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ZA ODRĄ
STRONY  STRONY  Pomóżmy 

Ani!
Ania Adamus urodziła się 
zdrowa. Gdy miała 12 lat, 
uległa z pozoru banalnemu 
wypadkowi, od którego 
zaczęła się jej walka 
z chorobą.
Po 26 latach zmagań nasza sąsiad-
ka przeszła operację, która miała 
poprawić jej  stan zdrowia. Niestety, 
pogorszyła i to znacznie. 
Dziś Ania przebywa w szpitalu, ale 
i ona, i jej rodzice bardzo chcą, żeby 
wróciła do domu. Mieszkają w blo-
ku w Głębowicach, na tzw. wysokim 
parterze. Cała społeczność – sąsie-
dzi, rodzina i przyjaciele – zbierają 
pieniądze, żeby dostosować miesz-

kanie (łazienkę, toaletę, wejście do 
budynku) do potrzeb Ani i jej spe-
cjalistycznego wózka. Niestety, 
właściwe instytucje odmawiają jak 
dotąd pomocy twierdząc, że na ten 
rok nie mają już środków. 
Mieszkańcy Głębowic organizują 
pikniki charytatywne i zbiórki, ale 
to wciąż za mało. Dlatego apeluje-
my: pomóżcie Ani wrócić do domu! 
Potrzeba 20 tys. zł, a zebraliśmy do 
tej pory jedną trzecią tej kwoty.
Informacje na temat zbiórki można 
znaleźć na stronie internetowej 
https://pomagam.pl/hjblbudv.

Aga

www.winsko.pl

Wińsko Wczoraj
Powstała nowa strona internetowa i profi l na Facebooku dotyczący gminy Wińsko, szczególnie jej historii, przedwojennej, wojennej i powojennej. 
Ich adresy to: http://winsko-wczoraj.pl/ i https://www.facebook.com/winsko.wczoraj

Od dnia premiery wydaw-
nictwo internetowe cieszy się 
ogromnym zainteresowa-
niem czytelników. 

Historia samolotu, który 
zawadził o kościelną wieżę 
i spadł na dom przy ul. Ogro-
dowej, tajemnica krypty gro-
bowej w Rogowie Wołow-
skim ze szklaną trumną, 
dzieje pierwszych osadników 
w Brzózce i Głębowicach, 
pierwszy samochód i pierw-
szy motocykl na ulicach pol-
skiego Wińska, stare, unikal-
ne fotografie, niepowtarzal-

ne historie poszczególnych 
rodzin, które musiały stąd 
odejść lub musiały tu przyje-
chać – to wszystko znajduje się 
w tym cyfrowym archiwum 
naszej gminy.

Pomysł stworzenia takiej 
strony chodził za mną od 
dawna, ale dopiero przetłu-
maczenie i wydanie książki 
„Wińsko 1933-1946” doda-
ło mi pewności, że stro-
na, a z czasem jej przenie-
sienie na wydanie papiero-
we, jest mieszkańcom gminy 
potrzebne.

Każdy może współreda-
gować „Wińsko Wczoraj”. 
Zapraszamy do kontaktu za 
pośrednictwem e-maila win-
sko.wczoraj@gmail.com lub 
po prostu zagadując mnie na 
ulicy…

Ponadto, wspólnie z Fun-
dacją Szacunek, ogłaszamy 
konkurs dla dzieci i młodzie-
ży. Porozmawiajcie z dziadka-
mi o przeszłości. Zapiszcie to. 
Przyślijcie. Mamy nagrody. 
Czekamy.

Bogodar Zielnica

Rekordowa dotacja 
dla Białkowa
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 » W ostatnich dniach dotarła do nas niezwykła wiadomość, kierowana do Uniwersytetu Wrocławskiego 
i Gminy Wińsko jako partnerów projektu „Rewitalizacja Zespołu pałacowego i Obserwatorium 
astronomicznego w Białkowie wraz z zagospodarowaniem terenu na Centrum Edukacji Astronomicznej”. 

