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Szkoła w Wińsku 
wygrała pracownię 
multimedialną!

WIŃSKO
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Dotrzymał 
słowa 
i nie tylko 
Radny Mirosław Kilanowski do-
trzymał słowa, obiecując w kam-
panii wyborczej, że za swoją 
pierwszą dietę zamontuje oświet-
lenie kapliczki przy ul. Mickiewi-
cza w Wińsku. Gdy pojawiło się 
już światło, radny wpadł na po-
mysł, by kapliczkę obudować jesz-
cze specjalnym szklanym „do-
mkiem”. To było już nieco trud-
niejsze zadanie, ale mimo że sa-
morządowiec tego w kampanii już 
nie obiecywał, to także zrealizo-
wał. 
Zaangażowanych w remont 
świetliczki było też wielu miesz-
kańców ul. Mickiewicza i 8 maja 
oraz sołtys Wińska Ryszard Kisie-
lewicz. 

Nie wolno 
palić śmieci!
W związku z rozpoczętym okre-
sem grzewczym przypominamy 
o BEZWZGLĘDNYM ZAKAZIE SPA-
LANIA ODPADÓW w piecach do-
mowych oraz na terenie nierucho-
mości.
Zgodnie z ustawą o odpadach 
spalanie śmieci w piecach i kot-
łowniach domowych oraz na wol-
nym powietrzu jest zabronione 
i karalne. W myśl art. 191 „Kto, 
wbrew przepisowi termicznie 
przekształca odpady (…) podlega 
karze aresztu albo grzywny”. 
Mandat może wynieść do 500 zł, 
zaś grzywna do 5 tys. zł. 
Zapewne częścią osób kieruje 
chęć zaoszczędzenia na opłatach 
za wywóz odpadów. Przypomina-
my, że mieszkaniec płaci od oso-
by, a nie od ilości odpadów. Nie 
ma znaczenia, ile odpadów odda-
dzą Państwo, i tak opłata nalicza-
na jest od każdego domownika 
stałą kwotą.
Szczególnie niebezpieczne dla 
zdrowia jest spalanie odpadów 
z tworzyw sztucznych np. butelek 
typu PET, worków foliowych, 
a także opakowań po sokach, 
mleku, odpadów z gumy, lakiero-
wanego drewna czy mebli.
Wysokość i surowość kar nie wy-
nika z prawa lokalnego (nie zależy 
od gminy), ale z przepisów usta-
wowych, natomiast to na gminie 
ciąży obowiązek przeprowadza-
nia kontroli.

www.winsko.pl

WAŻNE

 » Ogólnopolski 
Konkurs #OSE 
Wyzwanie 
rozstrzygnięty!  
Spośród 1606 szkół 
z całej Polski, 
nagrodzonych zostało 
764. W tym 
doborowym 
towarzystwie znalazła 
się również Szkoła 
Podstawowa 
w Wińsku!

Nagrodą w konkursie #OSE 
Wyzwanie są mobilne 
pracownie multimedial-

ne, dzięki którym szkoły będą 
mogły prowadzić cyfrowe lekcje, 
a uczniowie korzystać z interne-
towych zasobów edukacyjnych. 
W praktyce to pracownia złożona 
z 16 specjalistycznych laptopów.

Radości i zaskoczenia nie kry-
je dyrektor SP w Wińsku Dariusz 
Łeśko:  – Pierwszy raz wystarto-
waliśmy w tym konkursie i już 
taki sukces! Taka pracownia jest 
nam niezwykle potrzebna. Dzię-
ki NASK Państwowy Instytut 
Badawczy i Ministerstwu Cyfry-
zacji, dostaliśmy ją w prezencie! 

Powstanie bezpłatny żłobek!
W Głębowicach, gdzie mieści się najmniejsza szkoła na Dolnym Śląsku,  powstanie żłobek. Też najmniejszy, bo przeznaczony dla 10 dzieci w wieku do lat 3. Przez 
dwa lata korzystanie z placówki będzie bezpłatne!

