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Złom 
wielkogabarytowy 
We wrześniu zostanie przeprowadzona 
zbiórka złomu wielkogabarytowego. Naj-
bardziej problematyczne jest pozbycie się 
bezużytecznego sprzętu rolniczego. Nikt 
nie chce przyjmować na skupie, a tym bar-
dziej zabrać z miejsca składowania np. 
spalonego kombajnu, siewnika po dziad-
ku, bron konnych, starych pługów, które 
nie pasują już do żadnego traktora. Wiele 
takich sprzętów zalega w gospodarstwach 
oraz na opuszczonych działkach, którymi 
spadkobiercy się nie interesują. Często 
wartość złomu jest niższa niż koszt jego 
pocięcia i transportu. Dlatego gmina orga-
nizuje zbiórkę. Wyspecjalizowana firma 
będzie odbierać taki sprzęt z kolejnych so-
łectw za darmo lub po cenie umownej. 
Apelujemy do mieszkańców i sołtysów 
o przejrzenie tego, co stoi w stodołach, ale 
częściej w pokrzywach i wokół stawów. 
Posprzątajmy naszą gminę ze złomu!

Licytacja zbędnego 
mienia
Mienie ruchome, elementy wiat, kontenery, 
dreny, kosiarki (sprawne lub do naprawy), 
krzesła, stoły, ławki, elementy ogrodzeń, 
wyposażenia świetlic i placów zabaw i inne 
zbędne, ale użyteczne przedmioty oraz nie-
trafione zakupy sołeckie  sprzed lat – tego 
wszystkiego możemy się pozbyć w przetar-
gu organizowanym przez gminę. Apelujemy 
do sołtysów o informowanie o takich sprzę-
tach w ich wsiach na adres e-mail a.piotrow-
ska@winsko.pl do końca sierpnia (opis, licz-
ba, mile widziane zdjęcie) lub na piśmie do 
siedziby urzędu. Komisja oceni i wyceni pro-
ponowane do zbycia sprzęty. Kupującym 
może być każdy, także osoby spoza naszej 
gminy. Przetarg lub icytacja zostanie ogło-
szona w internecie i w prasie. 

Nowe sołectwa 
Sołectwo Piskorzyna – Naroków i Wińsko 
– Rogówek chcą się podzielić. Wnioski 
w tej sprawie złożyły obydwa przysiółki. 
Zarówno Naroków, jak i Rogówek speł-
niają warunki, by być odrębnymi wioska-
mi z sołtysem i radą sołecką, dlatego 
wójt pozytywnie podchodzi o tej propo-
zycji. Konsultacje zostaną przeprowadzo-
ne na przełomie sierpnia i września, a sto-
sowne uchwały przedstawione Radzie 
Gminy do końca września. Jeśli wszystko 
pójdzie po myśli autorów wniosków, Na-
roków i Rogówek w przyszłym roku będą 
się cieszyć własnym funduszem sołeckim. 

WAŻNE

WIŃSKO

ZA ODRĄ
STRONY  STRONY  

www.winsko.pl

Poczta w Rynku już otwarta!
Od zawsze placówka Poczty Polskiej działała przy ul. Piłsudskiego, w budynku, który ponad 100 lat temu powstał jako „Postamt 
Winzig”.  Na piętrze i poddaszu były mieszkania służbowe, na parterze sortownia, magazyny i pomieszczenie obsługi. Od 10 lat nikt już 
tam nie mieszka, a jedynym pomieszczeniem wykorzystywanym przez pocztę było stanowisko obsługi. W 2015 roku poczcie groziło 
zamknięcie. Stąd pomysł, żeby przygotować urzędowi lepie położone, mniejsze i bardziej funkcjonalne miejsce. 

Od 30 lipca klienci mogą 
nadawać i odbierać przesyłki, 
a także zrobić drobne zakupy 
w nowej lokalizacji – poczta mie-
ści się teraz w samym sercu Wiń-
ska, na placu Wolności, w budyn-
ku SP ZOZ i GOPS, naprzeciwko 
Urzędu Gminy i apteki. 

Jak mówie Sylwia Pota-
czek, kierownik Działu Koor-

dynacji Sieci Poczty Polskiej 
we Wrocławiu, nowa loka-
lizacja – w centrum miejsco-
wości, u zbiegu głównych 
szlaków komunikacyjnych, 
w gminnym obiekcie, wśród 
innych jednostek budżeto-
wych – stwarza szanse obsłu-
gi większej liczby klientów. 
Nowa placówka jest przysto-

sowana do obsługi osób nie-
pełnosprawnych, jest nowo-
czesna, przyjazna klientom. 

Uroczyste otwarcie odby-
ło się przy piosence  „Medy-
tacje wiejskiego listono-
sza” Skaldów, z poczuciem 
humoru, upominkami dla 
pierwszych klientów i oczy-
wiście z przecięciem wstęgi. 

