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ZA ODRĄ
STRONY  STRONY  

Usuń azbest,
otrzymasz 
zwrot kosztów
Na 100% (a nie jak dotąd 80 lub 
90%) refundacji mogą liczyć 
mieszkańcy, którzy zdecydują 
usunięcie azbestu ze swoich 
dachów. Całość kosztów zwraca 
Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu za pośrednictwem 
gminy Wińsko. 
Do programu zgłosiło się tym 
razem 35 gospodarstw. Obecnie 
trwa wyłanianie wykonawcy przez 
gminę. Refundacja obejmie 
zarówno zdjęcie, transport, 
składowanie i utylizację 
materiałów zawierających azbest.
Przypomnijmy, że wymiana 
pokrycia dachu wymaga 
zgłoszenia w starostwie 
powiatowym. Koszty pokrycia 
dachów nowym materiałem 
w całości pokrywa właściciel. 

Darmowe 
warsztaty 
fotograficzne

Jeżeli jesteś w wieku 18-64 lat, 
a twoją pasją jest robienie zdjęć, to 
powinna zainteresować cię ta 
propozycja. Gminny Ośrodek 
Kultury w Wińsku zaprasza na 
darmowe warsztaty fotograficzne. 
Nie jest wymagane żadne 
doświadczenie, wystarczy tylko 
aparat i dobre chęci. Zapisy trwają 
do 15 sierpnia 2019 r. Zgłoszenia 
można kierować na adres e-mail: 
wojciech.tomczak@gazeta.pl lub 
telefonicznie pod nr 668618140. 
Kurs ruszy jesienią tego roku, 
a zajęcia odbywać się będą w GOK 
Wińsko.

Praca
z dowozem 
Praca nie tylko dla kobiet. PCC 
Consumer Products Kosmet sp. z o. 
o. należąca do Grupy PCC w Brzegu 
Dolnym poszukuje kandydatów 
gotowych podjąć pracę na 
stanowisku: pracownik produkcji - 
konfekcjoner. Do obowiązków 
przyszłego pracownika należeć 
będzie konfekcjonowanie chemii 
gospodarczej, profesjonalnej 
i kosmetyków. Praca w systemie 
dwuzmianowym, od pon. do pt. 
w godzinach 7-15 i 15-23. 
Pracodawca zapewnia nieodpłatny 
transport do/z pracy. Więcej 
szczegółów dotyczących 
zatrudnienia można uzyskać pod 
adresem e-mail: praca@pcc.eu.

www.winsko.pl

WAŻNE

 » Targowisko „Mój Rynek” zyskało nowe życie. Wszystko za sprawą organizacji tegorocznych Dni Wińska 
właśnie w tym miejscu. To gminne święto tradycyjnie cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony 
mieszkańców. Było dużo rozrywki i sportu, ale nie zabrakło też… gołębi pocztowych. 

Dlaczego tym razem 
Dni Wińska zor-
ganizowano gdzie 

indziej niż zwykle? Po 
pierwsze z powodu moder-
nizacji stadionu, na któ-
rym dotychczas odbywa-
ły się podobne imprezy. 
Dzięki środkom z progra-
mu rewitalizacji RPO WD 
powstaje tam skocznia 
i bieżnia oraz powiększane 
jest pole gry. Po zakończe-
niu tych  prac, będą się na 
nim odbywać wyłącznie 
imprezy sportowe. Okaza-
ło się, że pomysł przenie-
sienia imprezy rozrywko-
wej i sportowej ze stadio-
nu na targowisko był strza-
łem w dziesiątkę!

Wyremontowane przed 
rokiem targowisko (rów-
nież ze środków unij-
nych PROW) ma 
duże, estetyczne 
przezroczyste 
zadaszenia, 
nawierzch-
n i a  j e s t 
utwardzo-
na kost-
ką i zabyt-
k o w y m 
bruk iem. 
Przy placu 
znajduje się 
wygodny par-
king. Targowi-
sko położone jest 
tuż przy rynku, czy-
li w samym centrum 
miejscowości. Ma zna-
komitą akustykę i duży, 
bezpiecznie ogrodzo-
ny obszar. I to był powód 
drugi.

