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 » Za środki unijne  z programu  „Turystyka na szlaku Odry”, przy wkładzie własnym 
gminy, ruszyły prace rewitalizacyjne między Rajczynem, Dąbiem a Budkowem. 

Równanie i utwardza-
nie dróg polnych mię-
dzy tymi miejscowoś-

ciami tak, aby nadawały się 
pod szlaki rowerowe i kon-
ne; remont i dostosowanie 
świetlicy do potrzeb zarów-
no turystów, jak i mieszkań-
ców gminy, urządzenie tere-
nu biwakowego na działce 
gminnej, położone najbliżej 
Odry za Budkowem, odno-
wienie oznakowania szla-
ków rowerowych i pieszych 
– to wszystko sprawi, że już 
niebawem nasza gmina 
zyska atrakcyjny turystycz-
nie obszar.

W przepięknym, niezwy-
kle urokliwym zakątku, na 
działce przy zapomnianym 
stawie w Budkowie, gdzie 
mają powstać miejsca do 
odpoczynku, grillowania, 
biwakowania, wykonawca 
natknął się jednak na nie-
przyjemną niespodziankę. 
Po odkrzaczeniu terenu oka-
zało się, że to piękne miej-
sce było…dzikim wysypi-
skiem śmieci. Dopiero po 
ich uprzątnięciu można było 
przystąpić do właściwych 
prac, zgodnych z projektem. 

– Nareszcie to miej-
sce będzie spełniało pod-
stawowe warunki, żeby 
mieszkańcy gminy i turyści 
mogli tu normalnie odpo-
cząć – podkreśla menadżer 
sportu Olgierd Pogorzelec. 
– Najwyższy czas, bo dotąd 
i tak tu grillowali i wędko-
wali, tyle, że na dziko i tyl-

ko ci, którzy wiedzieli, że 
takie miejsce jest. Po skoń-
czeniu prac trzeba będzie 
ten teren wypromować. 
Impreza, jaka odbyła się tu 
w ubiegłym roku w czerw-
cu po raz pierwszy pt. 
„Spotkajmy się na Dzikim 
Zachodzie”, w tym roku 
odbędzie się we wrześniu, 
po zakończeniu inwesty-
cji. Połączymy ją z pierw-
szym Rowerowym Rajdem 
Gwiaździstym do Rajczyna 
pod hasłem „Raj – Czyn – 
Czyni – Cuda” – zapowia-
da.

UCZESTNICY NA PEWNO 
POCZUJĄ RÓŻNICĘ. 

– Wielkie, rządowe inwe-
stycje na Odrze będą doty-
czyć i naszej gminy. Stopień 
wodny w Ścinawie daje szan-
sę na nowy most między 
gminą Wińsko a powiatem 
lubińskim. Stopień Rajczyn, 
którego budowa powin-
na ruszyć za około trzy 
lata, również ma znaczenie 
gospodarcze dla naszej gmi-
ny – podkreśla wójt Jolan-
ta Krysowata-Zielnica. – 
Jednak to, co możemy zro-

bić tu i teraz, przy wspar-
ciu środków zewnętrznych, 
dla naszych mieszkańców 
i tych turystów, wędkarzy, 
rowerzystów, którzy i tak 
nas odwiedzają, chociaż 
nie mają gdzie zjeść ani się 
wyspać, musimy robić już – 
tu i teraz. Ile tylko damy radę 
– podkreśla. 

Przypomnijmy, że w ubie-
głym roku, w czasie długiego 
weekendu majowego, cała 
Polska zobaczyła to miej-
sce za sprawą pięciu wędka-
rzy z Warszawy i Poznania, 
którzy zaparkowali w złym 
miejscu (dobrego wtedy nie 
było) i w nocy ich auta obla-
ła dookoła woda. Wszystkie 
telewizje pokazywały akcję 
przeprawiania samochodów 
skleconymi z beczek tratwa-
mi. Teraz jest szansa, że węd-
karze zostawią samochody 
w bezpiecznym, oświetlo-
nym miejscu i pójdą spokoj-
nie nad rzekę. 

–  Obiecali mi wtedy, w tę 
nerwową majową noc, kie-
dy straż pożarna pontona-
mi zabierała ich na brzeg, że 
„jak pani zrobi, żeby tu było 
normalnie, to my przyje-
dziemy na otwarcie i powie-
my, że to my jesteśmy tymi 
wariatami, którzy tu utknę-
li wtedy, w maju i będziemy 
promować gminę Wińsko 
nadal. Tylko już normalnie” 
– wspomina wójt. – Panowie, 
czekamy na was we wrześ-
niu!

