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Żegnaj pawilonie!

Co kryje ziemia w centrum 
Wińska? Naukowcy 
sprawdzali to georadarem
Wińsko ma bardzo długą i ciekawą historię. Niestety, 
nie znamy wszystkich szczegółów dotyczących przeszło-
ści miejscowości. Nowe światło na to, co i w jakim sta-
nie zostało po ratuszu stojącym w samym sercu miasta, 
może rzucić badanie, które w czerwcu wykonywali na-
ukowcy.
Były to całkowicie nieinwazyjne badania archeologicz-
ne: nie było potrzeby rozkopywania centrum czy zamy-
kania go.  
Prace badawcze prowadzone były przy pomocy geora-
daru, drona, skanera oraz innych sprzętów wykorzysty-
wanych dziś przez naukowców. 
Jak mówi prof. Fabian Welc z Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, urządzenia użyte 
podczas badań w Wińsku to aparatura najwyższej klasy. 
Penetracja georadarem musiała zostać wykonana bar-
dzo dokładnie – urządzenie analizowało to, co znajduje 
się pod ziemią, przejeżdżając raz za razem po całej po-
wierzchni tzw. klombów. 
Samo skanowanie trwało kilka godzin, a przed naukow-
cami jest jeszcze jeden, najbardziej czasochłonny etap 
pracy – analiza danych. Jak wygląda „podziemny” ry-
nek Wińska, dowiemy się już w lipcu.  

Rynek 
czy Plac Wolności? 
Wygląd przedwojennego i obecnego centrum Wińska 
bardzo się różnią. Przyzwyczailiśmy się do parterowego 
pawilonu i zarośniętego dość przypadkową zielenią pla-
cu pośrodku…
Najpierw udało się rozebrać parterowy „bliźniak” z za-
kładem rymarskim i posterunkiem policji, komórkami, 
wychodkami i wszystkim tym, co w centrum nie powin-
no się nigdy pojawić. Obiekty należały do gminy. Na-
stępnie zniknęły ławki z tzw. klombów, które nie służyły 
do wypoczynku. Wreszcie zniknął pawilon będący włas-
nością prywatną. Teraz przyszedł czas na zbadanie, co z 
ratusza pozostało jeszcze pod ziemią i co dziś można z 
tym zrobić. 
Mieszkańcy mają swoje zdanie, oczywiście każdy inne. 
Ze wszystkich opinii wynika, że chcą, aby było pięknie – 
jak dawniej.
– Zależy nam, żeby było estetycznie i funkcjonalnie. 
Idzie to strasznie opornie, ale, jak dotąd, skutecznie – 
twierdzi wójt Jolanta Krysowata-Zielnica. – Od nowego 
roku w budynku ośrodka zdrowia powinna funkcjono-
wać poczta. Lokal z osobnym wejściem jest gotowy. Po-
czta płaci czynsz od jesieni, tylko z przeprowadzką nie-
stety idzie jej ciężko – przyznaje wójt. – Co i kiedy po-
wstanie w miejscu po pawilonie? Pewne jest, że będzie 
to zgodne z zaleceniami konserwatorskimi. A co będzie 
w środku – to już zależy od prywatnego właściciela. 
Mieszkańcy pytają, czy odbudujemy ratusz. Otóż gmina 
najpierw musi odbudować drogi i rozbudować sieć wo-
dociągową. To potężne wydatki.
Przeprowadzane obecnie badania rynku pozwolą stwo-
rzyć dokumentację, która będzie podstawą do starania 
się o środki na rewitalizację centrum Wińska. Co będzie 
dalej? Pożyjemy, zobaczymy…
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 » Od lat 60. stał na wińskim Rynku. Duży, z płaskim dachem – typowy budynek wzniesiony w latach 
świetności minionej epoki. Od wielu już lat nie pełnił swojej pierwotnej funkcji – nie było w nim 
stoisk handlowych – a tylko straszył. Kiedy prywatny właściciel rozpoczął prace rozbiórkowe, 
mieszkańcy Wińska z rozrzewnieniem przywoływali wspomnienia związane z tym miejscem.

Wójt Gminy Wińsko 
relacjonowała na swo-
im profilu facebooko-

wym, jak obiekt był rozbierany, 
krok po kroku. „Początek końca 
największej szkarady Wińska. 
Ruszyły prace przygotowawcze 
do rozbiórki osławionego pawi-
lonu na placu Wolności. Pewnie 
każdy z nas ma do tego obiektu 
jakiś sentyment i to jak bardzo 
jest brzydki, sentymentom nie 
przeszkadza... Ja wspominam 
stanie w kolejce po buty z kart-
ką na buty... I pamiętam jakie 
były te buty śliczne, w dziur-
ki” – napisała na swoim profilu 
dokładnie 6 maja. Tym samym 
spowodowała prawdziwą lawi-
nę wspomnień. 