Harfa, Zumba i tańce
Dzień rozrywki uświet-

niły występy młodzieżo-
wej grupy tańczącej z flaga-
mi, zespołów folklorystycz-
nych i chóru Harfa, a naj-
więcej dobrej energii wnio-
sła grupa Zumby, prowadzo-
na przez Barbarę Maślejak. 
Potem koncerty i zabawa do 
późnej nocy.

„Szli na zachód 
osadnicy..

„Szlakiem Wielkiej Niedź-
wiedzicy”. Skąd pomysł orga-
nizatorów, żeby właśnie tak 
nazwać bieg ulicami Wiń-
ska? Nie chodzi bynajmniej 
o „grubego zwierza”, ale 
o gwiazdozbiór (zwany rów-
nież Wielkim Wozem). Cho-
dzi o los Dolnoślązaków, któ-
rzy przybyli na te ziemie po II 
wojnie. Natomiast 70 lat póź-

niej zaprosili 
tu repatrian-
tów, Pola-
ków zza 
Uralu, któ-
rzy przemie-
rzyli okręż-
ną drogą 
kilka tysięcy 

kilometrów 
w kilka poko-

leń i również tra-
fili do Wińska, idąc 

tym właśnie szlakiem 
„Wielkiej Niedźwiedzi-

cy”. Taj jak w piosence Dany 
Lerskiej „Szli na Zachód osad-
nicy szlakiem Wielkiej Niedź-
wiedzicy”

Wińsko naprawdę 
leży na górce! 

Przekonali się o tym 
uczestnicy biegu. Tegorocz-
na trasa biegu miała dużo 
podbiegów i wzniesień, była 
pełna malowniczych wido-
ków. 5,5-kilometrowy odci-
nek kosztował każdego 
naprawdę wiele sił i energii. 

Dwa rowery górskie 
i inne nagrody trafiły do 
zwycięzców. W katego-
rii mężczyzn wygrał Adam 
Draczyński z Nowej Soli, 
a w kategorii kobiet Anna 
Ficner. Najlepszym senio-
rem okazał się Marek Leśni-
cki, a seniorką Halina Gidel. 
Najlepszymi zawodnika-
mi z gminy Wińsko zostali 
Mariola Miązek i Stanisław 
Bekacz. Na podium stanę-
li również: Arkadiusz i Mar-
cin Wielgus oraz Kamila 
Żółędziewska i Marika Cie-
szyńska.

Przeleciał 740 km 
w 9 godzin i 45 minut!

Mowa oczywiście o gołę-
biu pocztowym. Hodowcy 
tych ptaków są liczną i bar-
dzo ważną grupą w gminie. 
Koło Wińsko funkcjonuje 
już ponad 40 lat. W czerw-
cu odbył się prestiżowy lot 
z holenderskiego Holten do 
Wińska (740 km) o Puchar 
Wójta. Podczas Dni Wiń-

ska wójt Jolanta Krysowata 
– Zielnica wręczyła statuetki 
zwycięzcom. Pierwsze miej-
sce zajęli państwo Chmiel-
niccy (start gołębia w Holten 
o g. 5:35, przylot do Wiń-
ska g. 15:20). Drugie miej-
sce przypadło dla Krzysz-
tofa Czerneckiego, a trzecie 
miejsce dla Jerzego Myrdzio. 
Wyróżnienia otrzymali: 
Andrzej Czyżowicz i Hen-
ryk Kiel.

Lot o Puchar Wójta sta-
nie się cyklicznym, corocz-
nym wydarzeniem w gmi-
nie Wińsko.

Za organizację Dni Wiń-
ska szczególnie dziękuje-
my: pracownikom GOS-
TiR, GOK, UG, ZGKiM, 
PZHGP, OSP, KPP w Woło-
wie, stażystkom, pracowni-
kom i współpracownikom 
jednostek gminnych oraz 
wolontariuszom z Mło-
dzieżowej Rady Gminy 
Wińsko.