Mateusz Luba

WIŃSKO

ZA ODRĄ
STRONY  STRONY  Wielki 

finał!
Już w piątek, 20 lipca wielki 
fi nał projektu „Mikrokosmos 
Śląski Winzig – Wińsko”

Zapraszamy wszystkich 
na godzinę 16.00, na plac pod 
starym bzem przy Urzędzie 
Gminy. 

Spotkanie poprowadzi dr 
Andrzej Ferens z Uniwersyte-
tu Wrocławskiego. 

Otwarta zostanie wysta-
wa plenerowa historycznych 
fotografii, wspólnie obejrzy-
my film dokumentalny pt. 
„Maleństwo na górce”, a tych, 
którzy dopytują o książkę Rity 
Steinhardt Botwinick „Wiń-
sko 1933 – 1946” informuje-
my, że tego dnia rozdamy za 
darmo 500 egzemplarzy. Nie 
można ich kupić ani zarezer-
wować. Następna podobna 
okazja zdarzy się jesienią, ale 
wtedy książek będzie znacz-
nie mniej. 

Czesława Białek
dyrektor Gminnego 

Ośrodka Kultury w Wińsku

www.winsko.pl

Na szklaku Odry 
Rajczyn – Dąbie – Budków 

Rajczyn, Dąbie i Budków staną się turystyczną wizytówką gminy Wińsko
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Seniorzy zapraszają
W Wińsku przy ul. Piłsudskiego działa Dom Senior+, który  
powstał w grudniu ubiegłego roku dzięki dotacji 
z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz przy 
wkładzie własnym gminy.

Ponieważ wiele osób jest 
zainteresowanych przycho-
dzeniem do tego domu, ale 
obawiają się kosztów, sądzą, 
że trzeba spełniać jakieś spe-
cjalne warunki, myślą, że 
to nie jest miejsce dla nich, 
postanowiliśmy zorgani-
zować Dzień Otwartych 
Drzwi. 

W czwartek 26 lipca od 
godz. 9.00 do 13.00 każ-
dy będzie mógł odwie-
dzić Dom  Senior+, zoba-

czyć jak wygląda w środku, 
czym zajmują się nasi senio-
rzy, jakie mamy zajęcia, 
sprzęt rehabilitacyjny, jakie 
wycieczki i spotkania orga-
nizujemy itp.

Po naszym domu 
oprowadzą i opowiedzą 
o wszystkim pracownicy 
i sami seniorzy. Zaprasza-
my wszystkich zaintereso-
wanych – czekamy z kawą 
i ciastkiem!

Urszula Baryluk

Odnawiamy Przyborów!
 » Przyborów to przysłowiowe „szczęście w nieszczęściu”. Wspaniały pałac, który Agencja 

Nieruchomości Rolnych sprzedała w prywatne ręce, popadał w ruinę. Przy nim zdziczały 
zabytkowy park i ogromny jak jezioro staw, który zarastał i zaśmiecał się od lat. 
W sąsiedztwie tzw. czerwony blok, należący do ANR (obecnie Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa), gdzie mieszka kilkanaście rodzin, nie miał nawet kanalizacji zamkniętej 
(szamb). Instalacje elektryczne na korytarzach groziły pożarem. Do tego nieoświetlony 
dojazd do bloku, walące się budynki gospodarcze, dziurawa droga, wokół chaszcze...
DWA ŚWIATY

Przestrzeń w Przyborowie, 
należąca do gminy, jest ogrom-
na. Składają się na nią: boisko, 
staw, skarpa, scena, na której 
niegdyś występowały zespoły 
dla trzech tysięcy uczestników 
zabaw i festynów, plac zabaw 
zbudowany przed laty w czy-
nie społecznym. Całości dopeł-
nia świetlica w niedorzecznym 
remoncie, prowadzonym przez 
lata bez ładu i składu. 

A po drugiej strony drogi 
inny świat. Eleganckie, efek-
towne domy, skryte za brama-
mi na pilota i chronione moni-
toringiem.

Przyborów znalazł się 
w 2016 r. w Gminnym Progra-
mie Rewitalizacji. Niestety, pro-
jekt odnowienia wsi nie otrzy-
mał dofinansowania z UE. 