GARNITURY Z WISKOZY, SASZET-
KI ZE SKÓRY, JUNIORKI, WSK-
I I… DŁUUUGIE KOLEJKI

Monika zapamiętała buty, 
które mama kupiła jej w pawi-
lonie, Justyna wspomina, jak 
chodziła z mamą po tkaniny: 
„Było cudnie. Miłość do tka-
nin pozostała do dziś”. Barbara: 
„A ja pamiętam jak w spożyw-
czym czekałam nieraz na szkol-
ny autobus do średniej. Wtedy 
to mroźne i śnieżne zimy były. 
A po długopisy to tylko do Pani 
Zuzi”. Joanna: „Pamiętam jak 
przyjechałam pociągiem relacja 
Krzelów - Wińsko z babcią, któ-
ra kupiła mi materiał na spódni-
ce. To była plisowana spódnica 
na rozpoczęcie roku. Pamiętam 
ten wielki pociąg.”

Andrzej: „A ja pamiętam, 
jak byłem dzieckiem, w pawilo-
nie był sklep z butami i była tam 
taka skórzana saszetka, przy-
chodziłem i patrzyłem na nią, 
tak bardzo chciałem ją mieć”. 
Paweł przypomniał, że pawilon 
pełnił także funkcję towarzyską: 
„W oczekiwaniu po szkole na 
auto-

bus powrotny do domu stada-
mi zasiadaliśmy na parapetach 
zewnętrznych. Tam toczyło się 
życie towarzyskie młodzieży. To 
były stałe miejscówki… W skle-
pie Pani Zuzi chyba pierwsze pre-
paraty antytrądzikowe kupowa-
łem”. Teresa wspomina kolejki: 
„I jeszcze były ogromne kolejki 
i to skoro świt – kto pierwszy ten 
lepszy: za butami, materiałem, 
firanami”. Bożena: „Ja pamię-
tam pawilon od 1983 r. Kolej-
ki pod nim od rana, bo dosta-
wy były rano, a ja dojeżdżam 
do pracy, więc po powrocie nic 
nie było. Trudne czasy. Był tam 
spożywczy, stoisko z materia-
łami, gdzie rajstopy były towa-
rem deficytowym i pani Kasia, 
co tam sprzedawała i obuwni-
czy. Pani Wera ze spożywczego 
zostawiała mi chleb i mleko, by 
dzieci miały co jeść”.

Dariusz Łeśko, dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Wińsku: 
„Tam rodzice kupili mi pierwszy 
garnitur... do Pierwszej Komunii 
św. z bistoru, chyba rok 1977. Był 
chabrowy. A na stoisku obuwni-
czym były buty sportowe, tzw. 
juniorki, pół szkoły w nich cho-
dziło. I kołnierzyki można było 
kupić na zmianę do fartuszków 
szkolnych”. 

Agnieszka: „Uwielbiałam 
sklep pani Zuzi. Od zeszytu po 

garnek i chemię. W sklepie 
po lewej stronie pamię-
tam, że przy wejściu były 
wielkie stojaki z dywa-
nami, ciuchami, tam 
można było bawić się 
w chowanego pomię-
dzy stojakami w czasie, 
gdy rodzice robili zaku-
py” Z kolei pani Barba-
ra jeszcze w latach 70. 

kupiła u pana Jana 
motocykl WSK.

M ie s z k a ńc y 

wspomina-
ją pawilon jak 
obecną galerię han-
dlową, do której nie tylko cho-
dziło się kupować, ale i oglądać 
towary.

– Pamiętam, jak w latach 70. 
na Dni Wińska zorganizowa-
no pokaz mody. To było wielkie 
wydarzenie. Modelki z Wrocła-
wia chodziły po prawdziwym 
wybiegu, ubrane pięknie, ory-
ginalnie. Do spódniczek miały 
założone kozaki, latem! Wszy-
scy patrzyli na nie z podziwem. 
I po pokazie prowadzący wpro-
wadził nas wszystkich w ogrom-
ne zdumienie, bo powiedział, że 
wszystkie te rzeczy można kupić 
w naszym pawilonie… – wspo-
mina Jolanta Krysowata-Zielni-
ca.

40 LAT ZA LADĄ SKLEPOWĄ
Czesława Miedziak spędziła 

w pawilonie niemal całe swoje 
zawodowe życie: 40 lat!