Czesława Białek, dyr. 
GOK i Olgierd Pogorzelec, 
menadżer sportu GOSTiR

Dni Wińska 
na wesoło i sportowo
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„Śliczna zagroda”
Są takie miejsca, o których mówi się, że dają przedsmak raju. 
Gdzie czas biegnie wolniej, a serce bije spokojniej. Pięknie 
zagospodarowany ogród pozwala na chwilę wytchnienia 
i zapomnienia... 

Konkurs „Śliczna zagro-
da” pokazał, że u nas nie 
brakuje ogrodów, podwó-
rek i zagród, które cieszą 
swoim estetycznym wyglą-
dem i zapachem kwitną-
cych kwiatów. Podczas tego-
rocznych Dni Wińska roz-
strzygnięto jego pierwszą 
edycję. Zgłoszeń było dużo, 
a jury miało twardy orzech 
do zgryzienia. Ostatecz-
nie do ścisłego finału trafi-
ło sześć zagród. Głosować 
mogli wszyscy mieszkańcy 
gminy za pomocą mediów 
społecznościowych. Pierw-

sze miejsce w zajęła Barba-
ra Rabiega ze Stryjna, dru-
gie Janina Radziszew-
ska z Wińska, a jako trze-
cią internauci wybra-
li zagrodę Lecha Pawłow-
skiego z Krzelowa. Zwy-
cięzcy otrzymali atrak-
cyjne nagrody w posta-
ci bonów upominkowych 
oraz zestawów kosmety-
ków. W przyszłym roku 
odbędzie się kolejna edycja 
tego konkursu. Liczymy na 
wasze zgłoszenia. Ruszamy 
już w maju, gdy wszystko 
kwitnie najpiękniej.

„Śliczna zagroda”„Śliczna zagroda”„Śliczna zagroda”„Śliczna zagroda”„Śliczna zagroda”

Aby w kranach 
nie zabrakło 
wody…
Wójt gminy Wińsko i Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej przypomina, że obowiązuje całkowity zakaz 
używania wody z sieci wodociągowej do celów innych niż 
gospodarstwa domowego. Woda z sieci może być 
wykorzystywana jedynie dla potrzeb bytowych ludzi i zwierząt.

ZAKAZANE JEST: pod-
lewanie ogródków, napeł-
nianie basenów, pobór wody 
z hydrantów (za wyjątkiem 
straży pożarnej).

Jeśli zdrowy rozsądek 
zawiedzie, wymierzane będą 
kary pieniężne. Jak ostrzega-
liśmy już w maju, wyjątkowe 
suche lato i nadmierne zuży-
cie wody pitnej do innych 
celów, może skutkować bra-
kiem wody w kranach.

Ograniczenia nie doty-
czą wody ze studni przydo-
mowy i gospodarskich, nie 
może ona jednak być czerpa-
na nawet wewnętrzną, domo-
wą częścią sieci, a jedynie nie-
zależną instalacją, nie związa-
ną z siecią wodociągową.

Zakaz obowiązuje do 
odwołania.

Jednocześnie informuje-
my, że gmina Wińsko przy-
stępuje do inwestycji wodo-

ciągowej, która pozwo-
li odłączać kolejne miejsco-
wości od studni głębino-
wej Białawy, która ma wodę 
najsłabszej jakości i przepina-
nia kolejnych wiosek do stud-
ni Węgrzce. W międzycza-
sie wdrożone zostały dodat-
kowe procedury oczyszcza-
nie wody na SUW Białawy. 
Woda z tej studni jest zdat-
na do picia, jest regularnie 
badana, niemniej jej wygląd 
i smak okresowo jest gorszej 
jakości. Prosimy mieszkań-
ców wsi Morzyna, Węgle-
wo, Białawy, Białawy Małe, 
Białawy Wielkie i Czapli-
ce o racjonalne korzystanie 
z wody i o cierpliwość. Kło-
poty nie potrwają już długo. 
Jeśli cokolwiek się zmieni, 
zostaniecie Państwo natych-
miast poinformowani za 
pośrednictwem sołtysów 
oraz aplikacji „Blisko”.Anioł z gliny 