Godziny otwarcia pozosta-
ją bez zmian: od poniedział-
ku do czwartku 08:00-14:00, 
w piątek 14:00-20:00.

Co ze starą pocztą? Właś-
ciciel (Poczta Polska S.A.) 
wystawia budynek na sprze-
daż. O terminie przetargu 
i cenie nieruchomości poin-
formujemy. 

 » Znamy już wyniki nieinwazyjnych badań archeologicznych, które zostały przeprowadzone w 
centrum Wińska, w miejscu, w którym niegdyś stał ratusz, ostatecznie wyburzony na początku lat 60. 
ubiegłego wieku. Naukowcy zbadali Rynek skanerem, georadarem i dronem, a wyniki ich pracy są 
zaskakujące. 

Jak mówi wykonujący badania 
prof. Fabian Welc, urządzenia 
użyte podczas badań w Wiń-

sku to aparatura najwyższej klasy.
Naukowcy wykonali ogrom 

pracy, dzięki której wiemy, co 
drzemie pod ziemią, jak wygląda-
ło i... jak ratusz mógłby wyglądać 
obecnie, gdyby nadal stał w ser-
cu Wińska. Okazało się, że piwni-
ce ratusza są świetnie zachowane. 
Sprzęt, którym wykonano bada-
nie, umożliwił pokazanie zacho-
wanych murów na różnych głę-
bokościach. 

Z danych zebranych przez 
georadar wynika, że ratusz był 
olbrzymi – miał wymiary około 
20 x 30 metrów. Jeśli do tego weź-
mie się pod uwagę, że był pod-
piwniczony, miał trzy kondygna-
cje użytkowe, a każda z nich mia-
ła powierzchnię około 500 m2, to 

do dyspozycji użytkow-
ników budynku było 
1500 m2! Tyle mają 
duże hipermarkety!

– Fun-
damenty spra-

wiają wrażenie solidnych. Wyglą-
da na to, że cegła, z której je zbu-
dowano, musiała zostać dobrze 
wypalona i zaprawa musiała być 
bardzo dobrej jakości – twierdzi 
naukowiec.

\Wszystko wskazuje na to, że 
mityczny tunel, który miał łączyć 

budynek, gdzie obecnie znajduje się 
Urząd Gminy  (tzw. dom doktora 
Millera), z ratuszem, który obecnie 
przebiegałby pod drogą krajową, nie 
był żadnym tajemnym przejściem. 
Prawdopodobnie nie było to przej-
ście podziemne, ale tunel techniczny 
dla instalacji elektrycznej i gazowej.

Kolejnym krokiem planowa-
nym po nieinwazyjnych bada-
niach georadarem są odwier-
ty w ziemi. Naukowcy uważa-
ją, że wykonanie ich w każdym 
pomieszczeniu piwnicznym 
pozwoli zbadać zawartość i stan 
pomieszczeń piwnicznych oraz 
jakość fundamentów. Wtedy oka-
że się, czy są tylko reliktem dawnej 
świetności Wińska, czy też można 
coś na nich budować. 

Ratusz drzemie 
pod ziemią 

Wyniki prospekcji georadarowej
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Historyczne absolutorium: 
wszyscy „za”
Wójt Jolanta Krysowata-Zielnica otrzymała absolutorium od wszystkich radnych. Przypomnijmy, że głosując
„za” lub „przeciw” udzieleniu absolutorium radni wyrażają swoją opinię na temat pracy wójta w poprzednim roku 
oraz tego, jak wykonał gminny budżet. Stwierdzają także, czy ich zdaniem wszystko przebiegało zgodnie 
z przepisami. Podczas podejmowania decyzji powinni sugerować się opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, która 
bada dokumenty fi nansowe, analizuje gminne wydatki i dochody i wiele innych fi nansowych aspektów. Głosując 
„za” radni dają jadny sygnał, że popierają działania włodarza.

W historii wójt Jolan-
ty Krysowatej-Zielnicy 
były dwa lata (w poprzed-
niej kadencji), kiedy nie 
otrzymała absolutorium 
pomimo pozytywnej opi-
nii Regionalnej Izby Obra-
chunkowej. Jednak w tym 
roku wszyscy radni zagło-
sowali już „za” udziele-
niem absolutorium.