– Pracę rozpoczęłam jeszcze 
przed rokiem 1970, na stoisku 
dziewiarskim. Wtedy obuwie, 
dziewiarstwo, metraż z materia-
łami i na końcu była odzież: pół-
ki z koszulami i wieszaki z płasz-
czami. Moja kierowniczka przy-
woziła towar z Legnicy, wieczo-
rami. Ludzie od nocy stali pod 
drzwiami, żeby coś kupić. Jak 
tylko kierowniczka otworzyła 
drzwi, to wszyscy wbiegali do 
środka. Pamiętam, jak kiedyś 
pod naporem klientów przewró-
ciła się na mnie lada. Na szczęś-
cie nic mi się nie stało. Ludzie 
w chwilę wszystko wykupowa-
li i znów były puste półki. Przy-
wozili nam po kilka dywanów. 

– Najcięższą pracę miały 
panie na obuwniczym. Wysta-
wiony był tylko jeden but z pary, 
po drugiego trzeba było iść do 
magazynu, który znajdował się 

daleko. A jeszcze jak się okaza-
ło, że rozmiar był zły, czy coś nie 
pasowało, to trzeba było cho-
dzić kilka razy dla jednego klien-
ta. Na moim dziewiarstwie była 
jeszcze pasmanteria, a ja lubiłam 
pokazywać i doradzać towar – 

mówi pani Czesława, która 
również pamięta wielkie 
nożyce do materiałów: 
to był atrybut pani Hele-
ny, która miała piękny 
warkocz. – Muszę powie-

dzieć, że ja nigdy nie mia-
łam w kasie manka. Za to teraz 

mam małą emeryturę – żartuje 
pani Czesława.

WSZYSTKO SZŁO DOBRZE. 
DO CZASU… 

Swoimi wspomnieniami 
z czasów pracy w pawilonie 
podzieliła się także pani, któ-
ra pracowała na stoisku kosme-
tyczno-chemicznym.

– Pracowałam tam nieca-
łe dwadzieścia lat. Na początku 
wszystko szło bardzo dobrze, bo 
nie było jeszcze wielkich sklepów 
budowlanych z chemią. Były dla 
nas wielką konkurencją cenową. 
Nasza miejscowość nie jest duża. 
Obroty zaczęły spadać i doszło 
do likwidacji sklepów. Mimo 
tego doskonale wspominam ten 
czas, zwłaszcza pierwsze dziesięć 
lat pracy, bo ja uwielbiam handel 
i kontakt z ludźmi – wspomina 
i przyznaje, że nie dziwi się, że 
budynek został wyburzony.

Wiele osób żartuje, że praw-
dziwym gwoździem do trum-
ny pawilonu było powstanie 
w nim, pod sam koniec, zakła-
du pogrzebowego.

CO TAM TERAZ BĘDZIE?
Budynek zniknął już 

z powierzchni ziemi, a miesz-
kańcy coraz częściej głośno 
dopytują, co powstanie na jego 
miejscu. Teren jest własnością 
prywatną przedsiębiorcy Dawi-
da Dubyka.

– Jako właściciel zwróciłem 
się do gospodarza czyli wójt 
Wińska, i ustaliliśmy, jak dzia-
łać. Rozbiórka, porządek i nowa 
budowa – zgodna z zalecenia-
mi konserwatora, funkcjonal-
na. Na szczegóły za wcześnie. 
Zapewniam, że północna pie-
rzeja Rynku w Wińsku znowu 
będzie piękna. 

Ta kiedyś wyglądała północna pierzeja Rynku 
w Wińsku

Po dawnym domu handlowym zostały już tylko 
wspomnienia mieszkańców

Ta kiedyś wyglądała północna pierzeja Rynku 
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38 laptopów do zdalnej nauki
W ostatnich miesiącach Gmina Wińsko pozyskała środki na zakup 38 laptopów, które rozstały rozdzielone i przekazane do wszystkich gminnych szkół.

Projekt „Zdalna Szkoła” 
jest odpowiedzią na sytu-
ację szkolnictwa związa-
ną z wprowadzeniem sta-
nu epidemii, spowodowa-
nym zakażeniami korona-
wirusem. To właśnie z tego 
projektu Gmina pozyskała 
115 tys. zł na zakup nowych 
komputerów z oprogra-
mowaniem. Pomagają one 
w nauce dzieciom, które do 
tej pory nie miały w domu 

możliwości skorzystania 
z takiego sprzętu.

Konkursy organizowane 
były przez Centrum Projek-
tów Polska Cyfrowa, w któ-
rym gminy mogły uzyskać 
100 proc. dofinansowania na 
zakup sprzętu komputerowe-
go pozwalającego na  zdalne 
lekcje uczniom wykluczonym 
cyfrowo.

Po zakończeniu nauki lap-
topy wrócą do szkół. 