Wiadomość brzmi:
 „Uprzejmie informu-

ję, że decyzją zarządu Woje-
wództwa z dnia 17.09.2018 
dofinansowanie do pań-
stwa projektu zostało zwięk-
szone o kwotę 2 469 533, 27 
zł. Tym samym łączne dofi-

nansowanie projektu wynosi 
4 796 799,91 zł”

Oznacza to, że Uniwersy-
tet Wrocławski otrzyma bli-
sko 5 mln złotych! I na taką 
kwotę, jeszcze w tym roku, 
powinien ogłosić przetarg 
na roboty.

Zabytek w Białkowie to 
dla gminy Wińsko więcej 
niż fabryka 

– To naprawdę ostat-
ni moment, żeby uratować 
te niezwykłe obiekty. Rys 
i pęknięć na zabytkowych 
budowlach jest dziś znacznie 
więcej niż jeszcze kilka mie-
sięcy temu – podkreśla wójt 
Jolanta Krysowata-Zielnica. 
– Jesteśmy partnerami Uni-
wersytetu w projekcie rewi-
talizacji tych obiektów. Same 
prace remontowe i moderni-
zacyjne warte blisko 5 milio-
nów zł to miejsca pracy bez-
pośrednie i pośrednie: ekipy 
specjalistyczne i lokalni pod-
wykonawcy, noclegi i wyży-
wienie dla pracowników – 
wylicza.

Po zakończeniu prac 
w zespole pałacowym 
zaczną się „zielone szkoły”, 
przyjadą grupy studentów, 
turyści i ludzie ogarnięci 
pasją astronomiczną z całej 
Europy. Co za tym idzie, 
nastąpi rozwój gastronomii, 
noclegów i innych usług 
towarzyszących. 

– W naszej gminie znaj-
duje się miejsce niezwykłe, 

do którego będą ściągać 
szkoły z całej Polski, hobby-
ści i naukowcy z zagranicy. 
Nie tylko dla wsi ościennych 
(Stryjno, Morzyna, Grze-
szyn), ale dla całej gminy 
oznacza to ożywienie, pracę 
dla kobiet, promocję – doda-
je wójt. 

Teraz składając wnioski 
o finansowanie remontów 
dróg, gmina Wińsko będzie 
mieć w ręku poważny atut.

– Otóż są to drogi, które 
prowadzą do TEGO właś-
nie Białkowa – podkreśla 
Jolanta Krysowata-Zielni-
ca. – Do tej pory we wszel-
kich programach dla dróg 
lokalnych mieliśmy zbyt 
mało punktów, żeby ruszyć 
z poważnymi budowami. 

Teraz możemy opisać gmin-
ną drogę Głębowice – Brzóz-
ka – Stryjno, Rudawa – Stryj-
no, Stryjno – Piskorzyna jako 
łączące Klasztor Garnierów-
kę z Białkowem, Białków 
z Drogą Krajową 36 i jako 
stanowiące dojazd do Biał-
kowa z trasy ekspresowej S5, 
a więc z Wrocławia i Pozna-
nia. Pozwoli nam to ominąć 
wstydliwą dróżkę powiato-
wą, która łączy białkowską 
nieruchomość ze światem. 
Chyba, że nowa rada powia-
tu wołowskiego postanowi 
zająć się tą kwestią, bo zrozu-
mie, że Białków jest najważ-
niejszym punktem na mapie 
obecnego powiatu – podsu-
mowuje szefowa gminy.

/ML/
Dla zabytkowego zespołu pałacowego to ostatni dzwonek.
Budynki grożą już zawaleniem.
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TYLE ŚRODKÓW POZYSKALIŚMY! 
PONAD 12, 5 MLN ZŁ

(zadania zrealizowane i w trakcie realizacji)
Nazwa zadania Źródło dofinansowania Kwota pozyskanych funduszy Stan realizacji
Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole w Rudawie na mieszkania gminne wraz z bezodpływowym zbiornikiem na 
ścieki sanitarne wraz z wyposażeniem Dotacja celowa budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów” 1 450 000 Zrealizowane

Remont części budynku byłego ośrodka zdrowia w Wińsku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na mieszkalny wraz z wyposa-
żeniem Dotacja celowa budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów” 491 000 Zrealizowane