– Ostatni rok to dowód 
na to, jak świetne są efek-
ty, jeśli pracuje się w nor-
malnych warunkach. Rok 
2019 był rokiem normal-
nych relacji międzyludz-
kich i normalnego funk-
cjonowania. Bardzo się 
z tego cieszę i dziękuję za 
tę normalność państwu 
radnym, sołtysom, a naj-
bardziej załodze Urzędu 
Gminy i gminnych jedno-
stek. To tak fajnie brzmi, 

że wójt podjął decyzję, 
wójt zrobił, wójt wyko-
nał. A tak naprawdę od 
pomysłu, przygotowania 
wniosku, złożenia go, do 
momentu podpisu „rozli-
czono” jest całe mnóstwo 
ciężkiej pracy, czasem 
wręcz kłótni i trzaskania 
drzwiami, ale efekt koń-
cowy jest wynikiem pro-
fesjonalizmu osób, które 

się tymi sprawami zajmu-
ją. Pomysł rodzi się w gło-
wie, zaczyna podpisem, 
a kończy na załodze. Dla-
tego dziękuję ci załogo! – 
powiedziała zaraz po gło-
sowaniu wójt.

Maciej Kiałka, obecnie 
sołtys Przyborowa, wielolet-
ni radny i przewodniczący 
Rady Gminy kilku kaden-
cji przyznaje, że nie przypo-

mina sobie stuprocentowe-
go absolutorium w historii 
naszego samorządu. 

– Ludzie widzą, ile się 
dzieje, ile dobrych rzeczy 
powstaje i zaczynają to 
doceniać. Wierzą, że to, 
co nie jest jeszcze zrobio-
ne, kiedyś będzie. Poma-
gają, a nie szkodzą. Dla-
tego wierzę, że będzie 
dobrze – podkreśla. 

Dwa odcinki dróg wojewódzkich 
w remoncie. Kiedy następne?
Ponad 3 mln zł – tyle w re-
monty dwóch odcin-
ków dróg wojewódz-
kich na terenie Gmi-
ny Wińsko inwe-
stuje w tym roku 
Dolnośląska Służ-
ba Dróg i Kolei. 
Prace budowlane 
trwają w Baszynie 
(DW 338), a także na 
odcinku Rajczyn – Gryżyce 
(DW 334).
Od 8 czerwca na prawie 900-metrowym 
odcinku biegnącym przez Baszyn działa-
ją pracownicy firmy BERGER BAU. Ruch 
drogowy kierowany jest wahadłowo. 
Czeka się długo, więc doradzamy jazdę 
z Wołowa przez Pełczyn (auta osobowe) 
lub Krzelów (ciężarowe). Objazd dla cię-
żarówek jest obowiązkowy, ponieważ 
poruszanie się jednym pasem obok dru-
giego, rozkopanego, jest w przypadku 
dużych pojazdów bardzo niebezpieczne.
Jak powiedział Daniel Lejczak, kierownik 
budowy BERGER BAU, prace idą zgodnie 
z planem, nie przewiduje się tu żadnych 
opóźnień. Remont ma się zakończyć do 
31 sierpnia.
W drugiej połowie lipca ruszył remont 
odcinka (o długości 1,65 km) drogi woje-
wódzkiej między  Rajczynem i Gryżyca-
mi. Przetarg na prace na tej drodze rów-

nież wygrała firma BERGER 
BAU. 

– Tu łatwiej prowadzić 
prace, ponieważ teren 
jest niezabudowany. 
Zakres prac przewiduje 
między innymi posze-
rzenie drogi i ułożenie 

nowej nawierzchni. Ter-
min wykonania zadania 

to połowa października, ale 
dołożymy wszelkich starań, by 

prace zakończyły się szybciej – zapewnia 
kierownik budowy.
Koszty remontów w całości pokrywa 
DSDiK. Na inwestycje w naszej gminie 
wyda: Gryżyce - Rajczyn 1,313 mln zł; 
Baszyn 1,736 mln zł.
Tymoteusz Myrda, członek zarządu Woje-
wództwa Dolnośląskiego odpowiedzialny 
za transport, i dyrektor DSDiK Leszek 
Loch odwiedzili gminę Wińsko, żeby 
o dalszych remontach dróg wojewódz-
kich rozmawiać bezpośrednio w terenie.
Najważniejszy i nietknięty dotąd odci-
nek DW 334 to Krzelów - Konary i teren 
zabudowany w Konarach i Moczydlnicy 
Klasztornej, Wyszęcicach, Gryżycach 
i Rajczynie. Natomiast na drodze DW 
338 od Baszyna przez Domanice do gra-
nicy gminy. Pozostałe odcinki zostały 
bardzo solidnie wyremontowane w po-
przedniej kadencji. 

Najmniejsza, 
ale najlepsza
Ministerstwo Finansów przyznało Gminie Wińsko 
pieniądze na zakup pomocy dydaktycznych do 
Szkoły Podstawowej w Głębowicach. 

