej 
koszt to 6 mln zł, a gmina pozyskała maksymalne 
dofi nansowanie w wysokości 95 proc. kosztów (RPO WD). 

To pierwsza od lat tak 
duża inwestycja, która jest 
projektowana i budowa-
na od podstaw – dosłow-
nie od fundamentów. Stąd 
potrzebne było powołanie 
Rady Budowy, złożonej 
z przedstawicieli inwesto-
ra, nadzoru, wykonawcy, 
projektantów i użytkowni-
ków. Wiosną do rady dołą-
czą przedstawiciele spo-
łeczności, czyli sołtysi czte-
rech wsi okręgu szkolnego 
Orzeszków. 

Przypomnijmy, że sala 
będzie bardzo nowoczesnym 
obiektem, z pełnowymiaro-
wymi boiskami do gier zespo-
łowych i ponad 170 miejsca-
mi na widowni. Będzie miał 
najnowocześniejsze i ekolo-
giczne ogrzewanie pompą 
ciepła, system odzyskiwania 
wody deszczowej oraz nowo-
czesną elewację. Oczywiście 
zostanie też dostosowany do 
potrzeb osób niepełnospraw-
nych – tak kibiców, jak i spor-
towców. 

 »W ostatnim czasie coraz głośniej mówiło się o czterech mostach w Ścinawie: o remoncie 
już istniejącego, o budowie tymczasowego, a także o zaprojektowaniu i wybudowaniu 
mostu na planowanym stopniu wodnym lub niezależnego od niego nowego obiektu. 
Jak ostatecznie ma wyglądać przeprawa przez Odrę?

Obecnie remontowa-
ny jest stary most 
w ciągu drogi krajo-

wej nr 36, która przebiega 
przez gminę Wińsko.  Aby 
zrealizować wszystkie pra-
ce, trzeba wybudować prze-
prawę tymczasową, tak aby 
nie pozbawiać kierowców 
możliwości przedostania się 
przez rzekę.

Elementy na most tym-
czasowy przypłynęły do 
portu w Gdańsku aż ze Sta-
nów Zjednoczonych. Mimo 
że będzie to obiekt „tylko na 
jakiś czas”, musi spełniać 
wszystkie wymogi bezpie-
czeństwa. Jak poinformo-
wała Generalna Dyrek-
cja Dróg Krajowych i Auto-
strad, konstrukcja będzie 
miała 414 m długości i ma 
zostać uruchomiona w II 
kwartale tego roku. Dodaj-
my, że prace remontowe 
prowadzi firma Berger Bau 
(w naszej gminie niedawno 
remontowała drogi woje-
wódzkie w Baszynie i na 
odcinku Rajczyn – Gryży-
ce), a remont zabytkowego 
mostu wraz z budową tym-
czasowego kosztuje 32 mln 
zł. Prace mają się zakończyć  
w III kwartale 2022 roku.

Pomysł posadowienia 
nowego mostu na planowa-
nym stopniu wodnym został 
odrzucony jako zbyt odległy 
i zbyt skomplikowany. 

Zapadła natomiast decy-
zja o budowie zupełnie 
nowego mostu z progra-
mu rządowego „Mosty dla 
regionów”. Koszty w 80 
proc. pokrywa Skarb Pań-
stwa, w 20 proc – samorząd 

Województwa Dolnośląskie-
go (UMWD). Koszt całkowi-
ty wraz z dokumentacją to 
100 mln zł. Inwestorem jest 
Dolnośląska Służba Dróg 
i Kolei i to właśnie ona roz-
strzyga przetarg na sporzą-
dzenie dokumentacji (wraz 
z pozwoleniem na budowę). 
Zgłosiło się aż 17 wykonaw-
ców gotowych podjąć się 
tego zadania. Most połączy 
dwie drogi wojewódzkie od 
strony Ścinawy i Małowic . 
Zostanie także wykonany 
łącznik z drogą krajową 36, 
co jest szczególnie istotne dla 
gminy Wińsko. Czas prze-
widywany na sporządze-
nie dokumentacji to dwa 
lata, sama budowa to dru-
gie dwa. Zakładając możli-
we opóźnienia, powinniśmy 
przejechać nowym mostem 
w 2024, a najpóźniej w 2025 
roku. Taki jest plan.