50 tys. zł na szkolne 
stołówki

100 tysięcy na remont 
i wyposażenie kuchni i jadal-
ni w Wińsku pozyskaliśmy 
w ubiegłym roku. W tym 
roku niemałe pieniądze – bo 
aż 50 tys. zł – udało się rów-
nież pozyskać z wieloletnie-
go rządowego programu 
„Posiłek w szkole i w domu”. 
Skorzystają z tego stołówki 
w dwóch mniejszych szko-

łach: w Orzeszkowie i Głębo-
wicach.

– Na doposażenie, popra-
wę standardu pomiesz-
czenia przeznaczonego do 
spożycia posiłków w tych 
szkołach – wyjaśnia Moni-
ka Myrdzio, kierownik refe-
ratu edukacji Urzędu Gmi-
ny Wińsko. – Na przyszły 
rok zostanie nam już tyl-
ko modernizacja stołówki 
w Krzelowie.

Nowe w Orzeszkowie
Przy Szkole Podstawowej w Orzeszkowie powstanie sala sportowa 
z prawdziwego zdarzenia. Gmina Wińsko pozyskała na nią rekordową 
dotację.  A nieopodal strażacy budują garaż dla swojego nowego 
samochodu bojowego.

Do Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Orzeszkowie należy 26 stra-
żaków, z czego czynnych jest 17. 
Jak mówi sołtys Marek Podbucki, 
również strażak, mieszkańcy nie-
raz przekonali się, jak bardzo straż 
jest potrzebna: od interwencji zwią-
zanych z osami, przez pożary po 
wypadki samochodowe.

– Dzięki dofinansowaniom ze 
Skarbu Państwa, gminy i sponsorów 
od początku roku do akcji jeździmy 
nowym samochodem. Od począt-
ku wiedzieliśmy, że nasze nowe auto 
nie zmieści się w garażu. Musieliśmy 
poczekać na pozwolenia, żeby ruszyć 
z rozbudową. Na wylewkę przezna-
czono pieniądze sołeckie, a na ścia-
ny strażacy zaoszczędzili pieniądze 
otrzymywane z wyjazdów – opo-
wiada Podbucki. – Wszystko robimy 
sami, dlatego najczęściej spotyka-
my się i wspólnie pracujemy w sobo-
ty. Pomagają nam też inni mieszkań-
cy. Kiedy robiliśmy wylewkę, specjal-
nie z Niemiec przyjechał nasz kolega, 
który polerował posadzkę. Można się 
w niej przyjrzeć, jest jak lustro – śmie-
je się strażak. 

– Auto nie stoi „pod chmurką”. 
Na czas budowy garażu straża-
cy przygotowali wiatę z płyt, aby 
nowy samochód był odpowied-
nio zabezpieczony – dodaje Rafał 
Guzera, prezes OSP w Orzeszko-
wie, i dodaje, że materiał na mury 
jest już zakupiony, więc prace będą 
trwały nieprzerwanie.  

Strażacy nie pierwszy raz wzięli 
sprawy w swoje ręce: – Przed remizą 
cały plac jest wyłożony kostką bru-
kową, którą dzięki pani wójt pozy-
skaliśmy od PKP. Materiał układa-
liśmy sami. Mamy to szczęście, że 

w naszym gronie są fachowcy – 
zauważa prezes Guzera.

Sala sportowa za 6 mln zł
Orzeszków czeka jeszcze jedna 

inwestycja, na którą Gmina Wiń-
sko pozyskała rekordowe, bo aż 
95-proc. dofinansowanie – sala 
przy Szkole Podstawowej. Tu jeszcze 
nie widać prac, ponieważ przygoto-
wywana jest dokumentacja projek-
towa. Nową salę w formule „zapro-
jektuj i wybuduj” wykona wyłonio-
ne w drodze przetargu przedsiębior-
stwo NOVBUD z Wrocławia.

– Do tej pory remontowaliśmy 
budynki, które powstały kilkadzie-
siąt lub ponad sto lat temu, ratowa-
liśmy zabytki albo pustostany, które 
stały bezużyteczne przez wiele lat, 
i nadawaliśmy im nowe funkcje. 
Pierwszy raz robimy wszystko od 
początku. Mam nadzieję, że właś-
nie takie przedsięwzięcia zaczną się 
teraz w naszej gminie na dobre – 
mówi Jolanta Krysowata-Zielnica, 
wójt gminy Wińsko.

– Obiekt będzie nowoczesny, 
energooszczędny, funkcjonalny – 
podkreśla szefowa referatu inwe-
stycji w Urzędzie Gminy Karolina 
Katan. – Pozyskane środki unijne 
pozwolą na stworzenie budynku, 
który będzie służył nie tylko lokal-
nej społeczności. Będą tu organizo-
wane zawody, turnieje i sport osób 
niepełnosprawnych. Dlatego liczy-
my nie tylko na mieszkańców, ale 
i gości.