Jak mówi Monika Myrdzio, kierownik Referatu 
Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji, za te pieniądze 
kupione będzie wyposażenie pracowni geograficz-
nych, biologicznych, fizyki i chemii. Do szkoły tra-
fią m.in. nowe tablice edukacyjne, mapy, plansze, 
modele, globusy, próbki, tablety edukacyjne, czuj-
nik pulsu, monitory interaktywne, laptopy.Tym 
samym szkoła w Głębowicach staje się najlepiej 
wyposażoną placówką w gminie Wińsko. Działa 
tu żłobek, przedszkole i szkoła. Kończy się remont 
dwóch ostatnich sal i modernizacja boiska, pojawi 
się nowy plac zabaw dla najmłodszych. Czekamy 
na rozstrzygnięcie konkursu Ministerstwa Sportu. 
Jeśli wynik będzie pozytywny, powstanie jeszcze 
tartanowe boisko wielofunkcyjne i miejsca posto-
jowe naprzeciw szkoły. 

Od tego roku szkolnego językiem wiodącym 
będzie angielski, a dodatkowym niemiecki. Angiel-
skiego będzie uczyć Patrycja Serdyńska, ceniona 
nauczycielka z SP w Wińsku. To niejedyne zmia-
ny kadrowe w szkole. Większość nauczycieli będzie 
dojeżdżać do Głębowic właśnie z Wińska.

– Zdumiewa mnie to, że jedna z mam krąży 
po Głębowicach i namawia rodziców do posyła-
nia dzieci do gmin ościennych – komentuje wójt 
Jolanta Krysowata-Zielnica. – Ta pani utyskuje na 
„niski poziom”, podczas gdy do Głębowic trafi-
li nasi najlepsi nauczyciele, baza jest doskonała, 
a warunki w malutkich klasach jak na korepety-
cjach. Może tę mamę należałoby cofnąć do pod-
stawówki na reedukację?

Przypomnijmy, że okręg szkolny Głębowic to 
– oprócz samych Głębowic – Białawy Wielkie, 
Czaplice, Aleksandrowice, Staszowice, Turzany 
i Trzcinica. Z tych miejscowości organizowany 
jest dowóz dzieci do szkoły. Czas przejazdu to od 
5 do 25 minut.  

 » Odcinki dróg gminnych Stryjno-Brzózka, Węgrzce-Boraszyce oraz Boraszyce Małe-Słup 
zostały oddane do użytku. Remonty były możliwe dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg 
Samorządowych (70% i 75% kosztów), które pozyskała Gmina Wińsko. 

Na uroczyste otwarcie przybył 
poseł Paweł Hreniak. Były woje-
woda dolnośląski zobaczył też 

inne inwestycje, które powstały dzięki 
rządowemu i unijnemu wsparciu, m.in. 
Publiczny Żłobek „Wyspa Skarbów”, 
Centrum Senioralne „Srebrna Pod-
kowa” i budynek Gminnego Ośrod-
ka Sportu, Turystyki i Rekreacji. Gość 
odwiedził też powstające w Białkowie 
Centrum Edukacji Astronomicznej. To 
projekt realizowany przez Uniwersytet 
Wrocławski w porozumieniu z Gminą 
Wińsko.

Oprócz trzech otwartych dróg trwa-
ją prace na odcinkach: Brzózka – Głębo-
wice, w miejscowości Stryjno, Wińsko – 
Rogówek, Stryjno – Grzeszyn przez Biał-
ków; również z dofinansowania z FDS. 
Ponadto gmina otrzymała z FOGR 
(Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego) środki na remont dróg 
we Wrzeszowie. 

Ze środków własnych będą tego lata 

remontowane i przebudowywane ulice 
w Wińsku, Piskorzynie i Krzelowie.

Drogi wewnętrzne w Boraszycach 
Małych i Wielkich, Głębowicach i Kozo-
wie muszą jeszcze trochę poczekać, 
z naciskiem na „trochę”.

Wniosek o dofinansowanie z FDS 
na przyszły rok gmina składa na dro-
gi łączące Aleksandrowice i Staszowice 
(z przebiegiem przez teren zabudowany 
Staszowic). 

 Zrzut ekranu z transmisji sesji 
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W uroczystym otwarciu nowych dróg wójt Jolancie Krysowatej-Zielnicy 
towarzyszył poseł Paweł Hreniak
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Ponad 74 tony 
odpadów!
W połowie czerwca Gmina Wiń-
sko przeprowadziła jedyną w 
tym roku zbiórkę odpadów wiel-
kogabarytowych. Mieszkańcy 
oddali łącznie ponad 74 tony 
mebli, dużych zabawek, rowe-
rów i innych śmieci, których nie 
można wrzucać do zwykłych 
kontenerów. 
– Zauważyliśmy, że mieszkańcy 
korzystali okazji i pozbywali się 
mebli, które służyły chyba jesz-
cze naszym dziadkom– mówi 
Ilona Buczak z Urzędu Gminy.
Mogłoby się wydawać, że 
„śmieci nic nie kosztują”. Nic 
bardziej mylnego – gmina po-
nosi koszty każdej zbiórki i utyli-
zacji wszystkich odpadów. Tego-
roczna zbiórka to koszt prawie 
52 tys. zł. Mimo to  w lasach i w 
rowach wciąż podrzucane są od-
pady. Zwykle jednak sprawców 
udaje się zidentyfikować po... 
zawartości śmieci. 
Pamiętajmy, że za wyrzucanie 
śmieci do lasów czy rowów grozi 
mandat karny. W ostatnim cza-
sie Gmina Wińsko zgłosiła kilka 
takich przypadków na policję i 
w tych sprawach toczy się po-
stępowanie. 
Przypominamy, że na dziś Punkt 
Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych jest nieczynny. 
Trwają na nim prace moderniza-
cyjne. O terminie uruchomienia 
PSZOK-u poinformujemy. 

