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ZA ODRĄ
STRONY  STRONY  Spokojnie, 

to tylko 
uchwała
Na ostatniej sesji Rady Gminy 
Wińsko została podjęta 
uchwała intencyjna:

 W sprawie przystąpienia do 
procedury wyłączenia Gmi-
ny Wińsko z terytorium po-
wiatu wołowskiego z jedno-
czesnym włączeniem Gminy 
Wińsko do powiatu lubiń-
skiego i przeprowadzenia 
konsultacji z mieszkańcami 
Gminy Wińsko. (…)
Konsultacje przeprowadzo-
ne będą w terminie od 
15.03.2019 r. do 31.10.2019 r. 
Konsultacje polegać będą 
na wypełnieniu karty kon-
sultacyjnej stanowiącej za-
łącznik nr 3 do niniejszej 
uchwały. Uprawnionymi do 
udziału w konsultacjach są 
wyłącznie mieszkańcy Gmi-
ny Wińsko. Karty konsulta-
cyjne dostępne będą w trak-
cie zebrań wiejskich zorga-
nizowanych dla mieszkań-
ców sołectw wchodzących 
w skład Gminy Wińsko.(…)

Co to oznacza w praktyce? Otóż Ra-
da wyraziła wolę poważnej rozmo-
wy z mieszkańcami gminy Wińsko 
o zmianie powiatu. Czas do końca 
października oznacza, że pośpiechu 
nie będzie. Przeciwnie – jeśli wola 
społeczna będzie taka, żeby konsul-
tacje zakończyły się referendum, to 
może się ono odbyć nawet w przy-
szłym roku. Takie podejście jest 
oznaką szacunku dla mieszkańców 
i uwzględnia wymogi, z którymi mu-
szą się liczyć radni gmin i powiatu 
lubińskiego. Tym ostatnim daje czas 
na poznanie gminy Wińsko.  Żeby 
jednak taką propozycję powiatowi 
lubińskiemu móc składać, samorząd 
gminy Wińsko musi wiedzieć, czy 
mieszkańcy zmiany w ogóle chcą. 
Ten czas to także szansa na refleksję 
dla władz powiatu wołowskiego: 
dlaczego w ogóle powstał problem? 
Co mogą zrobić z nim dziś? Czy 
wpadną na inny pomysł niż zniechę-
canie, oczernianie, pomawianie 
i szantaż? 
W tym roku odbędą się wybory do 
Parlamentu Europejskiego oraz Sej-
mu i Senatu RP. Jesienią będzie wia-
domo, czy nasz rząd podejmie się 
reformy administracyjnej Polski i zli-
kwiduje znaczną część powiatów, 
dziś tak rozdrobnionych i kosztow-
nych. Wtedy konsultacje w gminie 
Wińsko będą miały wymiar wyłącz-
nie moralny.    

www.winsko.pl

Gmina Wińsko położo-
na jest w powiecie wołow-
skim. Właściwie należało-
by powiedzieć, że jeszcze 
w wołowskim. 

Tak, w zeszłym roku 
zaproponowałam zmia-
nę powiatu. Sama na to nie 
wpadłam – ludzie podda-
li mi ten pomysł. Powiat 
wołowski jest…ospały. Krę-
ci się tu karuzela kilkuna-
stu nazwisk i albo kręcisz 
się z nimi, albo jesteś wro-
giem. Ten powiat nigdy nie 
liczył się z gminą Wińsko, 
bez względu na to, kto był 
jej wójtem. Mnie pierwszej 
zaczęło to przeszkadzać. 
Chodzi o dynamikę rozwo-
ju. Powiat lubiński ma dyna-
mikę, ma plan i myśli przy-
szłościowo. Tam się planuje, 
jak powiat będzie wyglądał 
za dziesięć lat. O przyszło-
ści mówi się w czasie teraź-
niejszym, w trybie dokona-
nym. W Lubinie wiedzą, cze-
go chcą. W powiecie wołow-
skim tego brakuje. Nie mam 
żadnych zastrzeżeń do 
Wołowa jako miasteczka 
czy jego mieszkańców. Uwa-
żam jednak, że gdyby powiat 
miał siedzibę np. w Brzegu 
Dolnym, to może miałby 
szansę istnieć. Brzeg Dolny 
również ma dynamikę przez 
przemysł chemiczny, świet-
ne połączenie z Wrocławiem 
i wszystko, co z tego wynika. 