Nowa sala stanie się częścią przy-
szkolnego kompleksu który two-
rzyć będą również: OSA (Otwarta 
Strefa Aktywności) i boisko wielo-
funkcyjne. 

PSZOK nieczynny 
z winy oszustów
 » Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wińsku jest 

zamknięty. Wszystko przez to, że jest przepełniony odpadami, zwłaszcza 
wielkogabarytowymi, w dodatku w większości pochodzącymi spoza gminy 
Wińsko. Jak to możliwe?

Ilona Buczak, która odpowiada za 
gospodarkę odpadami w Urzę-
dzie Gminy mówi, że zamknięcie 

PSZOK-u było koniecznością. Do 
tej pory mieszkańcy domków jed-
norodzinnych, którzy chcieli oddać 
śmieci, jechali do Punktu z dowo-
dem, że opłacili podatek śmieciowy 
za dany miesiąc. Jeśli odpady chcie-
li przywieźć mieszkańcy wspólnot, 
pracownik urzędu sprawdzał, czy 
wspólnota dokonała wpłaty. Dla-
czego więc PSZOK został przełado-
wany?

– To po prostu niemożliwe, żeby 
nasza gmina, w której mieszka nieco 
ponad 8 tysięcy osób, produkowała 
tak duże ilości odpadów wielkogaba-
rytowych. W poprzednim roku prze-
prowadziliśmy dwie zbiórki dużych 
gabarytów, a jedna z nich przeciąg-
nęła się do 10 dni – wszyst-
ko przez to, że odpadów 
było tak dużo. Średnio 
podczas jednej zbiór-
ki odbieramy 250 ton 
gabarytów. Może 
kiedy podam, że 
gmina płaci za odda-
nie jednej tony 700 zł, 
to uzmysłowi miesz-
kańcom, jakie to są dla nas 
wszystkich koszty – wyjaś-
nia Ilona Buczak i dodaje, 
że w gminie Wińsko nie stosowa-
no do tej pory limitów na niektó-
re odpady (np. gruz), ale jeśli uda się 
pozyskać dofinansowanie na wagę, 
która zostałaby zamontowana na 
PSZOK-u, to – śladem innych gmin 
– takie limity zostaną wprowadzone. 

– Wiemy, że dochodziło do tego, 
że mieszkańcy naszej gminy odda-
wali do Punktu odpady, które prze-
kazali im znajomi lub rodzinna 
zamieszkująca inne gminy, w któ-
rych wprowadzono limity. Nie 
możemy tolerować takich praktyk – 
dodaje urzędniczka.

Wójt Jolanta Krysowata-Zielnica 
podkreśla, że do utrzymania aktu-
alnych stawek za odbiór odpadów 
(a należą one do najniższych w woje-
wództwie!) potrzebna jest samody-

scyplina mieszkańców, a także dobra 
segregacja.

Ilona Buczak otrzymała też 
niepokojące sygnały od fir-

my odbierającej odpady. 
Okazuje się, że miesz-
kańcy, którzy zadekla-
rowali, iż frakcję „bio” 
będą składać na kom-
postownikach, nadal 

oddają takie odpady  
w workach: – To niepoważ-

ne, że człowiek, który ma 
ogród, nawet mały, odda-
je zgrabione liście zamiast 

wykopać dołek w kącie i tam wypro-
dukować sobie kompost. Do tego nie-
uczciwie wykorzystuje ulgę za kom-
postowanie – mówi. – Będę reago-
wać na takie sygnały i przeprowa-
dzać kontrole. Jeżeli okaże się, że dany 
mieszkaniec oddaje „bio” zamiast 
kompostować, odliczymy mu ulgę 
z tytułu kompostownika od czasu, 
kiedy złożył nam deklarację – zapo-
wiada Ilona Buczak. 

Podrzucił śmieci 
– odpowie przed sądem

Ilona Buczak przypomina zda-
rzenie z końca 2019 roku: – Moni-
toring został zamontowany 
w PSZOK-u nagrał mężczyznę, który 
podrzucał śmieci. Przekazaliśmy poli-

cji sprawę i znalazła ona finał w sądzie. 
Wiemy, że odpady pozostawiła oso-
ba, która nie jest mieszkańcem naszej 
gminy – mówi Ilona Buczak i doda-
je, że całkiem niedawno otrzyma-
ła informacje z Komendy Powiato-
wej Policji w Wołowie, że pomiędzy 
Wyszęcicami a Krzelowem także 
zostały podrzucone odpady. 