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wińsko 2016/2017 WFOŚiGW we Wrocławiu 120 100 Zrealizowane 
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wińsku (ul. Słoneczna) Budżet Województwa Dolnośląskiego TFOGR 150 000 Zrealizowane
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wińsku (ul. Wschodnia i Ogrodowa) Budżet Województwa Dolnośląskiego TFOGR 150 000 Zrealizowane
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Aleksandrowice Budżet Województwa Dolnośląskiego TFOGR 187 000 Zrealizowane
Budowa parkingu przy Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola oraz kompleksu sportowego, łączącego ul. Nową i ul. Piłsud-
skiego w Wińsku Starostwo Powiatowe w Wołowie 300 000 Zrealizowane

Remont mieszkań komunalnych przejętych od ANR (Białawy Wielkie, Małowice) ANR we Wrocławiu 800 000 Zrealizowane
Modernizacja drogi gminnej pod ścieżkę przyrodniczo-edukacyjną oraz szlak pieszo-rowerowy w Baszynie Budżet Województwa Dolnośląskiego „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” 25 000 Zrealizowane
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wińsko na lata 2015- 2024 Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 90 000 Zrealizowane
Budowa oświetlenia ulicznego w Krzelowie Budżet Województwa Dolnośląskiego „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” 12 000 Zrealizowane
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia samorządowej jednostki budżetowej Publiczny żłobek w Wińsku z filią w Iwnie i 
dofinansowanie jego prowadzenia

Dotacja celowa z budżetu Państwa 
Maluch plus 2017 395 500 Zrealizowane

Program Wieloletni pn. „SENIOR +” na lata 2015-2020 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 300 000 Zrealizowane
Remont budynku Urzędu Gminy w Wińsku wraz z termomodernizacją RPOWD 2014-2020 335 000 Realizowane
Sprzęt ginekologiczny i kardiologiczny dla SP ZOZ RPO WD 2014-2020 297 500 Zrealizowane
Książki naszych marzeń Dolnośląski Urząd Wojewódzki 4 000 Zrealizowane 
Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia szkół realizujących edukację włączającą Ministerstwo Edukacji Narodowej 5 000 Zrealizowane 
Zakup wyposażenia stołówek szkolnych Ministerstwo Edukacji Narodowej 28 000 Zrealizowane 
Zakup wyposażenia szkolnych gabinetów pielęgniarskich Ministerstwo Edukacji Narodowej 15 000 Zrealizowane 
„Bezpieczna +” – projekt edukacyjny dla szkół Dolnośląski Urząd Wojewódzki 4 000 Zrealizowane 
Doposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia 
jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych Ministerstwo Edukacji Narodowej 8 000 Zrealizowane 

Remont mieszkań gminnych BGK (Fundusz Dopłat) 65 000 Zrealizowane
Remont szkolnych obiektów sportowych w Gminie Wińsko FRKF Ministerstwo Sportu i Turystyki 343 000 Zrealizowane

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wińsko PROW 2014-2020 1 119 000 Realizowane

Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole podstawowej w Krzelowie DFPR 2017 Urząd Marszałkowski 150 000 Zrealizowane

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Smogorzów Wielki. Zapewnienie gotowości bojowej jed-
nostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Urząd Marszałkowski
WFOŚiGW we Wrocławiu Dolnośląska Komenda Wojewódzka 

Państwowej Straży Pożarnej
342 000 Zrealizowane

Modernizacja targowiska „Mój Rynek” w Wińsku PROW 2014-2020 675 000 Zrealizowane
Zakup wózka widłowego dla ZSP w Wińsku ZUS 50 000 Zrealizowane
Przebudowa drogi do gruntów rolnych w Morzynie TFOGR Wrocław 129 000 Zrealizowane
Przebudowa drogi do gruntów rolnych w Węglewie TFOGR Wrocław 208 000 Zrealizowane
Przebudowa drogi do gruntów rolnych w Węgrzcach TFOGR Wrocław 105 000 Realizowane
Remont gminnych lokali mieszkalnych BGK 35 000 Realizowane
Remont szlaku turystycznego pieszo-rowerowego pomiędzy miejscowościami Piskorzyna-Grzeszyn-Białków-Stryjno Województwo Dolnośląskie 29 000 Zrealizowane
Budowa i przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej Szlaku Odry w Gminie Wińsko 
poprzez utworzenie Centrum Turystycznego Krainy Łęgów Odrzańskich, budowę małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej 
we wsi Budków wraz z powstaniem dwóch nowych szlaków rowerowych Szlaku Odry