Właściciel pałacu (Krakow-
skie Szkoły Artystyczne), mimo 
starań i złożenia znakomitych 
projektów do Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowe-
go, również nie otrzymał dofi-
nansowania. ANR nie intereso-
wała się „czerwonym blokiem”. 
Przestrzeń publiczna marniała.

STOWARZYSZENIE
„NAD STAWAMI” 

od trzech lat walczy o swo-
ją wieś. – Zaczęliśmy od prze-
znaczenia funduszu sołeckiego 
na odmulenie gminnego sta-
wu. Ogromne sumy pochłania 

utrzymanie zieleni, bo powie-
rzony nam teren komunalny 
jest chyba największy w gmi-
nie – mówi Maciej Kiałka, soł-
tys i radny z tego terenu.

Z programów dla organi-
zacji pozarządowych Gminy 
Wińsko i Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Dolno-
śląskiego stowarzyszenie pozy-
skało pieniądze, dzięki którym 
oświetliło teren nad stawem, 
zaczęło remontować i prze-
rabiać istniejące tam obiekty 
małej architektury. – Teren jest 
ogromny, potrzeby wielkie, 
ciągle brakowało środków na 
pełne odtworzenie boiska i na 
nowoczesny plac zabaw. Przy-
wróciliśmy za to tradycję Nocy 
Świętojańskiej nad naszym sta-
wem – dodaje sołtys. 

DZIECI JEST CORAZ WIĘCEJ
– Mamy się złoszczą, że doj-

ście do stawu jest niezabez-
pieczone, a urządzenia pla-
cu zabaw przestarzałe, niektó-
re wręcz  groźne – przyznaje 
Maciej Kiałka. – Dlatego środ-
ki z tzw. Małej Odnowy Wsi, 
które w połączeniu z udziałem 
gminy pozwolą zabezpieczyć 
brzeg stawu i utworzyć nowo-
czesny plac zabaw, są dla nas 
wręcz wybawieniem. Z resz-
tą stopniowo będziemy radzić 
sobie sami. Jesteśmy też na 
liście świetlic do przebudowy 
z unijnego Programu Rozwo-

ju Obszarów Wiejskich. Roz-
strzygnięcie już tego lata. Może 
i tu się poszczęści? 

PAŁAC ZOSTAŁ URATOWANY
Udało się, mimo że właś-

ciciel nie dostał na to żadnego 
dofinansowania. 

– Musieliśmy wydać włas-
ne środki, żeby wyremonto-
wać dach, więźbę i pokrycie, 
zgodnie z zaleceniami konser-
watora – przyznaje Jerzy Gaweł 
z Krakowskich Szkół Artystycz-
nych, współwłaściciel pałacu. – 
Bez tego nie przetrwałyby kolej-
nej zimy. Gdyby te pieniądze, 
a mówimy o kilkuset tysiącach 
złotych, stanowiły udział włas-
ny do dofinansowania, zrobili-
byśmy całość. Mielibyśmy pla-
cówkę zamiejscową naszych 
szkół, miejsce na warsztaty, 
konferencje, zajęcia wakacyj-
ne, wernisaże i pokazy. Miesz-
kańcy „czerwonego bloku” – 
i nie tylko – znaleźliby tu pra-
cę, na miejscu, bez wyjeżdża-
nia za granicę. Gmina miałaby 
promocję. Pałac znowu by żył, 
jak w czasach świetności.  Na 
razie cieszymy się, że przetrwał 
i szukamy wsparcia lub wspól-
nika. To dziedzictwo nie może 
się zmarnować.

KOWR SIĘ ZREFLEKTOWAŁ
Rządowa agencja wymieni-

ła instalację elektryczną w częś-
ciach wspólnych „czerwone-

go bloku” i zbudowała szczel-
ne szamba. To jednak wciąż za 
mało, żeby żyć godnie.