Wszystko to dzięki stara-
niom całego zespołu ludzi. 
Liderem projektu jest samo-
rząd województwa dolnoślą-
skiego, a jego realizacją zaj-
mie się Dolnośląski Ośrodek 
Polityki Społecznej w part-
nerstwie z gminami Długo-
łęka, Brzeg Dolny, Kłodzko, 
Gromadka, Wińsko, Lądek 
Zdrój i Oleśnica. Projekt sfi-
nansowany zostanie ze środ-
ków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego. Nadrzędnym 
celem jest aktywizacja zawo-
dowa rodziców lub opieku-
nów prawnych powracają-

cych na rynek pracy po prze-
rwie związanej z narodzina-
mi dziecka. Mówiąc wprost, 
żeby mamy mogły wrócić do 
pracy. Inwestycja pochłonie 
niespełna 15 mln zł, a kwo-
ta otrzymana przez gminę 
Wińsko to ponad 620 tyś 
zł. Dzięki temu będzie moż-
na przeprowadzić adapta-
cje pomieszczeń pod sale, 
remont kuchni, jadalni 
i łazienek i sal oraz zakupić 
wszystko, co małym dzie-
ciom jest potrzebne, a tak-
że zatrudnić personel. Dzię-
ki środkom z projektu żłobek 
przez dwa lata będzie nieod-
płatny.



17 października 2019II WIŃSKO

Konsultacje 
w sprawie nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Z radością informujemy, że gmina Wińsko przystąpiła do projektu Szkoła Świadomego Planowania Przestrzennego, w ramach którego będziemy przeprowadzać pogłębione konsultacje społeczne z mieszkańcami, dotyczące sporządzanego 
nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wińsko. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej i ma na celu przede wszystkim efektywne włączanie mieszkańców 

w planowanie przestrzenne i rozwój gminy.
Więcej informacji na stronie projektu: http://szkolaplanowania.pl/

Gmina Wińsko przeprowadzi konsultacje społeczne, których celem jest poznanie szerokiej opinii mieszkańców w zakresie rozwoju przestrzennego naszej gminy. W tym celu zaplanowaliśmy m.in.: mobilny spacer badawczy (wycieczka po gminie), 
warsztaty przyszłościowe, spotkania z mieszkańcami w punktach konsultacyjnych w sołectwach, wywiady indywidualne oraz badanie ankietą internetową. Zebrane podczas spotkań uwagi, spostrzeżenia, komentarze wszystkich uczestników kon-

sultacji społecznych zostaną poddane analizie i wykorzystane do opracowania nowego SUiKZP Gminy Wińsko.
O datach zaplanowanych konsultacji będziemy informować poprzez plakaty, ulotki, zaproszenia, informację na stronie internetowej gminy http://www.winsko.pl/  oraz w mediach społecznościowych. 

Poniżej prezentujemy zarys harmonogramu wspólnych prac. 

LP Technika konsultacji Ilość edycji Okres realizacji 

1 Mobilny spacer badawczy 1 23.10.2019r.

2 Warsztaty przyszłościowe 1 06.11.2019r.

3 Punkt konsultacyjny w 12 lokalizacjach październik – grudzień 2019

4 Wywiad indywidulane 5 listopad – grudzień 2019

5 Badanie ankietą internetową 1 grudzień 2019 – styczeń 2020

Wywalamy graty z chaty!
Apel do mieszkańców gminy Wińsko o pozbycie się tzw. 
gabarytów jeszcze w tym roku. Dlaczego? Ponieważ od 
przyszłego roku będziemy musieli płacić za wagę, a nie 
jak dotąd, ryczałtowo. Zbiórka odpadów wielkogabary-
towych odbywać się będzie tylko raz w roku (pod ko-
niec). Niewątpliwie czeka nas jeszcze jedna podwyżka 
opłat za śmieci, o ile, pokaże przetarg. 
Każdy ma coś, co się może przydać, a i tak wiadomo, że 
się nie przyda. Stodoły, strychy, czy garaże pełne są bar-
dzo zbędnych mebli. Najwyższy czas się ich pozbyć. 

Okazja ku temu już w listopadzie. 
W dniach od 18.11.2019 do 25.11.2019 na terenie na-
szej gminy zostanie przeprowadzona bezpłatna zbiórka 
wielkogabarytowa. Do odpadów wielkogabarytowych 
zaliczamy: krzesła, stoły, szafy, łóżka, tapczany, fotele, 
materace, wózki dziecięce,  duże zabawki dziecięce, ro-
wery  oraz  opony wyłącznie aut osobowych 
(max. 4 szt). Odpady należy wystawić w przeddzień 
bądź w dzień zbiórki do godz.  7 rano. Odpady wysta-
wione późniejnie będą odbierane.  