PROW 2014-2020 184 000 Realizowane

Nabycie na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielania pomocy po-
szkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa Fundusz Sprawiedliwości 55 000 Zrealizowane

Renowacja Zalewu Słup na potrzeby ogólnodostępnego kąpieliska Dolnośląski Fundusz Odrzański 2018 49 000 Zrealizowane
Remont i przebudowa budynku starego domu kultury wraz z otoczeniem dla potrzeb Klubu Aktywności Mieszkańców i Gminnego 
Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji oraz rewitalizacji boiska RPO WD 2014-2020 2 513 000 Realizowane

Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Głębowice i Wińsko Ministerstwo Sportu i Turystyki 100 000 Realizowane
Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Przyborowie Odnowa Dolnośląskiej Wsi 25 000 Realizowane
Aktywna Tablica Wojewoda Dolnośląski 56 000 W trakcie realizacji
Wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach 
podstawowych

Ministerstwo Edukacji/
Ministerstwo Finansów 41 600 W trakcie realizacji

Zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkole w Krzelowie, Wińsku i Orzeszkowie Wojewoda Dolnośląski 18 300 Zrealizowane
Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2018 (bieżące funkcjonowanie) Wojewoda Dolnośląski 50 400 W trakcie realizacji
Wzrost zadań szkolnych i pozaszkolnych – w tym zakup pracowni komputerowej dla SP w Głębowicach Ministerstwo Edukacji/ Ministerstwo Finansów 45 400 Zrealizowane
Bezpieczna i przyjazna szkoła – projekt „Do zdrowia start” Wojewoda Dolnośląski 27 000 Zrealizowane

Bank Żywności / GOPS Bank Żywności, Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym 784 700 Zrealizowane

Asystent Rodziny / GOPS Wojewoda Dolnośląski 89 100 Zrealizowane

Mikrokosmos Śląski Winzig – Wińsko /GOK Narodowe Centrum Kultury 
i Fundacja Szacunek 37 000 Zrealizowane

Nowości wydawnicze dla bibliotek Biblioteka Narodowa 28 400 Zrealizowane

  

TYLE POZYSKUJEMY!
9 mln zł

Nazwa zadania Źródło dofinansowania Kwota pozyskanych funduszy Stan realizacji
Przyszkolna Infrastruktura sportowa, boiska wielofunkcyjne w Orzeszkowie i Głębowicach, modernizacja boiska zielonego 
Głębowicach

Ministerstwo Sportu i Turystyki  320 000 W trakcie oceny

Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 r. (gabinet dentystyczny 
dla Zespołu Szkół Publicznych w Wińsku)

Ministerstwo Zdrowia 120 000 W trakcie oceny 

Uczymy się dla siebie – nowoczesna edukacja w gminie Wińsko RPO WD 2014-2020 1 595 000 W trakcie negocjacji
Akademia Sztuk Prowincjonalnych – innowacyjna sieć świetlic wiejskich w gminie Wińsko pełniących funkcje kulturalne PROW 2014-2020 1 685 400 W trakcie uzupełnień
Zachowanie dziedzictwa kulturowego gminy Wińsko poprzez odnowienie zabytkowych obiektów PROW 2014-2020 397 300 W trakcie uzupełnień
Rewitalizacja zespołu pałacowego i obserwatorium astronomicznego w Białkowie wraz z zagospodarowaniem terenu na 
centrum edukacji astronomicznej – projekt partnerski z Uniwersytetem Wrocławskim

RPO WD 2014-2020  4 796 800 W trakcie podpisywania umowy o dofinansowanie
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Dożynki w Baszynie
W tegorocznych gminnych uroczystościach dożynkowych po raz kolejny wziął udział ks. bp Jacek Kiciński, którego gościł proboszcz ks. Józef Więcławek. 