– Okazało się, że w śmieciach 
były rachunki, po których mogli-
śmy zidentyfikować osobę, która je 
podrzuciła. Sprawa trafiła już na poli-
cję – informuje urzędniczka i doda-
je, że wyrzucanie śmieci do lasu jest 
wykroczeniem z art. 162 Kodeksu 
wykroczeń, zagrożonym manda-
tem do 500 zł, a w szczególnych przy-
padkach, gdy sprawa zostanie skiero-
wana do sądu – nawet aresztem lub 
grzywną do 5 000 zł.

– Znaleźliśmy też śmieci w rowie 
z… obrazkami z pierwszej komu-
nii. Oczywiście z nazwiskiem i rocz-
nikiem właściciela. Tak posprzą-
tał w domu, żeby zrobić miejsce dla 
mającego się urodzić dziecka. To obu-
rzające, nawet jeśli nie jest się specjal-
nie religijnym ani przesądnym! Ta 
osoba również odpowie przed sądem 
– zapowiada Buczak.

Za darmo czyli za nasze
Nieodpłatna zbiórka gabarytów, 

elektrośmieci, przyjmowanie mate-
riałów z demontażu na PSZOK 
– za to wszystko gmina płaci fir-
mie odbierającej odpady. Środki na 
to muszą pochodzić z comiesięcz-
nych opłat za śmieci, które wnoszą 
mieszkańcy. To nie są jakieś wirtu-
alne pieniądze, tylko nasze wspól-
ne. Jeśli mieszkańcy będą tolero-
wać oszustów i osoby, które unika-
ją opłat śmieciowych lub wyrzuca-
ją śmieci do lasów i rowów, to opła-
ta śmieciowa będzie musiała wzros-
nąć. Nie chcemy tego, dlatego ape-
lujemy do uczciwych mieszkańców: 
zwróćcie uwagę, co sąsiedzi robią ze 
śmieciami. Reagujcie też, jeśli zoba-
czycie jakieś obce auto zatrzymują-
ce się w dziwnym miejscu, nie wia-
domo po co…

Przez ludzi wyrzucających śmieci do 
lasu i rowów uczciwi mieszkańcy bę-
dą płacić więcej
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Ilona Buczak
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Ponad 63 tys. zł 
na usuwanie azbestu
Ze 109 gospodarstw domowych zniknie w tym roku azbest. 
Gmina Wińsko otrzymała dotację w wysokości ponad 63 tys. 
zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania 
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 
Wińsko”.

Zarząd WFOŚiGW we 
Wrocławiu zakwalifiko-
wał do dofinansowania 
109 zadań w ramach prze-
prowadzonego konkur-
su związanego z realiza-
cją gminnych programów 
usuwania azbestu i wyro-
bów zawierających azbest 
na rok 2020.

Po raz szósty z rzę-
du nasza gmina pozysku-
je środki dla mieszkań-

ców i zachęca do składa-
nia wniosków na przyszły 
rok. Ważne, żeby się przy-
gotować do takiej wymiany 
pokrycia dachu ze szkodli-
wego, zawierającego azbest, 
na nowoczesny. Koszt 
nowego pokrycia oraz uzy-
skanie dokumentów (zgło-
szenie wraz ze zgodą konser-
watora zabytków – jeśli jest 
wymagana) leżą po stronie 
właścicieli nieruchomości. 

na usuwanie azbestuna usuwanie azbestuna usuwanie azbestuna usuwanie azbestuna usuwanie azbestuna usuwanie azbestuna usuwanie azbestuna usuwanie azbestuna usuwanie azbestuna usuwanie azbestuna usuwanie azbestuna usuwanie azbestuna usuwanie azbestu
Zapraszamy nad wodę!
Od początku czerwca na Zalewie Słup działa legalne łowisko, a od pierwszego dnia wakacji ruszy  tu legalne kąpielisko. 
Informacje o zasadach korzystania z obiektu oraz wskazówki bezpiecznego dojazdu do Zalewu znajdują się na stronach 
winsko.pl i Gminnego Ośrodka Sportu i Turystki gostir.pl.

 » Centrum Edukacji Astronomicznej w Białkowie to ewenement na skalę Europy. Będą się tu kształcić studenci, młodzież i dzieci 
w różnym wieku. To jedna z najważniejszych inwestycji na terenie Gminy Wińsko