Księżycowa, 
Gwiezdna, 
Tęczowa, 
Zagrodowa…
To nazwy nowych ulic, które po-
wstają w Wińsku. Wcześniej pojawi-
ły się: Akacjowa,  Dębowa i Wido-
kowa. Nazwy proponują właściciele 
nieruchomości do zabudowy lub 
pierwsi, którzy zbudują nowy dom 
przy powstającej ulicy. Nazwy osta-
tecznie zatwierdza Rada Gminy. 
Uporządkowania wymagają też na-
zwy ulic już istniejących, w tym roz-
rastająca się ul. Piłsudskiego oraz 
odgałęzienie ul. Nowej,  w kierunku 
szkoły i dalej. Tu pierwsza propozy-
cja nazwy to „Na piaski”. Ul. Ciem-
na natomiast powinna nazywać się 
Targowa. Wszystko w rękach miesz-
kańców, którzy muszą zaopiniować 
te propozycje. 
Ponadto powstał pomysł, by naj-
większe miejscowości, poza Wiń-
skiem, również miały nazwy ulic. 
Rozrastanie się terenu zabudowa-
nego powoduje, że nie tylko kurier 
czy pogotowie mają problem, żeby 
trafić. Wkrótce konsultacje w tej 
sprawie zostaną przeprowadzone 
w Krzelowie, Wyszęcicach, Orzesz-
kowie, Małowicach i Głębowicach. 
W tej ostatniej miejscowości już 
sam pomysł nadania nazw ulicom 
wzbudził entuzjazm zebranych. Po-
wstał nawet spór, która ulica ma 
więcej kasztanów, żeby otrzymać 
miano „Kasztanowej”. Nie było też 
wątpliwości, która powinna otrzy-
mać nazwę „Klasztorna”.  

 »Od pierwszego dnia wakacji Zalew Słup działa, jest legalnym kąpieliskiem 
strzeżonym przez ratowników, a jakość wody jest monitorowana na bieżąco. Są tu 
bardzo dobre warunki dla rodzin z małymi dziećmi (strzeżony, wygrodzony brodzik), dla 
starszych dzieci i tych, którzy nie potrafią pływać oraz dla dorosłych i tych, którzy 
dobrze radzą sobie w wodzie. Do tego pomosty, wiaty biesiadne, miejsce na ognisko...

Oficjalne otwarcie 
kąpieliska odby-
ło się zgodnie z tra-

dycją: proboszcz Cze-
sław Krochmal poświę-
cił, a gospodarz obiektu, 
dyrektor GOSTiR Przemy-
sław Bagiński,  jako pierw-
szy wykąpał się i to w ubra-
niu. Może nie był tym 
zachwycony, ale trudno – 
tak każe obyczaj. 

Na zalewie odbywają się 
obecnie półkolonie spor-
towe UKS Wińsko. Przy-
jeżdżają grupy zorganizo-
wane z sołectw, a seniorzy 
ze Srebrnej Podkowy urzą-
dzili sobie piknik. Pojawia-
ją się goście z Lubina, Ścina-
wy, Rawicza, Wrocławia.

Ważne informacje 
dotyczące dojazdu i par-
kowania: zjazd bezpo-
średni z drogi krajowej 
36 został zamknięty jako 
zbyt niebezpieczny. Nale-
ży więc – jadąc od strony 

Wińska – skręcić w lewo 
w kierunku miejscowo-
ści Słup i po chwili skrę-
cić w prawo na parking  
(są drogowskazy). Stąd 
już tylko krótki spacer 

przez lasek i wychodzimy 
wprost na plażę. Jadąc od 
strony Lubina, za miejsco-
wością Boraszyce Małe 
skręcamy w prawo w tę 
samą drogę w kierunku 
miejscowości Słup. Prze-
praszamy za jakość drogi 
– jest powiatowa.

Bieżąca sytuacja na 
kąpielisku podawana jest 
tu: https://sk.gis.gov.pl/
index.php/kapielisko/775 

(w wyszukiwarkę należy 
wpisać: Zalew Słup – Jaku-
bikowice) oraz codziennie 
przed godz. 10 na facebo-
okowym profilu GOSTiR 
Wińsko. 