Zgodnie z wprowadzonym przed 
czterema laty zwyczajem, dożynki 
gminne nie odbywają się w samym 
Wińsku, ale w tym sołectwie gminy, 
które w roku poprzednim wygrało 
konkurs na wieniec. Oprócz wieńca, 
sołectwa mogą wziąć udział w kon-
kursie na kosz plonów.

W tym roku dodatkowo w cza-
sie dożynek rozstrzygnięty był kon-
kurs na stracha na wróble, organi-
zowany przez Fundację Szacunek. 
Wygrały strachy z Wińska (męski 
i żeński) i Moczydlnicy Klasztornej 
(dziecko strachów). 

Główną nagrodę w konkursie na 
wieniec zdobyło sołectwo Konary 
i tam właśnie odbędą się przyszłorocz-
ne dożynki gminne. Będzie dodatko-
wy powód, żeby zrobić coś z zaniedba-
nym i niszczejącym reliktem pierwszej 
na świecie cukrowni i pomnikiem 
„wynalazcy cukru” z buraka cukro-
wego Franza Karla Acharda.

Dotąd nie udało się pozyskać 
na ten cel środków zewnętrznych, 
będzie więc trzeba wydać własne. 
Chyba, że coś się jeszcze uda zdo-
być… – komentuje sołtys Agniesz-
ka Karasińska.  /mm/ 

Podjazdy dla niepełnosprawnych do kościołów
Wysiłkiem parafii i  parafian, bez żadnych 
dofinansowań, dzięki gospodarskiemu po-
dejściu obu proboszczów, do kościołów 
w Smogorzowie Wielkim i w Wińsku prowa-
dzą wreszcie podjazdy dla niepełnospraw-
nych i dla wózków dziecięcych.
Przy okazji wyremontowane zostały schody, 
ogrodzenia i place przed kościołami. Roz-
wiązanie jest bardzo przyjazne, wygodne, 
a przy okazji estetyczne.  /red/

Kolejka do żłobków
Oba oddziały (w Wińsku i Iwnie) mają kom-
plet i listę rezerwową. Pomysł, w którego 
sens wielu wątpiło, okazał się wyjątkowo 
trafiony. 
Teraz jest plan, by w przyszłym roku odku-
pić tzw. małą szkołę w Wińsku (pochopnie 
sprzedaną w latach 90. przez samorząd) 
i tam utworzyć duży żłobek, który można by 
powiększać w miarę potrzeb. Budynek jest 
wyjątkowo przyjazny dzieciom. Ma duże po-
dwórko i ogród, miejsce na parking i plac za-
baw. 
– To świetny pomysł – mówi Monika Miłuch, mama trzech córek, która 
za kilka miesięcy planuje wrócić do pracy. 

Alicja Kosińska-Pala, UG

Dom Senior+ ma komplet!
W związku z licznymi zapytaniami, z przy-
krością informujemy, że nie ma wolnych 
miejsc Domu Senior+. Zwróciliśmy się do 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej z zapytaniem o możliwość powięk-
szenia liczby miejsc lub rozbudowy Domu.
Tymczasem nasze seniorki (panowie chwilo-
wo są w odwrocie) cieszą się swoim towarzy-
stwem, korzystają z zajęć, rehabilitacji i ma-
saży, jeżdżą na wycieczki do Wrocławia. 
Byłyśmy już w kinie na filmie „Zimna Woj-
na”, w Muzeum Narodowym, Panoramie Racławickiej, a nawet 
w McDonald’s (wreszcie bez wnuków!)

Urszula Baryluk, UG

Po kościele na Zalew 
coś przegryźć…
 » W niedzielę 7 października o godz. 14 odbędzie się uroczyste otwarcie Zalewu Słup, 

na razie jeszcze bez wody. Zapraszamy na poczęstunek i wysłuchanie opowieści o tym, 
jak tu będzie przyszłego lata. 

Dziś obowiązuje tu zakaz skaka-
nia na główkę, nie tylko dlate-
go, że wody brak, choć wszyst-

ko inne już jest. Popływamy, połowi-
my w 2019.