Od ponad roku w Biał-
kowie, w skrytym 
pośród lasów, malow-

niczo położonym zabytko-
wym kompleksie trwają pra-
ce przeprowadzane na zle-
cenie Uniwersytetu Wroc-
ławskiego, dzięki środkom 
unijnym i krajowym (Mini-
sterstwa Szkolnictwa Wyż-
szego i Nauki). Imponują-
cy projekt jest realizowany 
w oparciu o umowę partner-
stwa pomiędzy Uniwersyte-
tem Wrocławskim a Gminą 
Wińsko. Wspólne przedsię-
wzięcie utworzenia Ośrod-
ka Edukacji Astronomicznej 

w Białkowie to jedna z naj-
ważniejszych inwestycji na 
terenie naszej gminy. Nowo-
czesny obiekt będzie nie tyl-
ko kształcił studentów, ale 
i dawał możliwość praktycz-
nej edukacji młodym miesz-
kańcom całego regionu. Cen-
trum Edukacji Astronomicz-
nej nie jest jeszcze dostępne 
dla zwiedzających, ponieważ 
nadal trwają w nim prace, 
ale już na początku przyszłe-
go roku wszyscy będziemy 
mogli w niecodzienny spo-
sób poznawać otaczający nas 
świat i spędzać czas w okalają-
cym budynki parku.

Nowo wybrany rektor 
Uniwersytetu Wrocławskie-
go prof. Przemysław Wiszew-
ski, z pierwszą po nomina-
cji wizytą wybrał się właśnie 
do Białkowa. Tu prof. dr hab. 
Paweł Rudawy z Wydziału 
Fizyki i Astronomii Instytutu 
Astronomicznego Uniwersy-
tetu Wrocławskiego zaprezen-
tował wszystko, co już zostało 
w ośrodku zrobione, a także 
przedstawił plan i założenia 
funkcjonowania Centrum.

W odnowionym obiek-
cie znajdują się między inny-
mi planetarium, duża sala 
wykładowa, sale seminaryj-
ne, sala warsztatów dziecię-
cych, pracownia kompute-
rowa, pracownia dydaktycz-
no-eksperymentalna, strefa 
rekreacji i wypoczynku, a tak-
że ekspozycja przedstawiająca 
historię projektu.

W tygodniu Centrum 
będzie nastawiało się prze-
de wszystkim na grupy zor-
ganizowane, a w weeken-
dy na gości indywidual-
nych. W ośrodku prowadzo-
ne będą obserwacje dzien-
ne Słońca i nocne – gwiazd. 

Planowane są pokazy sprzę-
tów w pawilonach, będą też 
działać pracownie naukowe 
i kółka zainteresowań. Zwie-
dzający będą mogli na przy-
kład obejrzeć 4,5-metrowy, 
trójwymiarowy model Księ-
życa, prowadzić obserwacje 
całego Słońca, a wszystko to 
za pomocą najnowocześniej-
szego urządzenia badające-

go promieniowanie radiowe. 
Będą także stanowiska poka-
zujące zasady optyki.

Przewidziano również salę 
dla młodszych dzieci, w któ-
rej znajdą się „ufoludki” oraz 
stanowisko „robotyka”, ścież-
kę ekologiczną, ścieżkę astro-
nomiczną z dawnymi przy-
rządami. Na pewno nikt nie 
będzie się tu nudził, bo to nie 
będzie muzeum, a miejsce, 
w którym wszystkiego będzie 
można dotknąć i sprawdzić, 
jak działa.

Zajęcia zostaną zorganizo-
wane tak, aby nie zakłócały 
pracy naukowej. W weekendy 
natomiast będą mogły przyjeż-
dżać całe rodziny, spacerować 
w parku, oglądać odnowiony, 
zabytkowy obiekt, korzystać 
z atrakcji, a dodatkowo odpo-
cząć i posilić się w strefie relak-
su, powstającej w oranżerii.

Inwestycja obejmuje 
zarówno pałac, jak obserwa-

torium i zabytkowy park. Pra-
ce budowlane i parkowe skoń-
czą się jesienią, a wyposaża-
nie i uruchomienie Centrum 
potrwa do końca roku.

Rok 2021 w gminie Wiń-
sko zapowiada się astrono-
micznie, lub – jak kto woli – 
kosmicznie!

Miejsce nie z tej ziemi! 

Staraniem gminy Wińsko do 
Centrum poprowadzi nowa 
asfaltowa droga z prawdziwe-
go zdarzenia: od Stryjna przez 
Białków do Grzeszyna, na dłu-
gości blisko 2,5 km odnowio-
na dzięki dofinansowaniu 
z Funduszu Dróg Samorządo-
wych. Zaledwie 800 metrów 
drogi powiatowej, prowadzą-
cej skrótem wprost do Białko-
wa, praktycznie nie nadaje się 
do użytku. Powiat wołowski 
nie podjął żadnych kroków, że-
by ją wyremontować. 
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Dodatek „Strony Za Odrą” 
finansowany jest ze środków Gminy Wińsko

WÓJT GMINY WIŃSKO
informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej

zostało zamieszczone ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym dla mieszkańców budynku wielorodzinnego Kozowo 42 
na najem nieruchomości położonej na terenie gminy Wińsko 

Adres Księga wieczysta Powierzchnia użytkowa garażu w m2 Miesięczny czynsz najmu Data przetargu Termin wpłaty wadium Wysokość wadium

 Kozowo 42 WR1L/00026283/6 16,30 40,75 + VAT 31.07.2020 r. godz. 10.00 27.07.2020 r. 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.