Czy to prawda, że wszel-
kie wołowskie inwesty-
cje powiatowe w gminie to 
efekt wiecznego szantaż? 

Tak. Ciągle słyszymy: 
„Zrobimy coś, ale pod 
warunkiem, że... i wyłącznie 
w tej wiosce, w której nam się 
podoba”. Zdanie gminy, na 
której terenie jest dana dro-
ga czy chodnik, nie ma żad-
nego znaczenia. 

Podam przykład: w stycz-
niu spotkaliśmy się na mój 
wniosek z burmistrzem 
Żmigrodu, starostą trzeb-
nicką i starostą wołow-
skim, bo mamy wspól-
ną drogę powiatową, która 
łączy się z drogą S5. To dla 
obu gmin połączenie stra-
tegiczne. Z niej drogą kra-

jową w drugą stronę dojeż-
dża się do trasy S3. Wińsko 
jest pośrodku. Remontując 
z Funduszem Dróg Samo-
rządowych wykładamy – 
jako powiaty i gminy – zale-
dwie 20% kosztów. Część 
drogi jest bowiem po stro-
nie trzebnickiej (Żmigród), 
a część po wołowskiej (Wiń-
sko). Zaproponowałam, aby 
obydwa powiaty podpisały 
porozumienie, co zwiększa 
szansę na otrzymanie finan-
sowania z zewnątrz. Trzebni-
ca – tak. Wołów – nie. Nawet 
nie chce złożyć wniosku. Nie 
chce spróbować, dać szansy. 

Spodziewa się Pani fali 
kłamstw, ataków, agresji?

Oczywiście! Już się zaczę-
ły. Słyszałam, że „Lubin 
narzuci nam wyższe podat-
ki”. Otóż nie istnieją żadne 
podatki powiatowe. Podat-
ki lokalne ustala rada gminy 
i musi się zmieścić w „wideł-
kach” narzucanych przez 
ministerstwo. Przynależność 
do powiatu niczego tu nie 
zmienia. Poszła też plotka, że 
„Lubin zrobi u nas śmietni-
sko”. Ani prawo nie pozwa-
la, ani terenu takiego nie 
mamy. To burmistrz Woło-
wa zafundował coś takiego 
swemu miastu i nam – mam 
na myśli tranzyt śmieci – ale 
musiał się wycofać, bo spra-
wa wyszła na jaw w kampa-
nii wyborczej. Nikt nie zarę-
czy, że do tego nie wróci. 

Lokalny tygodnik wołowski 
ujada, że „w Wińsku wrze”, 
że grozi nam „podział gmi-
ny”. Bzdura! Tego zwyczaj-
nie nie ma. Wciąż zamiesz-
czają zdjęcia z zebrań przed 
referendum w 2017 roku. 
Judzą, dzielą ludzi, wywo-
łują konflikty. A strasze-
nie, że Głębowice odejdą do 
sąsiedniej gminy? Mój Boże! 
Jaka gmina przyjmie wioskę 
z najmniejszym ośrodkiem 
zdrowia i najmniejszą szko-
łą na Dolnym Śląsku? My, 
gmina Wińsko utrzymuje-
my i rozwijamy te jednostki. 
Sąsiedzi dawno swoje poza-
mykali. Straszy się ludzi jaki-
miś wymyślonymi koszta-
mi wymiany dowodów oso-
bistych, tablic rejestracyj-
nych. To nieprawda. Nicze-
go nie będzie trzeba wymie-
niać. Mieszkaniec nie ponosi 
żadnych kosztów osobistych 
z powodu zmiany powiatu. 
Ponadto planujemy utworzyć 
w Urzędzie Gminy „powia-
towy punkt obsługi klienta”. 
Naprawdę do mitycznego 
starostwa jeździmy w życiu 
bardzo rzadko.