Nowa linia autobusowa
Niedawno w gminie Wińsko pojawiła się nowa 
trasa komunikacji wewnętrznej. Linia jest na razie 
w fazie próbnej. Czy pozostanie na dłużej? To zale-
żeć będzie od zainteresowania samych pasażerów.
Linia Moczydlnica Klasztorna – Konary – Młoty - 
Orzeszków – Krzelów – Boraszyce Wielkie – Bora-
szyce Małe - Wińsko i z powrotem obowiązuje we 
wszystkie dni robocze. Została stworzona głównie 
dla ułatwienia dojazdu do ośrodka zdrowia 
w Krzelowie i różnych instytucji w Wińsku. Pozwa-

la ona, między przyjazdem a powrotem, na spę-
dzenie 2-3 godzin w Krzelowie lub Wińsku. Auto-
bus kursuje od trzech tygodni. Stosowne komuni-
katy trafiły na przystanki, tablice ogłoszeń, dwu-
krotnie odczytywali je także księża na niedziel-
nych mszach. Mimo to autobus, o który tak często 
postulowali mieszkańcy wymienionych miejsco-
wości, jeździ pusty. Jeśli nadal pasażerowie nie bę-
dą z niego korzystać, linia po okresie próbnym, zo-
stanie zlikwidowana.  

19.11. (WTOREK ) 
REJON IV 

Chwałkowice, Jakubowice, Baszyn, Domanice, Moczydlnica Klasztorna, Młoty, Ko-
nary, Boraszyce Wlk. , Boraszyce Małe, Słup, Łazy, Rogów Wołowski, Wrzeszów

25.11  (PONIEDZIAŁEK ) 
REJON I 

Białawy, Białawy Małe, Białawy Wlk., Czaplice, Węglewo, Morzyna, Stryjno, Biał-
ków, Kleszczowice, Grzeszyn, Piskorzyna, Naroków, Rogówek

22.11 (PIĄTEK)
REJON II 

Budków, Dąbie, Gryżyce, Kozowo, Rajczyn, Węgrzce, 
Wyszęcice, Buszkowice Małe, Przyborów, Iwno.

21.11 (CZWARTEK )
REJON VI 

Wińsko 

20.11 (ŚRODA)  
REJON III 

Aleksandrowice, Turzany, Staszowice, Głębowice, Trzcinica Wołowska, Mysłoszów, 
Brzózka, Smogorzówek, Smogorzów Wlk., Rudawa.

18.11(PONIEDZIAŁEK )    
REJON V 

Krzelów, Małowice, Orzeszków

Dodatkowe informacje pod nr tel. 71 380 42 33 oraz 665 776 066.

ROZKŁAD JAZDY
START km PRZYSTANEK POWRÓT

8.42 0 Moczydlnica Klasztorna 11.44

8.45 2 Konary 11.41

8.50 6 Młoty koło krzyża 11.36

8.55 10 Orzeszków 11.31

8.59 13 Małowice 11.27

9.02 15 Iwno 11.24

9.04 16 Przyborów 11.22

9.12 22 Krzelów 11.14

9.20 28 Boraszyce Wielkie 11.06

9.23 30 Boraszyce Małe 11.03

9.26 32 Wińsko 11.00

100 lat!
Hieronim Strzelczak z Piskorzyny obchodził niedawno 
setne urodziny. Z tej okazji osobiste listy przekazali jubi-
latowi premier RP Mateusz Morawiecki i wojewoda dol-
nośląski Paweł Hreniak. My zaś skromnie dziękujemy 
panu Hieronimowi w imieniu społeczności gminy Wiń-
sko za całe dobro, jakie przyniósł swoim życiem i jakim 
się z nami dzieli.
Wójt Jolanta Krysowata – Zienica i Przewodnicząca Rady 
Gminy Regina Hukiewicz.

 » Dwie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z gminy Wińsko 
otrzymały z rąk wojewody dolnośląskiego Pawła Hreniaka 
promesy z programu „Mały Strażak”. Przyznane środki zostaną 
przeznaczone na zakup dodatkowego sprzętu ratowniczego. 