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. 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/00026250/6 150/1 0,1736

Niezabudowana

MP – przeznaczona dla zabu-
dowy mieszkaniowej i gospo-
darczej; znajduje się w strefie 

„OW”

6.000 zł do dnia 
24.07.2020 r.

31.000,00

Przed 
zawarciem 

aktu 
notarialnego

29.07.2020 r., pokój nr 14, godz. 11.00

2 Krzelów WR1L/00026250/6 150/2 0,1454
5.000 zł do dnia 
24.07.2020 r.

26.000,00 29.07.2020 r., pokój nr 14, godz. 11.00

3 Krzelów WR1L/00026250/6 150/3 0,12
4.000 zł do dnia 
24.07.2020 r.

25.000,00 29.07.2020 r., pokój nr 14, godz. 11.00

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

Brak planu

9.000 zł do dnia 
24.07.2020 r.

48.000,00 29.07.2020 r., pokój nr 14, godz. 13.00

5
Smogorzów 

Wielki
WR1L/00016544/1 39 

4,35
udział gminy 

1/3 
Grunty orne i łąki trwałe

7.000 zł do dnia 
24.07.2020 r.

120.000,00
udział gminy 
40.000,00

29.07.2020 r., pokój nr 14, godz. 15.00

6 Wińsko WR1L/00024708/8
834/1834/8

834/9
0,0858

Zurbanizowane tereny 
zabudowane

7MM – tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzin-

nej, zabudowy wielorodzinnej 
i mieszkalnictwa zbiorowego 

oraz zabudowy usługowej

9.000 zł do dnia 
24.07.2020 r.

47.000,00 30.07.2020 r., pokój nr 14, godz. 11.00

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

gminy 3/4

Zabudowana 
budynkiem 

gospodarczym Brak planu

4.000 zł do dnia 
24.07.2020 r.

28.600,00
udział gminy
22.000,00

30.07.2020 r., pokój nr 14, godz. 13.00

8 Węgrzce WR1L/00021437/6 73/5
0,0432

udział gminy 
9/10

4.000 zł do dnia 
24.07.2020 r.

26.200,00 udział 
gminy 24.000,00

30.07.2020 r., pokój nr 14, godz. 13.00

9 Węgrzce WR1L/00036599/7 73/11 0,0057
500 zł do dnia 
24.07.2020 r.

4.000,00 30.07.2020 r., pokój nr 14, godz. 13.00

10 Węgrzce WR1L/00016050/1 73/2
0,0349

udział gminy 
2/3

2.000 zł do dnia 
24.07.2020 r.

21.200,00
udział gminy
14.500,00

30.07.2020 r., pokój nr 14, godz. 13.00

11 Węgrzce WR1L/00027229/7 73/1 0,0049
Nieruchomość grunto-

wa niezabudowana
100 zł do dnia 
24.07.2020 r.

1.000,00 30.07.2020 r., pokój nr 14, godz. 13.00

Z ogłoszeniem na sprzedaż nieruchomości można zapoznać się oraz uzyskać szczegółowe informacje w pokoju nr 14 , tel. 71 38-04-205.
Ogłoszenia podaje się na stronach internetowych www.winsko.pl i 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).

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

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

wywoławcza Termin zapłaty Uchwała Rady Gminy

1 Wińsko WR1L/00025429/5 390/4 0,3600
Zurbanizowane tereny 

zabudowane
6M – tereny zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej, usługowej, zabudowy zagrodowej

W trybie ustnego prze-
targu nieograniczonego

64.000,00

Przed zawarciem 
aktu notarialnego

 Nr XXIV/93/92
 z dnia 28.09.1992 r. 

2 Łazy WR1L/00036072/7 140 0,0637
Nieruchomości grun-
towe niezabudowane

Brak planu

11.000,00
Nr XXXVII/265 /2001
 z dnia 07.08.2001 r

3 Łazy WR1L/00036074/1 141 0,0717 12.000,00
Nr XXXVII/265 /2001
 z dnia 07.08.2001 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 2018 r, poz. 2204 ze zm.) osobom, którym przysługuje pierwszeń-
stwo w nabyciu ww. nieruchomości, wyznacza się co najmniej 6-tygodniowy termin ich złożenia, który przypada od 25 czerwca do 10 sierpnia 2020 r.
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, na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i miejscowościach oraz w gazecie „Wiadomości Lubińskie”. 