– To będzie prawdziwy 
most, zupełnie autonomicz-
na inwestycja, która połączy 

ścinawski i nasz wiński brzeg 
Odry. Dzięki niemu zaraz za 
Małowicami będziemy mie-
li przeprawę, do której będzie 
dojazd od drogi krajowej i od 
wojewódzkiej – mówi  wójt 
Jolanta Krysowata-Zielnica 
i podkreśla, że dobre połącze-
nie gminy z drogami krajo-
wymi i ekspre-
sow y mi 
S5 i S3 

to nie tylko udogodnienie dla 
mieszkańców, ale także atut 
w pozyskiwaniu inwestorów. 
– Mieszkańców Małowic 
uspokajam: zjazd z mostu 
będzie za miejscowością, bli-
żej Odry. Ruch nie będzie kie-
rowany przez teren zabudo-

wany – dodaje wójt.

Budują się mosty 
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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 Krzelów WR1L/00026250/6 150/2 0,1454
Niezabudowana

MP – przeznaczona dla za-
budowy mieszkaniowej i go-

spodarczej znajduje się 
w strefie „OW”

5.000 zł do dnia 
06.04.2021 r.

26.000,00

Przed zawarciem 
aktu notarialnego

08.04.2021 r., 
pokój nr 14, godz. 11.00

2 Krzelów WR1L/00026250/6 150/3 0,1200
4.000 zł do dnia 
06.04.2021 r.

25.000,00
08.04.2021 r., 

pokój nr 14, godz. 11.00

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

Brak planu

7.000 zł do dnia 
06.04.2021 r.

36.000,00
08.04.2021 r., 

pokój nr 14, 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 
06.04.2021 r.

120.000,00
udział gminy 40.000,00

08.04.2021 r., 
pokój nr 14, godz. 14.00

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

udział gminy 3/4

Zabudowana 
budynkiem 

gospodarczym

4.000 zł do dnia 
06.04.2021 r.

28.600,00
udział gminy 22.000,00

08.04.2021 r., 
pokój nr 14, godz. 15.00

6 Węgrzce WR1L/00021437/6 73/5
0,0432

udział gminy 9/10
4.000 zł do dnia 
06.04.2021 r.

26.200,00 
udział gminy 24.000,00

08.04.2021 r., 
pokój nr 14, godz. 15.00

7 Węgrzce WR1L/00036599/7 73/11 0,0057
500 zł do dnia 
06.04.2021 r.

4.000,00
08.04.2021 r., 

pokój nr 14, godz. 15.00

8 Węgrzce WR1L/00016050/1 73/2
0,0349

udział gminy 2/3
2.000 zł do dnia 
06.04.2021 r.

21.200,00
udział gminy 14.500,00

08.04.2021 r., 
pokój nr 14, godz. 15.00

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

towa niezabudowana
100 zł do dnia 
06.04.2021 r.

1.000,00
08.04.2021 r.,

pokój nr 14, godz. 15.00
Z ogłoszeniem na sprzedaż nieruchomości można zapoznać się oraz uzyskać szczegółowe informacje w pokoju nr 14 , tel. 71 38-04-205.
Ogłoszenia 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 36 9598 0007 0100 0172 2001 0147. Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji w dniu przetargu.

„Śliczna 
Zagroda” 
– konkurs 
Zima w tym roku zaskoczyła nas mrozem 
i śniegiem, których od lat nam brakowało. 
Ale już za chwilę przyroda obudzi się do życia 
i pokaże nam całą feerię barw i zapachów.

Dlatego już teraz warto zgłosić swoje uczest-
nictwo w konkursie „Śliczna Zagroda”. Z oso-
bami, które zgłoszą chęć udziału, będziemy się 
kontaktować i wybierzemy najlepszy moment 
na wykonanie zdjęć.

Nie ma znaczenia, czy zechcecie pokazać 
ogromny ogród czy też małą rabatkę pod blo-
kiem – najważniejsze, żeby było pięknie, cieka-
wie i pomysłowo.

Każdy mieszkaniec lub wspólnota mieszka-
niowa gminy Wińsko zgłaszając się do konkur-
su na śliczną zagrodę może wygrać atrakcyjne 
nagrody: bony na zakupy w sklepie ogrodni-
czym. Zwycięzca otrzyma także Puchar Wójt 
Gminy Wińsko. Ogłoszenie wyników nastą-
pi podczas Dni Wińska, zaplanowanych na 
23-25 lipca.

Kartę zgłoszenia można pobrać na stronie 
internetowej gminy. Do udziału  w konkursie 
można się zgłosić wysyłając e-mail na adres 
j.lewandowska@winsko.pl lub dzwoniąc pod 
numer 609 505 821.