13 października (sobota) zapra-
szamy na imprezę plenerową „Pan-
ny Roztropne” na „Dzikim Zacho-

dzie”. Będzie to zarazem uroczyste 
otwarcie szlaku turystycznego, pie-
szego, konnego i rowerowego, miejsc 
biwakowo-sportowych w Budkowie, 
świetlicy w Budkowie, po remon-
cie i modernizacji oraz placu zabaw 
w Przyborowie nad stawem. Na to 
wydarzenie zapraszają: Stowarzy-

szenie „Nad Stawami” i sołectwo 
Przyborów, wójt Jolanta Krysowata-
-Zielnica i Ranczo Rajczyn. Specjal-
ny konkurs dla panien, wdów i roz-
wódek czyli kobiet stanu wolnego. Za 
uczestnictwo – lampy solarne. Głów-
na nagroda – telewizor (lub inna rzecz 
w cenie telewizora). 

„Czyste Powietrze” w gminie Wińsko
Ministerstwo Środowiska organizuje spotkanie informacyjne i szkolenie dla mieszkańców zainteresowanych programem rządowym „Czyste powietrze”. 

Spotkanie odbędzie się 5 paź-
dziernika (piątek), o godz. 18:00 
w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Wińsku, przy ul. Piłsudskie-
go 42.

Program jest adresowany bez-
pośrednio do mieszkańców, a nie 

do gmin, które dotąd pośred-
niczyły w innych programach. 
„Czyste powietrze” daje ogrom-
ne możliwości otrzymania dofi-
nansowania i/lub preferencyj-
nej pożyczki na termomoderni-
zację budynków mieszkalnych, 

wymianę źródeł ciepła, remonty, 
które pozwolą zmniejszyć emi-
sję CO2 do środowiska. Zachę-
cam zatem wszystkich do wzię-
cia udziału w spotkaniu, na któ-
rym eksperci wszystko dokładnie 
wyjaśnią, odpowiedzą na każde 

pytanie i skontaktują właściwy-
mi instytucjami.

Wstępne informacje znajdziecie 
Państwo tutaj: https://www.mos.
gov.pl/czyste-powietrze/

Takie kamienice, jak na ul. 
Kościuszki czy pl. Wolności, któ-

re są współwłasnościami, muszą 
niestety poczekać na inny pro-
gram.

Warto zapoznać się z programem 
„Czyste Powietrze”. Zachęcam!

Wójt Jolanta Krysowata-Zielnica



27 września 2018IV WIŃSKO

 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

RGOś.6840.84.o.2018 roku Wińsko, dnia 27 września 2018 r. 

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy w Wińsku działając na podstawie art.25 ust.1 , art.28 ust.1 i 2 oraz art.37 ust.1 i art. 40 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.121) ogłasza

przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Wińsko, położonej w obrębie Wyszęcice,
dla właścicieli nieruchomości sąsiadujących

Termin zgłaszania uczestnictwa w przetargu wyznacza się 
do dnia 31 października 2018 r.

Opis nieruchomości
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana działce nr 

279/1 o łącznej pow. 0,5594 ha, położona w obrębie Wyszęcice, stano-
wiąca własność Gminy Wińsko. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Woło-

wie prowadzi księgę wieczystą WRL1/00029783/2. 
Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej; dostęp do działki mają 

tylko właściciele działek sąsiednich.
Dla nieruchomości brak jest planu przestrzennego zagospodarowania. 

W ewidencji gruntów działka figuruje jako pastwiska trwałe.
Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich.

Cena wywoławcza 
16.000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100).

Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoław-
czej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Forma sprzedaży 
Na własność za gotówkę.
Data i miejsce przetargu 

Przetarg odbędzie się w dniu 5 listopada 2018 r., o godz. 11.00 w siedzi-
bie Urzędu Gminy Wińsko (plac Wolności 2, 56-160 Wińsko, pokój nr 3).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 

2 000,00 zł, które należy wpłacić na rachunek Gminy Wińsko PKO Bank Polski 
S.A 07 1020 5226 0000 6602 0527 6458 do dnia 29 października 2018 r. oraz  

zakwalifikowanie się do uczestnictwa w przetargu do dnia 31 października 
2018 r. do godziny 15.00. Warunkiem zakwalifikowania się jest pisemne 

zgłoszenie uczestników z potwierdzeniem (wypis z rejestru gruntów) statusu 
właściciela działek sąsiednich.