– Zadeklarowałam już 
w 2015 roku, że gmina chce 
przejąć folwark z „czerwonym 
blokiem”, z częściowymi środ-
kami na remonty. Jest tam spo-
ro pustostanów, które moż-
na przystosować na mieszka-
nia socjalne – podkreśla wójt 
Jolanta Krysowata-Zielnica. – 
Bank Gospodarstwa Krajowe-
go wspomaga takie inwestycje 
dotacjami. Część budynków 
gospodarczych nadaje się do 
remontu, inne do wyburzenia. 
Może tu powstać bardzo atrak-
cyjny dla inwestorów teren. 
Tani, cichy, z rękoma gotowy-
mi do pracy. Niestety, w prze-
ciwieństwie do innych nieru-
chomości, które z pożytkiem 
dla wszystkich, przejęliśmy 
od Skarbu Państwa do gminy, 
w przypadku Przyborowa spra-
wa idzie wyjątkowo opornie. 

ŚWIĘTY SPOKÓJ
Takie problemy to jednak 

sprawa dla wójta i radnych. 
Mieszkańców interesuje, czy 
będą mieli lampę przy swoim 
bloku, czy będzie bezpieczny 
plac zabaw i  dojście do stawu 
z pomostem, żeby można było 
najpierw wpuścić narybek, 
a potem łowić ryby. To ostatnie 
w Przyborowie będzie. Naresz-
cie.   Ewa Balska

Zemsta
czyli 3 919 zł „na rękę”

12 lipca została uchwa-
lona kolejna obniżka pen-
sji wójt gminy Wińsko. 
Poprzedziły to dwie wcześ-
niejsze obniżki – pierwszą 
uchylił nadzór wojewo-
dy jako niezgodną z pra-
wem pracy, druga uchwa-
lona została zgodnie z pra-
wem, choć z absurdalnym 
uzasadnieniem i weszła 
w życie 1 maja tego roku.

Rozporządzenie Rady 
Ministrów, które odgórnie 
narzuciło obniżenie pen-
sji szefom samorządów, 

zawęziło 
tzw. wideł-
ki, czyli gór-
ną i dolną grani-
cę, w  której rada gmi-
ny musi się zmieścić, usta-
lając wynagrodzenie wój-
ta. Uchwalane do końca 
czerwca obniżki nie podle-
gały zasadom prawa pracy, 
obejmującym m.in. trzy-
miesięczny okres wypo-
wiedzenia. W całym kra-
ju z mocy prawa wchodzi-
ły w życie z dniem 1 lipca. 

Pensja wójt Jolanty 
Krysowatej-Zielnicy nie 
sięgała górnej granicy, 
wyznaczonej nowym roz-
porządzeniem. Nie dziwi-
ło więc, że rada do koń-
ca czerwca nie zajmowała 
się jej wynagrodzeniem, 
ponieważ mieściło się ono 
i w starych, i w nowych 
widełkach. 

Zwołanie na 12 lip-
ca sesji nadzwyczajnej 
w sprawie uposażenia 
wójt mogło zatem zaska-
kiwać, ne mogło bowiem 
mieć związku z rozporzą-
dzeniem Rady Ministrów, 
a tak brzmi uzasadnienie 
projektu uchwały. Prze-
wodniczący rady gminy 
najwyraźniej nie znał tre-
ści rozporządzenia. Posłu-
giwał się pojęciami „sły-
szy się głosy”, „są różne 
interpretacje”, „pan woje-
woda w piśmie zapytuje 
czy…” itp.  

Projekt uchwały 
o obniżce wynagrodze-
nia wójt jest inicjatywą 
czworga radnych opozy-
cyjnych (J. Rafałko, A. 
Górskiej, K. Tereszkiewicz 
i D. Moczydłowskiego) 
i zakładał, że obniżka wej-
dzie w życie 15 paździer-
nika. Ktoś się jednak zre-
flektował, że zmiany lub 
wypowiedzenia warun-
ków pracy i płacy wpro-
wadza się ostatniego dnia 
miesiąca, a wchodzą one 

w życie po okre-
sie wypowie-

dzenia – 

w tym 
wypad-

ku po 3 
miesiącach, 

czyli od 1 listopada. 
Treść uchwały zosta-

ła w tym zakresie przez 
przewodniczącego popra-
wiona w trakcie komisji 
przed sesją nadzwyczajną.

Nawet jedna z radnych 
opozycyjnych zwątpiła 
i zapytała: „Czy po to zwo-
łuje się sesję nadzwyczajną, 
żeby wprowadzić obniżkę 
pensji wójta od 1 listopa-
da?!”

Ostatecznie pensja wójt 
Jolanty Krysowatej-Ziel-
nicy została obniżona do 
takiego poziomu, że od 
1 listopada (jeśli wówczas 
będzie jeszcze chwilę trwa-
ła ta kadencja) będzie ona 
zarabiać, wraz z wszystki-
mi dodatkami dokładnie 3 
919 zł netto.