W sali książęcej pocysterskiego klasztoru  
w Lubiążu odbyła się uroczystość odznacze-
nia wyróżniających się funkcjonariuszy po-
wiatu wołowskiego. Tegoroczne święto policji 
zbiegło się ze stuleciem powołania tej forma-
cji w naszym kraju. Jeden z mundurowych 
otrzymał od wójt glinianą statuetkę „Anioła 
Stróża Gminy Wińsko”.
W obecności Komendanta Powiatowego Poli-
cji w Wołowie młodszego inspektora Mariu-

sza Haryka, Inspektor Piotr Leciejewski wrę-
czył funkcjonariuszom akty mianowania na 
wyższe stopnie policyjne. Nagrody 
W gronie wyróżnionych znaleźli się: aspi-
rant sztabowy Zdzisław Miłuch - dzielnico-
wy Wydziału Prewencji Komendy Powiato-
wej Policji w Wołowie, aspirant sztabowy 
Tomasz Papierniak – starszy dzielnicowy 
Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej 
Policji w Wołowie, młodszy aspirant Mar-

cin Tul – starszy dzielnicowy Wydziału Pre-
wencji Komendy Powiatowej Policji w Wo-
łowie.
Wójt Jolanta Krysowata-Zielnica również 
ufundowała nagrody dla policjantów pełnią-
cych służbę na terenie gminy Wińsko. Ponad-
to wręczyła statuetkę „Anioła Stróża Gminy 
Wińsko” . Otrzymał ją w tym roku aspirant 
sztabowy Zdzisław Miłuch ze Stryjna. Nie bez 
powodu tym razem statuetka była z gliny…

Konary szykują się 
na dożynki
Sołectwo, które wygrywa konkurs na wieniec dożynkowy, zostaje 
gospodarzem dożynek gminnych w następnym roku. Dzięki temu ta 
największa uroczystość w gminie za każdym razem odbywa się gdzie 
indziej. Tym  razem będą to Konary.

– Mieszkańcy poznają lepiej swo-
ją gminę, a kolejne wioski mogą się 
wypromować i pokazać z jak najlep-
szej strony. Jest też okazja, żeby zrobić 
większe porządki i dodatkowo doinwe-
stować taką miejscowość – uważa Pau-
lina Rudnicka, odpowiedzialna za sołe-
ctwa w Urzędzie Gminy. 

Dzięki dofinansowaniu unijnemu 
z PROW w Konarach powstaje nowa 
świetlica, a przy niej małe, odpowia-
dające potrzebom sołectwa, boisko 
wiejskie. Został też wyczyszczony staw 
gminny. Wieś pięknieje z dnia na dzień.

– Dożynki gminne łączymy z para-
fialnymi. Siedziba parafii – Moczydlni-
ca Klasztorna – otrzymała w tym roku 
aż dwie działki pod wykorzystanie dla 
potrzeb sołectwa. Jedna przy kościele 

w centrum miejscowości 
– tu powstanie plac zabaw 
i teren rekreacyjny z Fun-
duszu Odnowy Wsi, dru-
ga znajduje się bezpośred-
nio przy świetlicy. To daje 
wielkie możliwości roz-
woju wspólnej przestrze-
ni mieszkańców i gości – 
dodaje Zbigniew Trojak, 
nowy sołtys Moczydlni-
cy Klasztornej. 

Dożynki gminno-
-parafialne odbędą się w 
sobotę 7 września. Zgła-
szanie wieńców i koszy 
dożynkowych przez 
sołectwa gminy Wiń-
sko trwa do 15 sierpnia. 

Niezwykła wizyta
 » Christa urodziła się w Winzig w 1939 roku w katolickiej rodzinie Piatkowski, a 

ochrzczona została w kościele św. Michała Archanioła. W 80-te urodziny przyjechała 
do Wińska z całą rodziną, aby zobaczyć miejsca związane ze swoim dzieciństwem.

Była modlitwa w koś-
ciele, w którym Chri-
sta została ochrzczo-

na, zwiedzanie centrum 
Wińska oraz spotkanie w 
urzędzie gminy. Nasi goście 
odwiedzili także „małą 
szkołę” oraz obejrzeli wysta-
wę zdjęć  Pod Stary Bzem.