Mowa o jednostkach OSP 
z Orzeszkowa i Wińska, które 
otrzymają po 18 tys. zł.  Dzięki 

temu druhowie już wkrótce będą mogli 
korzystać m.in. z nowych motopomp, 
węży strażackich, kurtyn wodnych, 
kamea termowizyjna i inne urządzeń 
pomocniczych.  

Program „Mały Strażak” ma na celu 
podnoszenie i unowocześnienie potencja-
łu techniczno-chemicznego służb ratowni-
czych powołanych do zapobiegania i likwi-
dacji zagrożeń środowiska i poważnych 
awarii i ich skutków mających wpływa na 
środowisko na terenie województwa dolno-
śląskiego. 

Ponadto Orzeszków i Wińsko postara-
ły się również w innych dofinansowaniach 
i wśród 371 w kraju znalazły się odpowied-
nio na 7. i 8. miejscu, zyskując środki z rolni-
czych funduszu ubezpieczeniowego.

Warto dodać, że sześć jednostek OSP 
z terenu gminy Wińsko otrzymało rów-
nież środki z rządowego programu 5 000+. 
Obecnie wszystkie jednostki są wyposażo-
ne w sprzęt ratowniczy z ubiegłorocznego 
konkursu z Funduszu Sprawiedliwości.

Przypomnijmy też, że do końca roku do 
Orzeszkowa dotrze nowy wóz strażacki dotrze 
(trzeci w gminie po Wińsku i Smogorzowie 
Wielkim). To oznacza, że będzie trzeba rozbu-
dować kolejną remizę… 

U strażaków 
coraz lepiej
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Poczta w nowym miejscu
Będzie bliżej, łatwiej i w lepszych warunkach. Poczta w Wińsku zmienia swoją lokalizację. Kilka dni temu nastąpiło przekazanie kluczy do lokalu przy pl. Wolności 13.

– 5 lat musieliśmy czekać 
na ten moment. Nie ukry-
wam, że jestem bardzo zado-
wolona – mówi wójt Jolan-
ta Krysowata-Zielnica. – 
Z pewnością ta zmiana uła-
twi życie naszym mieszkań-
com. Lokalizacja jest opty-
malna, w samym centrum 
Wińska, a kierowcy mogą 
skorzystać z miejsc parkingo-
wych. W budynku znajduje 
się GOPS oraz ośrodek zdro-
wia i fizjoterapia, co spra-
wia, że wiele spraw możemy 

załatwić w jednym miejscu – 
dodaje. 

W tym samym budyn-
ku, obok wejścia do pocz-
ty i GOPS, w pustym dotąd, 
niewielkim pomieszczeniu, 
będzie kiosk. Właśnie został 
ogłoszony przetarg na wyna-
jem tego pomieszczenia. Cena 
dzierżawy jest symboliczna 
(patrz tabela). Jest ogrzewa-
ne, oświetlone, ma normalną 
wysokość i szklane drzwi. Ide-
alne na taką drobną sprzedaż. 
To ważne, zwłaszcza, że sta-

ra budka, w której mieści się 
obecnie kiosk, to obiekt tym-
czasowy. Od lat stoi na chod-
niku drogi krajowej i będzie 
musiała wkrótce zniknąć. 

Poczta przy pl. Wolności 
13 rozpocznie działalność 
jeszcze w tym roku.

Co się stanie z budynkiem 
starej poczty przy ul. Piłsud-
skiego 21? – Na pewno posta-
ramy się wykorzystać jego 
dogodną lokalizację oraz 
funkcjonalność. Marzy mi 
się, żeby powstał tam hotel. 

Niestety gmina nie jest jego 
właścicielem, ale będziemy 
pocztę wspierać w poszuki-
waniu kupca. Budynek jest 
piękny, ogromny, z dwo-
ma niezależnymi wejścia-
mi i dużą zaciszną działką 
na tyłach, sąsiadującą ze sta-
dionem. Jest w zadziwiają-
co dobrym stanie. Mieszka-
nia na piętrach i poddasze są 
nieużytkowane od lat. Urząd 
pocztowy funkcjonował tyl-
ko w części parteru – tłuma-
czy wójt.