Marzenie się spełniło: 
Zalew Słup działa!

Do Lubina autobusem 
do szkoły i po paszport 
Mieszkańcy Wińska będą mogli skorzystać z dwóch udogodnień, które 
przygotowuje Powiat Lubiński.

Młodzież ucząca się w Lubinie 
będzie mogła dojeżdżać do szkół, 
a osoby chcące załatwić sprawy 
paszportowe będą mogły skorzy-
stać z biura paszportowego w Lubi-
nie. 

Podczas zakończenia roku szkol-
nego w Wińsku i Krzelowie Adam 
Myrda, starosta Powiatu Lubińskie-
go, zapowiedział, że będzie zabie-
gał o uruchomienie linii autobuso-
wej z Piskorzyny do Lubina, która 
usprawni dojazd młodzież z gminy 
Wińsko do lubińskich szkół. 

Jak poinformował kilka dni 
później prezes lubińskiego PKS, od 
1  września uruchomiona zostanie 
taka linia. Autobus pojedzie dro-

gą krajową 36 i zatrzymywać się 
będzie na wszystkich przystan-
kach w gminie Wińsko, raz w Ści-
nawie i dwa razy w Lubinie, tak, by 
podróż trwała możliwie najkrócej. 
Przewozy będą otwarte dla wszyst-
kich, biletowane.

Kolejnym ułatwieniem, z które-
go będą mogli również skorzystać 
mieszkańcy gminy Wińsko, będzie 
uruchomienie terenowego biura 
paszportowego w Lubinie. Poro-
zumienie w tej sprawie między sta-
rostą Adamem Myrdą a wojewodą 
Jarosławem Obremskim zostało już 
podpisane, pracownicy przeszkole-
ni, a biuro ruszy, gdy tylko pojawi 
się odpowiedni sprzęt. 

Ponad 74 tony Ponad 74 tony Ponad 74 tony 

Nagrody rzeczowe i fi nansowe (tzw. „złote koperty” z talonami na zakupy w Galerii Cuprum Arena) za ostatni rok 
szkolny otrzymali uczniowie z najwyższymi średnimi w swoich szkołach oraz absolwenci klas ósmych. Rekordzistką 
w zbieraniu nagród okazała się Nicola Wawrzyniak z SP Głębowice, która okazałą się najlepsza zarówno wśród 
tegorocznych absolwentów, jak i w całej szkole. 

  Szkoła Podstawowa im. 
Jana Adama de Garnier 
w Głębowicach
Klasa VIII: Nikola 
Wawrzyniak (5,36)
Średnia szkoły: Nikola 
Wawrzyniak (5,36)  i Julia 
Okienko (5,33).

  Szkoła Podstawowa 
im. Jana Markiewicza 
w Orzeszkowie
Średnia szkoły: Wiktoria 
Kamińska i Natalia 
Kamińska (6,0)
Klasa VIII: Zuzanna Bilska 
(5,43)

  Szkoła Podstawowa im. 
Świętego Mikołaja z Miry 
w Krzelowie
Klasa V: Krzysztof Polacki 
(5,85)
Klasa VIII: Kamila 
Hostyńska (5,47) i Wiktoria 
Bekacz (5,42)

  Szkoła Podstawowa 
w Wińsku 
Klasa VIII: 
Wojciech Pajka (5,33)
|Średnia szkoły: Szymon 
Smolara (5,58) i Bartosz 
Snella (5,58) 

Nasi najzdolniejsi 
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WYKAZ WÓJTA GMINY WIŃSKO
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu pomieszczenia przeznaczonego do najmu na terenie Gminy Wińsko 

Poz. Obręb Księga wieczysta Adres Powierzchnia użytkowa Opis pomieszczenia Forma najmu Miesięczny czynsz najmu w zł Termin wnoszenia opłat
1 Wińsko WR1L/00016418/9 Wińsko, ul. Kościuszki 5/1A 10,80 m2 Pomieszczenie użytkowe W trybie ustnego przetargu nieograniczonego 97,20 + VAT Do 10. dnia każdego miesiąca kalendarzowego

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Wińsko w pokoju nr 4, tel. 71 38-04-230. 
Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni na stronach internetowych www.winsko.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wińsko www.bip.winsko.pl, na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wińsko, 
w miejscowości, w której położona jest nieruchomość przeznaczona do najmu oraz w prasie.     