– Jesteśmy przyzwyczaje-
ni, że byli mieszkańcy Wiń-
ska, tzw. Winziger, odwie-
dzają miejsca swojego dzie-
ciństwa. Są to głównie osoby 
starsze, wręcz sędziwe, które 
mają szczególny sentyment. 
Tym razem zjechała do nas 
wielka, blisko 30-osobowa 
rodzina, z różnych zakąt-
ków Niemiec. Począwszy 
od samej jubilatki, niezwy-
kle pogodnej emerytowanej 
nauczycielki języka angiel-
skiego, po niemowlę w wóz-
ku. To było imponujące – 
podkreśla Bogodar Zielnica, 
autor stron Wińsko Wczoraj 
i Wińsko Historia. 

– Po raz kolejny odczuli-
śmy brak normalnego hote-
lu z prawdziwą restauracją w 
samym Wińsku – przyzna-
je wójt Jolanta Krysowata 
– Zielnica. – Nasi goście nie 
mieli gdzie wspólnie usiąść 
do obiadu ani zanocować. 

Pizzerie są za małe na taką 
grupę. Kupiliśmy pizzę i 
usiedliśmy w moim gabine-
cie, gdzie kto mógł. To było 
nawet zabawne. Na dłuższą 
metę tak się jednak nie da. 
Budynek starej poczty nada-
je się na hotel z restauracją. 

Mamy też świetną działkę 
w samym rynku, która stoi 
pusta. Tu przed wojną stał 
piękny hotel i dwie kamie-
nice. Trzeba zacząć bardziej 
intensywnie szukać inwesto-
ra. Gości mamy coraz więcej 
– dodaje wójt.
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Srebrna Podkowa

Rusza remont i adapta-
cja pomieszczeń przy 
ul. Piłsudskiego w Wiń-

sku dla potrzeb drugiego 
Domu Senior+. Gmina otrzy-
mała na ten cel kolejne dofi-
nansowanie. Obydwa obiek-
ty (stary i nowy Dom) są połą-
czone w kształt litery U i będą 
w tym samym szarym kolorze 
z metaliczną opaską. Właśnie 
stąd wziął się pomysł, żeby 
całość nazwać mniej oficjal-
nie, ale zgodnie z prawdą: 
„Srebrna Podkowa”. 

Już dziś zapraszamy oso-
by zainteresowane do odwie-
dzenia pierwszego, istniejące-
go ponad 2 lat Domu Senior+. 
Wprawdzie obecnie mamy 
komplet, ale w nowej czę-
ści miejsce dla siebie znajdzie 
kolejnych 15 osób. Kto pierw-
szy, ten lepszy…

Dom jest czynny od ponie-
działku do piątku w godz. od 
7do 16. – Można oczywi-
ście przyjść później i wyjść 
wcześniej – zapewnia Kami-
la Tomaś, koordynator pro-
jektu. – Oferujemy śniadania 
i obiady, rehabilitację, masaż, 
spotkania z dietetykiem, 
codzienne zajęcia i wyciecz-
ki. Nowy Dom i nowe miej-
sca od nowego roku – dodaje. 

Wyspa Skarbów
Kolejny żłobek z progra-

mu Maluch + powstaje w tzw. 
Małej Szkole w Wińsku. Miej-
sce w nim znajdzie 30 dzieci. 
Roboty budowlane właśnie 
ruszają, a zakończą się jeszcze 
w tym roku. Plac zabaw i inne 
dodatkowe atrakcje poja-
wią się na wiosnę. Żłobek ten 
będzie kolejną filią (dotych-
czasowy mieści się w części 
przedszkola w Wińsku oraz 
w byłej szkole w Iwnie) Pub-
licznego Żłobka „Wyspa Skar-
bów”. 

Stare świetlice
Rozpoczęły się także 

remonty kolejnych świet-
lic wiejskich, tych, które nie 
mogły znaleźć się na liście 
beneficjentów programu unij-
nego (PROW) i są realizowa-
ne ze środków własnych gmi-
ny. Jeszcze w tym roku prze-
prowadzone będą prace na 

dziewięciu tego typu obiek-
tach (trwa przetarg). Jeśli środ-
ki finansowe pozwolą, kolej-
ne świetlice będą „poprawia-
ne” jeszcze w tym roku, jeśli 
nie, zadanie zostanie zakoń-
czone w przyszłym roku.