Gmina Wińsko przystępuje do 
programu „Usuwanie foli 
rolniczych i innych odpadów 
pochodzących z działalności 
rolniczej” prowadzonego przez 
Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W związku z tym Urząd 
Gminy w Wińsku zwraca się do 
wszystkich rolników z terenu 
gminy o przekazywanie niezbęd-
nych informacji dotyczących ilo-
ści zadeklarowanych do utylizacji 
odpadów takich jak folie rolnicze, 
siatki, sznurki do owijania  balo-
tów, opakowania po nawozach 
czy tzw. big bagi.

Informacje należy składać 
osobiście do 25 październi-
ka na formularzu w Urzędzie 
Gminy Wińsko (pl. Wolności 
2, 56-160 Wińsko) w pokoju nr 
3 lub w Biurze Obsługi Klienta 
w godzinach pracy urzędu.

Szczegółowych informa-
cji udziela Ilona Buczak, pod-
inspektor ds. gospodarki odpa-
dami (tel.71 380 42 33, e-mail: 
i.buczak@winsko.pl).

Dostarczenie powyższych 
informacji nie jest równoznacz-
ne ze złożeniem wniosku. Pozwo-
li to jednak na szacunkową oce-
nę, niezbędną do przystąpienia 
do programu.  

Uwaga rolnicy! 

 » Krzysztof 
Polacki, uczeń 
5 klasy Szkoły 
Podstawowej 
w Krzelowie zajął 
pierwsze miejsce 
w prestiżowym 
konkursie 
„Zachowaj Trzeźwy 
Umysł”, którego 
tegoroczna edycja 
odbywała się pod 
hasłem: „Chce mi 
się chcieć”. 

Organizatorem kon-
kursu jest Stowarzy-
szenie Producentów 

i Dziennikarzy Radiowych 
oraz Fundacja „Trzeźwy 
Umysł”. Jury nagrodziło 
pracę plastyczną Krzyszto-
fa, zatytułowaną „Ja za 20 
lat”.

– Przyjęliśmy tę informa-
cję z dużą radością, pierwsze 
miejsce w Polsce to ogrom-
ne osiągnięcie i wyróżnie-
nie. Jesteśmy niezmiernie 
dumni z tego, że mamy 
takiego ucznia, który prze-
de wszystkim chce i daje 
przykład innym. Wystar-
czy włożyć trochę wysiłku 

i można osiągnąć sukces – 
uważają pedagog Izabelle 
Grodzka i Robert Brojek, 
dyrektor Szkoły Podstawo-
wej im. Św. Mikołaja z Miry 
w Krzelowie. 

Krzysztof stworzył pra-
cę plastyczną, która poka-
zuje jego wymarzoną przy-
szłość. – Przedstawiłem sie-
bie za 20 lat. Moim marze-
niem jest zostać wetery-
narzem. Bardzo kocham 
zwierzęta i chciałbym, żeby 
były szczęśliwe. A żeby były 
szczęśliwe, muszą być zdro-
we – mówi laureat. 

Zwycięska praca powsta-
wała w dwóch etapach. Naj-

pierw był szkic i odwzo-
rowanie sylwetek zwie-
rząt. Kolejnego dnia w ruch 
poszły pędzle i farby plaka-
towe i brokatowe. 

– Tym malowaniem 
to chyba zaraziłam syna 
– śmieje się Elżbieta Pola-
cka, mama Krzysztofa. – 
Za każdym razem, gdy syn 
mówi mi, że jest jakaś praca 
do zrobienia na konkurs, to 
zawsze się uśmiecham. On 
od najmłodszych lat nigdy 
nie miał problemów z prze-
laniem myśli na obrazek. 
Nie raz lepiej mu to wycho-
dzi, czasem mniej ład-
nie, ale zawsze z efektem – 
dodaje.

Uroczystość finało-
wa oraz wręczenie nagród 
odbyło się 3 października 
w Centrum Olimpijskim 
w Warszawie. – Za swo-
ją pracę i zaangażowanie 
Krzysztof został nagrodzo-
ny bezprzewodowym zesta-
wem muzycznym z tech-
nologią bluetooth – mówi 
Marta Ardeli, pełnomocnik 

wójta gminy ds. Profilakty-
ki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych, Nar-
komanii i Uzależnień Leko-
wych.

Warto dodać, że Mar-
ta Ardeli została człon-
kiem Kapituły „Trzeźwego 
Umysłu”. Jest to prestiżo-
we wyróżnienie, przyzna-
wane najbardziej aktyw-
nym pełnomocnikom 
i koordynatorom do spraw 
profilaktyki ze wszystkich 
województw.