Mamy świadomość, 
że większość mieszkań-
ców naszej gminy zara-
bia mniej. To nonsens tej 
uchwały, wymyślanie pre-
tekstów oraz przenoszenie 
odpowiedzialności na pre-
miera i wojewodę, ośmie-
sza radę gminy Wińsko 
w skali całego kraju. Dlate-
go czujemy się w obowiąz-
ku poinformować o tym 
mieszkańców.

Radni: Maciej Kiałka, 
Regina Grębosz, 
Zdzisław Miłuch, 
Lech Pawłowski, 

Ryszard Kisielewicz 
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ROZKŁAD JAZDY 
Autobus 1A
Wińsko – Domanice – Wińsko – Pisko-
rzyna – Wińsko – Morzyna – Wińsko

6.50 Wińsko

7.00 Domanice

7.03 Baszyn

7.05 Chwałkowice

7.08 Jakubikowice

7.12 Wińsko

7.17 Piskorzyna

7.20 Rogówek

7.22 Grzeszyn

7.24 Wińsko

7.34 Morzyna

7.36 Węglewo

7.39 Stryjno

7.44 Kleszczowice

7.47 Wińsko

Autobus 1B
Wińsko – Domanice – Wińsko – Pisko-
rzyna – Wińsko – Morzyna – Wińsko

12.30 Wińsko

12.40 Domanice

12.43 Baszyn

12.45 Chwałkowice

12.48 Jakubikowice

12.52 Wińsko

12.57 Piskorzyna

13.00 Rogówek

13.02 Grzeszyn

13.04 Wińsko

13.14 Morzyna

13.16 Węglewo

13.19 Stryjno

13.24 Kleszczowice

13.27 Wińsko

Autobus 1C

Wińsko – Kozowo – Wińsko

7.48 Wińsko

8.06 Buszkowice

8.10 Budków

8.13 Dąbie

8.18 Rajczyn

8.21 Gryżyce

8.25 Wyszęcice

8.29 Gryżyce

8.35 Kozowo

8.39 Węgrzce

8.46 Łazy

8.55 Wińsko

Autobus 1D

Wińsko – Kozowo – Wińsko

13.30 Wińsko

13.40 Łazy

13.50 Węgrzce

13.55 Kozowo

14.00 Gryżyce

14.05 Wyszęcice

14.10 Gryżyce

14.13 Rajczyn

14.18 Dąbie

14.23 Budków

14.28 Buszkowice

14.48 Wińsko

Autobus 2A
Wińsko – Moczydlnica Klasztorna – 
Orzeszków – Krzelów – Wińsko

6.53 Wińsko

7.00 Moczydlnica Klasztorna

7.03 Konary

7.07 Młoty

7.14 Orzeszków

7.19 Małowice

7.22 Iwno

7.24 Przyborów

7.31 Krzelów

7.36 Boraszyce Wielkie

7.38 Boraszyce Małe

7.41 Słup

7.47 Wińsko

Autobus 2B
Wińsko – Krzelów 
– Orzeszków – Wińsko

12.30 Wińsko

12.36 Słup

12.39 Boraszyce Małe

12.41 Boraszyce Wielkie

13.46 Krzelów

13.53 Przyborów

12.55 Iwno

12.58 Małowice

13.03 Orzeszków

13.10 Młoty

13.13 Konary

13.16 Moczydlnica Klasztorna

13.33 Wińsko

Autobus 2C
Wińsko – Głębowice – Smogorzów 
Wielki – Wińsko

7.45 Wińsko

8.03 Głębowice

8.09 Turzany

8.12 Staszowice

8.18 Aleksandrowice

8.22 Czaplice

8.24 Białawy Wielkie

8.28 Białawy

8.31 Stryjno skrz

8.33 Brzózka

8.36 Rudawa

8.41 Smogorzówek

8.44 Smogorzów Wielki

8.50 Wińsko

Autobus 2D
Wińsko – Smogorzów Wielki
– Głębowice – Wińsko

13.35 Wińsko

13.41 Smogorzów Wielki

13.44 Smogorzówek

13.50 Rudawa

13.53 Brzózka

13.55 Stryjno skrz

13.58 Białawy

14.02 Białawy Wielkie

14.04 Czaplice

14.08 Aleksandrowice

14.14 Staszowice

14.17 Turzany

14.21 Głębowice

14.30 Wińsko

Podziękowania
Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że mogliśmy otworzyć nasz nowy-stary plac targowy. 
Przede wszystkim podziękowania 