– Chcę jak najszybciej 
doprowadzić wszystkie 
takie obiekty do należyte-
go stanu, żeby mogły dzia-
łać i być utrzymywane ze 
środków, które same zarobią 
oraz z Funduszu Sołeckiego 
– podkreśla wójt Jolanta Kry-
sowata – Zielnica. – Zbyt dłu-
go remonty bez ładu i skła-
du były elementem szanta-
żu i przekupstwa. W pierw-
szej kadencji udało się wyha-
mować takie zapędy sołty-
sów. W końcu uzyskaliśmy 
dofinansowanie unijne aż na 
7 świetlic (4 nowe budowy 
i 3 przebudowy), teraz sukce-

sywnie wykładamy pienią-
dze na te, które nie spełnia-
ły, stawianych przez PROW, 
warunków – dodaje wójt.

Droga Rudawa 
– Stryjno 

Ruszyły prace przy przebu-
dowie drogi gminnej z Ruda-
wy (od świetlicy) do byłej 
szkoły (dom repatriantów) 
i dalej aż do Stryjna. Będzie 
to lokalna droga asfaltowa. 
Inwestycja możliwa dzię-
ki dofinansowaniu z FOGR 
(Urząd Marszałkowski). 

Druga droga, dofinanso-
wana z tego samego źród-
ła, przebudowywana będzie 
w Iwnie.

Rozpoczęto też roboty na 
drodze gminnej w Krzelowie 
(za remizą i świetlicą) do dro-
gi krajowej nr 36.

Oczyszczamy i odmulamy 
kolejne gminne stawy (obec-
nie Brzózka i Piskorzyna).

Co zostało zrobione?
Zainteresowani miesz-

kańcy zauważyli, że wyrów-
nane i utwardzone zostały 
drogi polne w Rudawie (dru-
ga linia zabudowy) i Kozo-
wie. Naprawiono zaniedba-
ne od lat połączenia z droga-
mi polnymi ze Smogorzowa 
Wlk. i Smogorzówka do  dro-
gi wojewódzkiej Wińsko – 
Wołów

Nową nawierzchnię 
zyskała część ul. Akacjowej, 

co zapobiegnie spływaniu 
piasku na ul. Piłsudskiego, 
chodnik i ścieżkę rowerową. 

Deptak przy ul. Mickiewi-
cza w Wińsku nie doczekał 
się dofinansowania, dlate-
go nową nawierzchnię bitu-
miczną sfinansowała gmina 
z własnego budżetu. O nowe 
lub odnowione ławki zadbał 
sołtys Ryszard Kisielewicz 
wraz z radą sołecką. 

Fundusz Dróg 
Samorządowych

Aż 6 z 7 wniosków, jakie 
złożyła gmina Wińsko o dofi-
nansowanie przebudowy 
dróg gminnych, zostało oce-
nionych pozytywnie przez 
komisję Wojewody Dol-

nośląskiego. Obecnie, tak jak 
wszystkie samorządy gmin-
ne i powiatowe w Polsce, cze-
kamy na zatwierdzenie tej 
listy przez premiera. Wartość 
gminnych inwestycji drogo-
wych to ok. 14 mln zł. Pra-
ce mają potrwać 12 miesię-
cy w tym i przyszłym roku. 
Obecnie gmina przygotowu-
je dokumentację na kolejne 
drogi. 

Tymczasem drogi 
powiatowe…

Powiat wołowski ogłosił 
w końcu przetarg na przebudo-
wę drogi powiatowej nr 1275D 
w miejscowości Węgrzce. Nie-
stety, będzie to odcinek tyl-

ko 800 - metrowy. Prace 
remontowe obejmą fre-
zowanie nawierzchni 
i wylanie nowego asfal-
tu, wykonanie utwar-
dzonego pobocza oraz 
oczyszczenie studzie-
nek i przykanalików. 