Ww. dokumenty wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium należy złożyć  w zam-
kniętej kopercie z napisem „Przetarg ograniczony na nieruchomość Wyszęcice 

działka 279/1”.
Lista uczestników zostanie wywieszona do dnia 2 listopada 2018 r. 

na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wińsko.

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zalicza się na poczet 
nabywanej nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone 

wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Wadium ulega 
przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej przez 

uczestnika, który przetarg wygrał.
Nabywca ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej.

Osoby biorące udział w przetargu winny się zgłosić osobiście
lub za pośrednictwem pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno 

być potwierdzone notarialnie.
Umowa sprzedaży nieruchomości zostanie zawarta w Kancelarii Notarial-

nej w Wołowie w terminie ustalonym pomiędzy sprzedającym 
a nabywającym nie później niż 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.
Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu 
można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wińsku pl. Wolności 2, pokój nr 3 lub 

telefonicznie pod nr tel. 71 38 04 229 oraz adresem
 e-mail: rolnictwo@winsko.pl.

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

Poz. Obręb Księga wieczysta Powierzchnia użytkowa w m2 Opis nieruchomości Forma najmu Miesięczny czynsz 
najmu w zł Termin opłaty czynszu

1 Wińsko WR1L/00027458/1 33,02
Pomieszczenia gospo-

darcze 
W trybie ustnego przetargu 

nieograniczonego
56,13 + VAT

Do 10. dnia każdego miesiąca 
kalendarzowego

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni 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 Wińsko, 
w miejscowości Wińsko oraz w prasie.

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

Poz. Obręb Księga wieczysta Nr działki Pow. w 
ha

Opis 
nieruchomości

Przeznaczenie w planie
zagospodarowania Forma sprzedaży Wartość 

nieruchomości Termin zapłaty Uchwała 
Rady Gminy

1 Jakubikowice WR1L/00024609/4 36/1 1,3035 Grunty rolne
1E – tereny infrastruktury tech-

nicznej –  elektroenergetyki
W trybie ustnego prze-

targu nieograniczonego 
392.000  zł 

Przed zawarciem 
aktu notarialnego

XLIII/260/2013 
z 20 lutego 2013 r.

Prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości przysługuje byłym właścicielom i ich spadkobiercom. Zgodnie z art. 34 ust 1 pkt 1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (.j. Dz.U z 2018 r, poz. 121) osobom, którym przy-
sługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości, wyznacza się co najmniej 6-tygodniowy termin do ich złożenia, który przypada od 27 września do 9 listopada 2018 roku.

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 Grzeszyn WR1L/00036081/3 161/2 0,3021
Grunty orne i grunty 
rolne zabudowane Brak planu 

zagospodarowania 
przestrzennego

2.000 złotych do dnia 
26.10.2018 r.

15.000  

Przed zawarciem 
aktu notarialnego

30.10.2018 r., godz. 11.00, 
pokój nr 3 w siedzibie Urzędu 

Gminy

2 Smogorzówek WR1L/00025378/2 96 0,1199
Grunty rolne 
zabudowane

2.000 złotych do dnia 
26.10.2018 r.

16.200  
30.10.2018 r., godz. 13.00, 

pokój nr 3 w siedzibie Urzędu 
Gminy

3 Kleszczowice WR1L/00024537/8 58/4 0,1176 Rola IV b i V oraz Lzr Brak planu 
zagospodarowania 

przestrzennego 
–  została wydana decyzja 
o warunkach zabudowy

2.000 złotych do dnia 
26.10.2018 r.

15.000  
25.07.2018 r., godz. 14.00, 

pokój nr 3 w siedzibie Urzędu 
Gminy

4 Kleszczowice WR1L/00024537/8 58/25 0,1327
Rola IV a, Ł IV 
oraz W – Ł IV

2.000 złotych do dnia 
26.10.2018 r.

16.000  
25.07.2018 r., godz. 14.00, 

pokój nr 3 w siedzibie Urzędu 
Gminy