składam wicemarszałek Dolnego 
Śląska Ewie Mańkowskiej, wielkiej 
przyjaciółce gminy Wińsko i jej 
mieszkańców, oraz jej współpra-
cownikom. 
Dziękuję załodze Urzędu Gminy, 
projektantowi Markowi Leszkowi-
czowi, autorce wniosku Karolinie 
Katan, głównemu wykonawcy Ta-
deuszowi Ćwikowi oraz wszystkim 

jego współpracownikom, Związko-
wi Hodowców Gołębi Pocztowych, 
Zakładowi Gospodarki Komunalne 
i Mieszkaniowej, pracownikom 
Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej i Gminnego Ośrodka Kultu-
ry z Czesławą Białek i Arturem Pił-
ko, naszej byłej skarbnik Danucie 
Sikorze i obecnej – Annie Kupczyk. 
Dziękuję wszystkim, którzy przyło-
żyli się do uświetnienia otwarcia 

targowiska: Stowarzyszeniu Ak-
tywne Sołectwo Węgrzce-Wrzesz-
ów z sołtys-radną Reginą Grębosz, 
sołtysowi-radnemu Wińska Ryszar-
dowi Kisielewiczowi. Gorące po-
dziękowania dla piekarni Pani Wa-
lentyny, dla Baru Malinówka i zało-
gi stołówki Zespołu Szkół Publicz-
nych w Wińsku. Dzięki Wam „nikt 
od nas nie wyjdzie głodny”.
Kupcom i klientom jestem wdzięcz-

na za wyrozumiałość w okresie 
przebudowy. 
Ks. Czesławowi Krochmalowi dzię-
kuję za poświęcenie czasu na po-
święcenie targowiska! Oby następ-
ne środki unijne, jakie spłyną do 
gminy Wińsko, dotyczyły wieży na-
szego wspaniałego, zabytkowego 
kościoła pw. św. Trójcy. 

Wójt Jolanta Krysowata-Zielnica

HISTORIA PRZEBUDOWY 
TARGOWISKA

W poprzedniej kadencji 
powstał projekt, który zakła-
dał budowę przychodni wete-
rynaryjnej i portierni, a handel 
miał się odbywać w zamknię-
tych kioskach. Projekt ten nie 
otrzymał dofinansowania.

Szanując targową tradycję 
i zainteresowanie mieszkań-
ców w tej kadencji gmina stwo-
rzyła nowy projekt targowiska. 
Od początku przewidywał on 
otwartą przestrzeń handlo-
wą pod nowoczesnymi wiata-

mi, miejsce dla rękodzielników 
i produktów ekologicznych, 
miejsce na handel żywym dro-
biem, zaplecze sanitarne, przy-
mierzalnię, dostęp do wody 

i prądu, powierzchnię bez wiat 
dla rolników.

ODNOWA TARGOWISKA
PRZEBIEGAŁA NASTĘPUJĄCO:

23.05.2016 r. – podpisa-
nie umowy na sporządzenie 
dokumentacji technicznej 
(nowego projektu)

09.08.2016 r. – złożenie 
wniosku o wydanie decyzji 
pozwolenia na budowę

20.12.2016 r. – zabezpie-
czenie środków (udział włas-
ny) na wykonanie inwestycji

14.03.2017 r. – złożenie 
wniosku o dofinansowanie

28.12.2017 r. – umowa na 
wykonanie robót budowlanych

15.06.2018 r. – odbiór 
końcowy robót budowla-
nych: 

21.06.2018 r. – złożenie 
wniosku o płatność (zwrot 
środków unijnych do budże-
tu gminy)

Wysokość otrzymane-
go dofinansowania Program 
Rozwoju Obszarów Wiej-
skich:  673 501 zł (63,63% 
całości kosztów).

Targowisko z czasem 
będzie otwierane także 
w inne dni tygodnia (targi 
tematyczne). O szczegółach 
będziemy informować na 
bieżąco.