– Pierwotnie miał 
być remontowany 

odcinek 1200 merów 
(czyli cały teren zabu-

dowany), następnie 800 
metrów (wyłącznie zwarta 
zabudowa), jeszcze później 
zaledwie 500 lub 600 metrów.  
Złożyliśmy się z powiatem na 
tę drogę po połowie. Jeśli oka-
że się, że roboty są droższe, to 
albo jeszcze raz się złożymy 
albo powiat unieważni prze-
targ – wyjaśnia wójt Jolanta 
Krysowata-Zielnica.

Przebudowa fragmen-
tu drogi w Węgrzcach to tyl-
ko kropla w morzu potrzeb. 
Codziennie jeździmy naszy-
mi drogami i doskonale wie-
my, jaki jest ich stan. Gmina 
Wińsko znalazła się na liście 
zakwalifikowanych do dofi-
nansowania z Funduszu Dróg 
Samorządowych i będzie 
budować lub remontować 
tylko drogi gminne.  A co 
z powiatowymi? Co z legen-
darnym powiatowym chod-
nikiem w Brzózce? To pytanie 
na razie pozostaje bez odpo-
wiedzi.

Inwestycje na start! 

Pierwszy odcinek 
ul. Akacjowej w Wińsku

Ostatnia z czterech nowych świetlic unijnych montowana w Biała-
wach Wielkich

Hulajnogi, rolki, rowery, a na końcu piesi zaczęli korzystać 
z deptaku przy ul. Mickiewicza

Rudawa, tu jeszcze w sierpni będzie normalna 
droga asfaltowa

Czy droga powiatowa w Węgrzcach 
ma szansę na remont? Wyrównana i utwardzona dro-

ga w Kozowie. Kiedyś doczeka 
się asfaltu
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Z ogłoszeniami dotyczącymi nieruchomości można zapoznać się w Referacie Gospodarki Nieruchomościami 
i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Wińsko. Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 3 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

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  

Poz. Nieruchomość
położona w obrębie Księga wieczysta Nr działki Pow. w ha Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie

zagospodarowania

Wysokość wadium  
w  złotych oraz 

termin wniesienia
Cena Termin zapłaty Dzień, godzina 

przetargu oraz miejsce  

1 Boraszyce Małe WR1L/00024417/1 69 0,0556 Zurbanizowane tereny 
niezabudowane

Brak planu zagospodaro-
wania przestrzennego

400 złotych  do dnia 
13.09.2019 roku 2.500,00 Przed zawarciem 

aktu notarialnego
18.09.2019 roku pokój 

nr 12 o godz. 1100

2 Boraszyce Małe WR1L/00029752/6 70 0,0441 Zurbanizowane tereny 
niezabudowane

Brak planu zagospodaro-
wania przestrzennego

200 złotych  do dnia 
13.09.2019 roku 2.000,00 Przed zawarciem 

aktu notarialnego
18.09.2019 roku pokój 

nr 12 o godz. 1100

3 Boraszyce Małe WR1L/00024414/0 71 0,3491 Zurbanizowane tereny 
niezabudowane

Brak planu zagospodaro-
wania przestrzennego

2.000 złotych  do dnia 
13.09.2019 roku 12.000,00 Przed zawarciem 

aktu notarialnego
18.09.2019 roku pokój 

nr 12 o godz. 1100

4 Moczydlnica 
Klasztorna WR1L/00046835/7 190/2 0,1186 Grunty zadrzewione i zakrza-

czona na użytkach rolnych
Brak planu zagospodaro-

wania przestrzennego
4.000 złotych  do dnia 

13.09.2019 roku 22.000,00 Przed zawarciem 
aktu notarialnego

18.09.2019 roku pokój 
nr 12 o godz. 1300

5 Orzeszków WR1L/00036336/6 677/2 0,2114 Grunty orne Brak planu zagospodaro-
wania przestrzennego

5.000 złotych  do dnia 
13.09.2019 roku 32.000,00 Przed zawarciem 

aktu notarialnego
18.09.2019 roku pokój 

nr 12 o godz. 1400

6 Smogorzówek WR1L/00024290/4 147/7 0,4908 Użytki kopalne Brak planu zagospodaro-
wania przestrzennego

2.000 złotych  do dnia 
13.09.2019 roku 13.000,00 Przed zawarciem 

aktu notarialnego
19.09.2019 roku pokój 

nr 12 o godz. 1100

7 Smogorzówek WR1L/00024287/0 77 0,6418 Użytki kopalne Brak planu zagospodaro-
wania przestrzennego

3.000 złotych  do dnia 
13.09.2019 roku 17.000,00 Przed zawarciem 

aktu notarialnego
19.09.2019 roku pokój 

nr 12 o godz. 1100

8 Smogorzówek WR1L/00024288/7 79 0,9193 Użytki kopalne Brak planu zagospodaro-
wania przestrzennego

4.000 złotych  do dnia 
13.09.2019 roku 24.000,00 Przed zawarciem 

aktu notarialnego
19.09.2019 roku pokój 

nr 12 o godz. 1100

9 Rajczyn WR1L/00024487/2 187/4 1,16 Łąki trwałe nieużytki Brak planu zagospodaro-
wania przestrzennego

5.000 złotych  do dnia 
13.09.2019 roku 30.000,00 Przed zawarciem 

aktu notarialnego
19.09.2019 roku pokój 

nr 12 o godz. 1300
Z ogłoszeniem na sprzedaż nieruchomości można zapoznać się oraz  uzyskać szczegółowe informacje w pokoju nr 12 , tel. 71  38-04-205. 

Ogłoszenia podaje sie są 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 i miejscowościach oraz w  gazecie „Gazeta Lubińska”.
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

WÓJT GMINY WIŃSKO
informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej

zostało zamieszczone  ogłoszenie o przetargu nieruchomości położonej
na terenie gminy Wińsko  przeznaczonej do: -  dzierżawy:

Obręb Nr działki
Pow. 

działki 
w  m2

Wywoławcza 
stawka roczne-

go czynszu 
dzierżawnego

Data 
przetargu

Forma 
przetargu

Termin  
wpłaty 
wadium

Wysokość 
wadium

Wińsko cz.794/1 718 71,80 zł
04.08.2019 
godz. 1100

ustny 
nieograni-

-czony

31.08.2019 
r.

10,00 zł

 
Za w/w działkę zostanie naliczony podatek od nieruchomości.   

Z ogłoszeniem nieruchomości przeznaczonej do przetargu można zapoznać się w Referacie Gospodarki 
Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Wińsko. Szczegółowe informacje można uzyskać 

w pokoju nr 3a, tel. 71 380-42-31.  
  Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę opublikowane zostało na stronach internetowych www.winsko.pl 

i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wińsko www.bip.winsko.pl oraz wywieszone na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wińsko i w miejscowości, w której położona jest nieruchomość przeznaczona do 

dzierżawy.  

WYKAZ WÓJTA  GIMNY WIŃSKO
w sprawie : podania do publicznej  wiadomości wykazu nieruchomości z terenu Gminy Wińsko przeznaczonych do sprzedaży  lub zamiany 

Poz. Nieruchomość położona w 
obrębie Księga wieczysta Nr 

działki
Pow. 
w ha

Opis 
nieruchomości

Przeznaczenie 
w planie zagospodarowania

Forma 
sprzedaży

Cena
wywoławcza 

Termin 
zapłaty

Uchwała 
Rady Gminy

1 Głębowice WR1L/00029329/2 4 0,05 Bp
Brak planu zagospodarowania 

przestrzennego
w trybie  art.37, 

ust.2,pkt 6
10.000,00

Przed zawarciem 
aktu notarialnego 

Nr VII/75/2019 z 
27 marca 2019 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.2204 ze zm.  ) 
osobom którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości wyznacza się co najmniej 6 tygodniowy termin do ich złożenia, który przypada od dnia 01 sierpnia 2019 roku do dnia 12  września   2019 roku

Z wykazem na sprzedaż  nieruchomości  można zapoznać się w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy   Wińsko . Szczegółowe informacje można uzyskać  w pokoju nr  12 , tel. 71  38-04-205.
Wykazy podaje sie są 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 i miejscowościach oraz  w  gazecie „Gazeta Lubińska  ”.    

 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