Jednocześnie gmina 
Wińsko otrzymała cer-
tyfikat potwierdzający 
zaangażowanie samorzą-
du lokalnego w promocję 
nowoczesnej profilakty-
ki oraz propagowanie edu-
kacji, sportu i samoroz-
woju wśród dzieci i mło-
dzieży jako alternatywy 
wobec zachowań ryzykow-
nych i sięgania po substan-
cje psychoaktywne. Kam-
panię realizowano mię-
dzy 1 grudnia 2018 roku, 
a 1 grudnia 2019 roku. 

„Ja za 20 lat”, czyli z małej 
szkoły w wielki świat 

Dlaczego 
Wińsko 
nie jest 
miastem?
Prezydent RP Andrzej Duda 
obiecał, że podczas swojej 
kadencji odwiedzi wszystkie 
miasta w Polsce, nawet te 
najmniejsze. Ponieważ Wińsko 
praw miejskich, utraconych po 
1945 roku, jeszcze nie odzyskało, 
dlatego też na spotkanie w Górze 
wybrała się nasza delegacja. 

– Zawsze go ceniliśmy, ale trze-
ba przyznać, że zyskuje przy bliż-
szym poznaniu – orzekli zgodnie 
uczestnicy spotkania Bogusława 
Folkman, Aneta Niewiarowska 
i Artur Fojt.

W podobnym tonie o głowie 
państwa wypowiadała się rów-
nież wójt gminy Wińsko Jolanta 
Krysowata -Zielnica, która doda-
ła:  – W następnej kadencji pan 
prezydent będzie miał do nadro-
bienia miasto Wińsko. Czas się za 
to zabrać. 

Z kolei wicemarszałek woje-
wództwa dolnośląskiego Tymo-
teusz Myrda, w czasie wizyty 
w Wińsku dot. planów remontów 
dróg wojewódzkich przebiegają-
cych przez gminę, również wyra-
ził swoje zdziwienie. – Dlaczego 
to nie jest miasto?  Jakie warun-
ki musicie jeszcze spełnić? – pytał 
samorządowiec.

– Warunki formalne już speł-
niamy – odparła wójt. – Mniej-
sze miejscowości odzyskały pra-
wa miejskie w ostatnich latach. 
Ja po prostu nie chciałabym, żeby 
zjechali się do nas dziennikarze 
i pokazali w „nowym mieście 
Wińsku” koszmarny nieczyn-
ny pawilon w rynku i kupę zaro-
śli po środku, tam, gdzie kiedyś 
stał ratusz. Pracujemy nad tym, 
żeby te rzeczy przestały obrzy-
dzać wygląd Wińska. Pawilon 
jest prywatny i lada dzień otrzyma 
pozwolenie na rozbiórkę. Zarośla 
czekają na zgodę konserwatora 
zabytków – dodała Jolanta Kry-
sowata –Zielnica.
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 Urząd Gminy Wińsko – ul. Plac Wolności 2, 56-160 Wińsko, woj. dolnośląskie 
 Tel. 71 38 04 200  Fax. 71 38 98 366   NIP: 917-11-60-904  REGON: 000542008

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

WÓJT GMINY WIŃSKO
Informuję, że w Biuletynie Informacji Publicznej zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieruchomości położonej na terenie gminy Wińsko przeznaczonej do najmu

 miejscowość i adres księga wieczysta powierzchnia użytkowa pomieszczenia użytkowego w m2 miesięczny czynsz najmu w zł  + VAT data przetargu termin wpłaty wadium wysokość wadium
 Wińsko pl. Wolności 13 WR1L/00025340/7 4,75 42,75 + VAT 20.11.2019, godz. 1100 15.11.2019 10,00 zł

Z ogłoszeniem nieruchomości przeznaczonej do najmu można zapoznać się w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Wińsko.
Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 4, tel. 71 380 42 30 w godzinach pracy urzędu.
Ogłoszenia o przetargu na najem opublikowane są na stronach internetowych www.bip.winsko.pl oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wińsko i w miejscowości, w której położona jest  nieruchomość 
przeznaczona do najmu.