WYCIĄG Z OGŁOSZEŃ WÓJTA GMINY WIŃSKO
w sprawie podania do publicznej wiadomości nieruchomości z terenu Gminy Wińsko przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego 

Poz. Obręb Księga wieczysta Nr działki Pow. w ha Opis nieruchomości
Przeznaczenie w planie

zagospodarowania
Wysokość i termin wniesienia 

wadium
Cena Termin zapłaty

Termin zgłaszania 
uczestnictwa w przetargu

Data i miejsce przetargu

1 Łazy WR1L/00036072/7 140 0,0637 Nieruchomość gruntowa 
niezabudowana

Brak planu zagospodarowania 
przestrzennego

2.000 zł do 10.09.2020 r. 11.000,00 Przed zawarciem aktu 
notarialnego

14.09.2020 r. do godz. 15.oo 18.09. 2020 r., pokój nr 14 o godz. 11.00
2 Łazy WR1L 141 0,0717 2.000 zł do 10.09.2020 r. 12.000,00 14.09.2020 r.  do godz. 15.oo 18.09. 2020 r., pokój nr 14 o godz. 11.00

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. Warunkiem zakwalifikowania się jest pisemne zgłoszenie z potwierdzeniem (wypis z rejestru gruntów) właściciela działki sąsiedniej wraz z dowodem wpłaty wadium.

WYCIĄG Z OGŁOSZEŃ WÓJTA GMINY WIŃSKO
w sprawie podania do publicznej wiadomości nieruchomości z terenu Gminy Wińsko przeznaczonych do sprzedaży w drodze piątego przetargu ustnego nieograniczonego 

Poz. Obręb Księga wieczysta Nr działki Pow. w ha Opis nieruchomości
Przeznaczenie w planie

zagospodarowania
Wysokość i termin wnie-

sienia wadium
Cena Termin zapłaty Dzień, godzina przetargu oraz miejsce 

1 Morzyna WR1L/00024450/4 58 0,4349 Zurbanizowane tereny niezabudowane, pastwiska trwałe, grunty orne

Brak planu 
zagospodarowania 

przestrzennego

5.000 zł do  07.09.2020 r. 48.500,00

Przed 
zawarciem 

aktu 
notarialnego

10.09.2020 r., pokój nr 14 o godz. 10.00
2 Morzyna WR1L/00024446/3 123 0,2635 Grunty orne 2.000 zł do  07.09.2020 r. 15.000,00 10.09.2020 r., pokój nr 14 o godz. 10.00
3 Głębowice WR1L/00024261/2 257 1,10 Bz 5.000 zł do  07.09.2020 r. 28.000,00 10.09.2020 r., pokój nr 14 o godz. 11.00
4 Wyszęcice WR1L/00024403/0 89 0,2219 Pastwiska trwałe, grunty orne 500 zł do  07.09.2020 r. 5.000,00 10.09.2020 r., pokój nr 14 o godz. 12.00
5 Wyszęcice WR1L/00029774/6 321 0,1682  K 5.000 zł do  07.09.2020 r. 26.000,00 10.09.2020 r., pokój nr 14 o godz. 12.00
6 Orzeszków WR1L/00029813/2 580/2 0,1709 Grunty orne 4.000 zł do  07.09.2020 r. 24.000,00 10.09.2020 r., pokój nr 14 o godz. 13.00
7 Moczydlnica Klasztorna WR1L/00025357/9 42/4 0,1047 Grunty orne 1.000 zł do  07.09.2020 r. 9.000,00 10.09.2020 r., pokój nr 14 o godz. 14.00
8 Piskorzyna WR1L/00026278/8 602 1,28  Grunty orne 5.000 zł do  07.09.2020 r. 30.000,00 11.09.2020 r., pokój nr 14 o godz. 11.00
9 Buszkowice Małe WR1L/00024067/2 110/2 0,9617 Lasy, grunty zadrzewione i zakrzaczone. Pastwiska  rwałe, grunty orne, nieużytki 5.000 zł do  07.09.2020 r. 32.000,00 11.09.2020 r., pokój nr 14 o godz. 12.00

10 Budków WR1L/00024495/1 63 0,5400 Nieużytki 2.000 zł do  07.09.2020 r. 11.000,00 11.09.2020 r., pokój nr 14 o godz. 13.00
11 Smogorzów Wielki WR1L/00036078/9 112 0,05 Łąki trwałe III 500 zł do  07.09.2020 r. 4.000,00 11.09.2020 r., pokój nr 14 o godz. 14.00
12 Smogorzów Wielki WR1L/0003626270/2 292 1,74 Rola – IIIb, IVb, V 5.000 zł do  07.09.2020 r. 45.000,00 11.09.2020 r., pokój nr 14 o godz. 14.00
13 Smogorzów Wielki WR1L/00026271/9 107 0,11  Pastwiska trwałe – III 500 zł do  07.09.2020 r. 3.000,00 11.09.2020 r., pokój nr 14 o godz. 14.00
16 Dąbie WR1L/0024268/1 128 0,8159 Grunty orne  – IVb i V 5.000 zł do  07.09.2020 r. 47.000,00 11.09.2020 r., pokój nr 14 o 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 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”. 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.