Regulamin już niebawem będzie dostępny 
na stronie winsko.pl.

W tym konkursie mieszkańcy mogą się pochwa-
lić widokiem, jaki mają ze swojego okna
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Zamieszkaj 
w gminie Wińsko! 
 » Na uboczu, ale w terenie zabudowanym. Nowe, świetne działki pod zabudowę jednorodzinną 

w Orzeszkowie, Moczydlnicy Klasztornej i Domanicach. Czekają na swoich właścicieli.

Skąd taki wysyp nowych dzia-
łek?

– Idziemy w ślad za zainte-
resowaniem naszych miesz-
kańców oraz tych, którzy chcą 
dopiero nimi zostać – informu-
je Bogusława Folkman, zastępca 
wójta gminy Wińsko.

– Mieszkańcy nie mają za złe, 
że znikają ich boiska, „górki” 
i inne znane im elementy kra-
jobrazu?

– Wszelkie takie decyzje podej-
mujemy po konsultacjach w sołe-
ctwach, na zebraniach, w kontak-
cie z sołtysami. Np. Moczydlni-
ca dostała w zamian dwie działki 
i plac zabaw. Orzeszków „górki” nie 
używał, poza tym obecne przepisy 
wykluczają użytkowanie obiektów 
usypanych w ten sposób. Domani-
ce najpierw dostały wyczyszczony 
staw, a przy nim powiększony teren 
na plac zabaw i grilla.

Dziś zmieniła się struktura 
i potrzeby mieszkańców. Mamy 
duże zadbane boiska w kilku 
wsiach, stadion i dwa boiska 
wielofunkcyjne, halę sportową 

i drugą w budowie, cztery kom-
pleksy OSA, czyli wielopokole-
niowe otwarte strefy aktywno-
ści, oraz place zabaw wszędzie, 
gdzie trzeba.

– Gdzie będą następne dział-
ki?

– Jesteśmy w trakcie podzia-
łu starego sadu przy byłej szko-
le w Rudawie – obecnie to 
budynek wielorodzinny – przy 
nowej drodze asfaltowej, na 
końcu wsi, wśród pól. Następ-
nie w Konarach i w Biała-
wach Małych, w cichym zauł-
ku między ostatnimi doma-
mi za kaplicą, drogą gmin-
ną, ciekiem wodnym i lasem. 
To będzie wyjątkowe miejsce 
i wyjątkowa oferta.

Zapraszamy do odwiedzenia 
naszej gminy osobiście i przez 
strony internetowe winsko.pl/
nieruchomosci i mapy.geopor-
tal.gov.pl.

ORZESZKÓW jest uroczy, położony pod lasem, ma szkołę z przedszkolem, przystanek kolejowy, nowy wodociąg, nowo-
czesną salę sportową w budowie, boisko trawiaste, świetlicę, kościół. Nowe działki powstały w wyniku podziału tzw. „gór-
ki zjeżdżałki”. Dochodzi jeszcze jedna działka, również pod lasem, utworzona w wyniku podziału spornego kawałka gmin-
nego gruntu. Teraz wszyscy powinni być zadowoleni.
MOCZYDLNICA KLASZTORNA położona jest najbliżej gminy Wołów, przy częściowo wyremontowanej drodze woje-
wódzkiej. Również pod lasem, ma świetlicę z sadem i teren pod małe boisko, nowy plac zabaw na działce przy kościele 
w centrum wsi, sklep. Nowe działki powstały z podziału tzw. „garbatego boiska”, na którym nie dało się grać, bo było 
strome. Teraz może tu stanąć kilka domów z pięknym widokiem, w drugiej linii zabudowy, która już powstaje (na razie na 
działkach prywatnych). Następne domy mogą powstać na działkach zakupionych od gminy.
DOMANICE to spokojna, dogodna komunikacyjnie wieś przy drodze wojewódzkiej, też częściowo wyremontowanej. Cała 
zabudowa idzie tu w głąb miejscowości, drogą gminną, w stronę pól. Nowe działki powstały w wyniku podziału byłego, 
od lat nieużywanego boiska, leżącego za ostatnimi zabudowaniami. Dalej, w kierunku Smogorzowa i Smogorzówka, są już 
tylko pola i drogi polne...
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 Zastępca wójta Bogusława Folk-
man z dumą prezentuje ofertę 
nieruchomości gminy Wińsko