Aneta Niewiarowska 

 » Wójt gminy Wińsko informuje, że z inicjatywy własnej uruchamia bezpłatne dojazdy na 
dni targowe w czasie wakacji – we wszystkie czwartki w lipcu i sierpniu. Pozwoli to 
mieszkańcom gminy przyjechać na targ i wrócić do domu autobusem PKS.  Rozkłady jazdy 
prezentujemy obok. 

Targ w wakacje
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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

Ogłoszenia podaje się na stronach internetowych www.winsko.pl i www.bip.winsko.pl, na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i miejscowościach, 
w których położone są nieruchomości oraz w gazecie „Wiadomości Lubińskie”.

Wadium należy wpłacać na konto: 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. Obręb Księga wieczysta Nr działki Pow. w ha Opis nieruchomości (użytek 
i klasa bonitacyjna) 

Przeznaczenie w planie
zagospodarowania

Wysokość i termin 
wniesienia wadium Cena Termin 

zapłaty Data i miejsce przetargu

1 Małowice WR1L/00029817/0 145 0,1360
Pastwiska trwałe IV 

i nieużytki

Brak planu zagospodarowania 
przestrzennego

500 złotych do dnia 
17.08.2018 r.

3.500  

Przed 
zawarciem 

aktu 
notarialnego

22.08.2018 r., godz.11.00, pokój 
nr 3 w siedzibie Urzędu Gminy

2 Małowice WR1L/00029820/4 304 0,2394 Nieużytki
1.000 złotych do dnia 

17.08.2018 r.
6.000  

22.08.2018 r., godz.11.00, pokój 
nr 3 w siedzibie Urzędu Gminy

3 Morzyna WR1L/00029755/7 216/2 0,2136
Pastwiska trwałe 

IV 
2.000 złotych do dnia 

20.07.2018 r.
17.800  

22.08.2018 r., godz.12.00, pokój 
nr 3 w siedzibie Urzędu Gminy

4 Morzyna WR1L/00036068/6 216/3 0,2192
Pastwiska trwałe 

IV 
2.000 złotych do dnia 

17.08.2018 r.
17.300  

22.08.2018 r., godz.12.00, pokój 
nr 3 w siedzibie Urzędu Gminy

5 Morzyna WR1L/00023443/2 128/1 0,1703
Grunty zalesione

i zakrzaczone 
1.000 złotych do dnia 

17.08.2018 r.
6.000  

22.08.2018 r., godz.12.00, pokój 
nr 3 w siedzibie Urzędu Gminy

6 Morzyna WR1L/00024450/4 58 0,4349
Pastwiska trwałe IV, grunty 

orne V i zurbanizowane 
tereny niezbudowane 

5.000 złotych do dnia 
17.08.2018 r.

48.500  
22.08.2018 r., godz.12.00, pokój 

nr 3 w siedzibie Urzędu Gminy

7 Morzyna WR1L/00024449/4 113 0,2029 Grunty orne V
1.000 złotych do dnia 

17.08.2018 r.
5.100 

22.08.2018 r., godz.12.00, pokój 
nr 3 w siedzibie Urzędu Gminy

8 Buszkowice Małe WR1L/00024067/2 110/2 0,9617
Pastwiska trwałe, 

zadrzewienia, lasy i nieużytki
4.000 złotych do dnia 

17.08.2018 r.
32.000

22.08.2018 r., godz.13.00, pokój 
nr 3 w siedzibie Urzędu Gminy

9 Budków WR1L/00024495/1 63 0,54 Nieużytki
2.000 złotych do dnia 

17.08.2018 r.
11.000

22.08.2018 r., godz.14.00, pokój 
nr 3 w siedzibie Urzędu Gminy

10 Iwno WR1L/00036111/3 91/4 0.1562 Grunty orne
 Brak planu zagospodarowania 

przestrzennego – została wydana 
decyzja o warunkach zabudowy

5.000 złotych do dnia 
17.08.2018 r.

27.800 + 
23% VAT

23.08.2018 r., godz.11.00, pokój 
nr 3 w siedzibie Urzędu Gminy

11 Iwno WR1L/00036111/3 91/5 0.1563 Grunty orne
 Brak planu zagospodarowania 

przestrzennego – została wydana 
decyzja o warunkach zabudowy

5.000 złotych do dnia 
17.08.2018 r.