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 wadium w złotych oraz termin wniesienia Cena Termin zapłaty Dzień, godzina przetargu oraz miejsce 

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

zabudowane
6M – tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej, usługowej zabudowy zagrodowej
10.000 złotych do 1.09.2020 r. 64.000,00

Przed zawarciem aktu 
notarialnego

15.09 2020 r., godz. 11.00, pokój nr 14 
w siedzibie Urzędu Gminy

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, 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. Ddowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji w dniu przetargu.

WYCIĄG Z OGŁOSZEŃ WÓJTA GMINY WIŃSKO
w sprawie podania do publicznej wiadomości nieruchomości z terenu Gminy Wińsko przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu czwartego 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 Dzień, godzina przetargu oraz miejsce 

1 Gryżyce WR1L/00038713/7 80/12 0,2423 Zurbanizowane tereny zabudowy lub w trakcie zabudowy Brak planu 
zagospodarowania 

przestrzennego

5.000 zł do  11.09.2020 r. 40.000,00
Przed zawarciem 
aktu notarialnego

16.09 2020 r.. godz. 11.00,  pokój nr 14 w siedzibie Urzędu Gminy
2. Smogorzówek WR1L/00024290/4 147/7 0,4908

Użytki kopalne
2.000 zł do  11.09.2020 r. 13.000,00

16.09 2020 r. godz. 12.00, pokój nr 14 w siedzibie Urzędu Gminy3. Smogorzówek WR1L/00024287/0 77 0,6418 3.000 zł do  11.09.2020 r. 17.000,00
4. Smogorzówek WR1L/00024288/7 79 0,9193 4.000 zł do  11.09.2020 r. 24.000,00

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

WÓJT GMINY WIŃSKO
informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej zostało zamieszczone ogłoszenie o trzecim ustnym przetargu nieograniczonym na najem nieruchomości położonej na terenie gminy Wińsko 

Adres Księga wieczysta Powierzchnia użytkowa pomieszczenia użytkowego Miesięczny czynsz najmu w zł Data przetargu Termin wpłaty wadium Wysokośćwadium
 Wińsko, pl. Wolności 13 WR1L/00025340/7 4,75 m2 42,75 + VAT 10.09.2020, godz. 10.00 07.09.2020 10,00 zł

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 4, tel. 71 380-42-30, w godzinach pracy urzędu.
Ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości na stronach internetowych www.winsko.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wińsko www.bip.winsko.pl, na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wińsko, w miejscowości, w której położona jest 
nieruchomość przeznaczona do najmu oraz w prasie.

WYCIĄG Z OGŁOSZEŃ WÓJTA GMINY WIŃSKO
w sprawie podania do publicznej wiadomości nieruchomości z terenu Gminy Wińsko przeznaczonych do sprzedaży w drodze drugiego 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 Wińsko WR1L/00030424/8 356/3 1,6841 Rola IV a i IV b Ps 2 – tereny przemysłu 70.000 zł do  16.10.2020 r. 450.000  

Przed zawarciem 
aktu notarialnego

21.10.2020 r., godz.12.00, pokój nr 14 w siedzibie Urzędu Gminy
2 Wińsko WR1L/00030424/8 356/4 3,0977 Rola IV a i IV b, V i VI 120.000 zł do  16.10.2020 r. 810.000  21.10.2020 r., godz.12.00, pokój nr 14 w siedzibie Urzędu Gminy

3 Wińsko WR1L/00030424/8 356/6 0,8655 Rola IV a i IV b, V
U – z przeznaczeniem na ogólnodostępny zespół usługowy 

wraz z zielenią towarzyszącą
27.000 zł do  16.10.2020 r. 180.000  21.10.2020 r., godz.12.00, pokój nr 14 w siedzibie Urzędu Gminy

4 Wińsko WR1L/00030424/8 356/8 0,7222 Rola IV a i IV b R(ZT) – pozostawiony do użytkowania rolniczego 1.500 zł do  16.10.2020 r.  10.000  21.10.2020 r., godz.12.00, pokój nr 14 w siedzibie Urzędu Gminy
5 Wińsko WR1L/00030424/8 356/14 1,7628 Rola V i VI Ps 1 – przeznaczona pod działalność produkcyjną 70.000 zł do  16.10.2020 r. 460.000  21.10.2020 r., godz.12.00, pokój nr 14 w siedzibie Urzędu Gminy
6 Wińsko WR1L/00030424/8 356/7 0,3047 Rola IV a i IV b, V i VI Ks – parking wraz z obiektami towarzyszącymi 15.000 zł do  16.10.2020 r.  95.000 21.10.2020 r., godz.12.00, pokój nr 14 w siedzibie Urzędu Gminy

Z ogłoszeniem na sprzedaż nieruchomości można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wińsko. Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 14 , 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 „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.