Wójt Gminy Wińsko
Jolanta  Krysowata-Zielnica

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

Poz. Nieruchomość po-
łożona 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 Piskorzyna WR1L/00024590/7 595 0,2300 Pastwiska trwałe
Brak planu zagospodaro-

wania przestrzennego
Przetarg ustny 
nieograniczony

8.000,00
Przed zawarciem 
aktu notarialnego

Nr IX/89/2019  
z dnia  29.05.2019r.

2 Chwałkowice WR1L/00024474/8 138/4 0.8107
Grunty zadrzewione i zakrzaczo-
ne  planowana  budowa  miesz-

kaniowa

Brak planu zagospodaro-
wania przestrzennego

Przetarg ustny 
nieograniczony

121.000,00
Przed zawarciem 
aktu notarialnego

Nr IX/88/2019   
z dnia  29.05.2019r.

3 Orzeszków WR1L/00036337/3 705 0,5308
Zurbanizowane tereny zabudo-

wy lub w trakcie zabudowy 
Brak planu zagospodaro-

wania przestrzennego
Przetarg ustny 
nieograniczony

81.000,00
Przed zawarciem 
aktu notarialnego

Nr IX/87/2019   
z dnia  29.05.2019r.

4 Gryżyce WR1L/00038713/7 80/12 0,2423
Zurbanizowane tereny zabudo-

wy lub w trakcie zabudowy
Brak planu zagospodaro-

wania przestrzennego
Przetarg ustny 
nieograniczony

40.000,00
Przed zawarciem 
aktu notarialnego

Nr IX/90/2019   
z dnia  29.05.2019r.

5 Przyborów WR1L/00039315/4 102/2 0,1173 Grunty orne
Brak planu zagospodaro-

wania przestrzennego
Przetarg ustny
nieograniczony

5.000,00
Przed zawarciem 
aktu notarialnego

Nr XLII/315/2019   
z dnia  26.05.2017r.

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 17 września 2019  roku do 
dnia 28 listopada  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 orazw  gazecie „Gazeta Lubińska  ”.    Wójt Gminy Wińsko Jolanta Krysowata- Zielnica

Lubińscy seniorzy 
odwiedzili Rajczyn
Wyzbierali ostatnie grzyby, zwiedzili okolicę, a po 
wszystkim biesiadowali w gościnnej Wiosce Tipi 
w Rajczynie. Seniorzy z Domu Dziennego Pobytu 
w Lubinie, bo o nich mowa, przyjechali do nas peł-
nym autokarem i jak wieść gminna niesie, nie 
chcieli wyjeżdżać. Wioska Tipi pokazała, że ma 
ofertę dla każdego. Dla młodych, którzy lubią 
emocjonującą jazdę quadami. Dla rodzin z dzieć-
mi, które tradycyjnie wszędzie się nudzą (a tu nie), 
a także dla seniorów, którzy lubią spacery. Zapra-
szamy!

 » To już fakt, a nie tylko marzenie. Na wysokości Ścinawy i Małowic powstanie nowy most przez 
Odrę. Podczas Kongresu Żeglugi w Opolu, w obecności ministra Marka Gróbarczyka została 
podpisana umowa z wykonawcą dokumentacji, tj. projektu budowlanego i wykonawczego 
stopnia wodnego Ścinawa na Odrze. Nowy most znajdzie się nad jazem.

Będzie nowy most 
na Odrze!

Realizacją inwestycji zajmą się wspól-
nie Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad, Wody Polskie oraz 

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei. Obiekt 
będzie udostępniony dla ruchu publiczne-
go i umożliwi komunikację między brzega-
mi Odry. Jaz zostanie zaprojektowany w taki 
sposób, by możliwe było połączenie z plano-
waną obwodnicą Ścinawy – nad jazem zapla-
nowano most łączący drogę wojewódzką nr 
340 lub nr 292 z drogą krajową nr 36.

Nowa przeprawa ma mieć dwa pasy 
ruchu, obustronne chodniki, w tym jeden 
dostosowany do funkcji ścieżki rowerowej.

Przygotowanie dokumentacji wraz 
z wszelkimi pozwoleniami może potrwać 3 
lata, zaś sama budowa znacznie krócej. Jak 
zmieni to życie mieszkańców  w gminie Wiń-
sko? Znacząco. Jeśli bowiem uda się w tym 
samym czasie doprowadzić do właściwego 
stanu drogę powiatową do S5, gmina Wiń-
sko będzie znakomicie skomunikowana we 
wszystkich kierunkach. 