27.800 + 
23% VAT

23.08.2018 r., godz.11.00, pokój 
nr 3 w siedzibie Urzędu Gminy

12 Orzeszków WR1L/00029813/2 580/2 0.1709 Grunty orne
Brak planu zagospodarowania 

przestrzennego
4.000 złotych do dnia 

17.08.2018 r.
23.900

23.08.2018 r., godz.12.00, pokój 
nr 3 w siedzibie Urzędu Gminy

Z ogłoszeniami na sprzedaż nieruchomości można zapoznać się w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Wińsko. Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 3b  i pod nr. tel. 71 38 04 229.
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 PKO BP 07 1020 5226 0000 6602 0527 6458. Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji w dniu przetargu.

Informujemy, że:
 wójt Jolanta Krysowata-

-Zielnica wprowadza zmiany 
w swoich dyżurach. Oprócz 
popołudniowych dyżurów 
we wtorki (od 16.00 do 18.00), 
wójt przyjmuje mieszkańców 
też w czwartki od godz. 9.00 
do 12.00;

 w tym samym czasie 
dyżurują dzielnicowi w swojej 
siedzibie przy ul. Kościuszki 5 
oraz kierownik GOPS w swo-
jej siedzibie przy pl. Wolno-
ści 13;

 dyrektor SP ZOZ rów-
nież przenosi swój dyżur dla 
mieszkańców na czwartek, od 
godz. 10 do 11.00 w ośrodku 
zdrowia przy pl. Wolności 13.

Tak ustalone dyżury będą 
kontynuowane również po 
wakacjach, kiedy wróci tzw. 
komunikacja szkolna otwar-
ta, biletowana, dostępna dla 
wszystkich mieszkańców. 
W sprawie dodatkowej komu-
nikacji biletowanej w pozo-
stałe dni tygodnia po waka-
cjach, która ułatwi podróż do 
Wołowa i Ścinawy, będziemy 
informować na bieżąco. 

Szkoły na miarę XXI wieku
 » Gmina Wińsko otrzyma dofinansowanie w kwocie 56 000 zł na zakup kolejnych tablic interaktywnych 

i monitorów dotykowych dla wszystkich szkół w gminie tj. Głębowic, Krzelowa, Orzeszkowa i Wińska. 
Łączna wartość inwestycji wynosi 70 000 zł,  z czego tylko 14 000 zł to wkład własny gminy.

Wprowadzenie do zajęć tak 
atrakcyjnych dla uczniów 
form jak wyświetlanie 

materiałów audiowizualnych, stron 
internetowych, blogów, podcastów, 
dowolnych plików komputerowych 
i prezentacji, pomoże im lepiej zro-
zumieć to, czego się uczą. Ciekawsze 
staną się również podręczniki, któ-
rym towarzyszą specjalne wersje na 
tablicę interaktywną. 

INTERNET
Jeśli połączyć ten fakt z rządo-

wym programem Internetu szero-
kopasmowego do szkół  – w naszej 
gminie wszystkie zostały objęte tym 
programem i prace już trwają – będą 
one tworzyć sieć współpracujących 
ze sobą placówek. 

REMONTY
Najbardziej skorzysta nasza naj-

mniejsza szkoła, przejęta w listopa-
dzie od Fundacji Elementarz – Szko-
ła Podstawowa w Głębowicach. 
Z rezerwy Ministerstwa Edukacji 
Narodowej otrzymała już nową pra-
cownię komputerową. Teraz ruszył 

w niej, finansowany ze środków 
własnych gminy, remont podda-
sza. Dodatkowe ocieplenie i izolacja 
poprawią warunki pracy przedszko-
la oraz pozwolą przenieść pomiesz-
czenia administracyjne. Utworzo-
na zostanie też dodatkowa toale-
ta w parterze. Na placu przed szko-
łą, obok boiska, powstanie Otwar-
ta Strefa Aktywności (OSA), dla 
dostępna dla wszystkich mieszkań-
ców. Podobny plac powstanie przy 
Zespole Szkół Publicznych w Wiń-
sku. 

W tym lub przyszłym roku prze-
prowadzona będzie modernizacja 
boiska zielonego w Głębowicach 
oraz budowa boiska wielofunkcyj-
nego poliuretanowego w Głębowi-
cach i Orzeszkowie. Zależy to od 
terminu pozyskania dofinansowa-
nia z programu Ministerstwa Spor-
tu i Turystyki. 

Monika Myrdzio

Wielofunkcyjne boisko 
służy już uczniom szkoły 
w Krzelowie”