Jak to więc będzie?
Powtarzam: będzie tak, 

jak ludzie zechcą. Mnie oso-
biście żaden powiat nie jest 
potrzebny i to nie jest żad-
na moja osobista ambicja. 
Dobry powiat jest potrzeb-
ny naszej gminie. Naszym 
mieszkańcom. I tylko o to 

chodzi. My chcemy dynami-
ki, chcemy iść za potrzebami 
naszych ludzi. W powiecie 
lubińskim chętniej uczą się 
dzieci z naszej gminy i pra-
cują nasi mieszkańcy, którzy 
zarabiają „po tamtej stro-
nie”, a jednak udział w ich 
PIT-ach idzie do Wołowa.

Kłamstwa pójdą też za 
Odrę?

Już idą. Zdanie miesz-
kańców po drugiej stro-
nie Odry liczy się tak samo, 
jak naszych. Moje dzieci 
mają przyjaciół w Lubinie. 
Oni mówią „wasza mama 
chce was tu przyprowadzić, 
żeby nas okradać”. Cóż, nie 
muszę przyprowadzać, bo 
już tu jesteśmy – w kopal-
niach, w marketach, w szko-
łach, w szpitalach. Okrada-
my – bo część z naszych PIT 
idzie do Wołowa, nie do 
Lubina. Zostawiamy – bo tu 
wydajemy nasze pieniądze. 
Mamy wiele do zaoferowa-
nia. 250 km2 ziemi, z cze-
go 3/4 to lasy, pola, stawy, 
meandry Odry i Jezierzycy, 
wolne przestrzenie, których 
wokół brakuje coraz bar-
dziej. 

To czego właściwie Pani 
chce?

Nie jestem naiwna, zda-
ję sobie sprawę, że powiat 
lubiński nie jest świętym 
Mikołajem. Ale będę miała 
z kim rozmawiać o nowych 

drogach czy nowym moście, 
którego projekt już jest wpi-
sany w budżet wojewódz-
twa. O wydłużeniu linii 
autobusowej z Lubina i Ści-
nawy do gminy Wińsko, 
do której zamierzamy się 
dołożyć naszymi pieniędz-
mi i naszymi busami. Teraz 
tracimy czas i możliwo-
ści, które mogą się już nie 
powtórzyć. Połączenie gmi-
ny dobrą, wyremontowaną 
drogą od S5 do S3 spowodu-
je, że będziemy smacznym 
kąskiem, a nie gminą, któ-
rej przypina się łatkę „bied-
nej”. Owszem, mamy niskie 
dochody bieżące, w któ-
rych dominuje podatek rol-
ny i od nieruchomości, ale 
jesteśmy bogaci w zasoby, 
bogaci zaradnością naszych 
ludzi. Pozyskujemy środ-
ki zewnętrzne z kilkuna-
stu źródeł naraz. Nadrabia-
my zaległości, które powsta-
ły w ciągu kilku kaden-
cji. Teraz liczymy na nowy 
Fundusz Dróg Samorzą-
dowych i nawet 80% dofi-
nansowania. Mamy plan na 
nasze drogi gminne. Powia-
towe też łatwo ogarnąć przy 
takich środkach rządo-
wych, trzeba tylko chcieć. 
Jesteśmy przyzwyczajeni, 
że dokładamy się do wszyst-
kiego. Czas najwyższy robić 
to z sensem. 

Kiedy?
Pośpiech jest złym dorad-

cą. O zmianie powiatu roz-
mawiamy od roku. Konsul-
tacje społeczne zaplanowali-
śmy zamknąć do końca paź-
dziernika tego roku. W mię-
dzyczasie powstaną doku-
menty planistyczne i inne 
niezbędne  do przedłożenia 
ministrowi spraw wewnętrz-
nych i administracji. Dajemy 
sobie czas. Czas mają także 
nasi sąsiedzi – ci, z którymi 
chcemy się rozstać i ci, z któ-
rymi chcemy się związać. 
Potem dopiero dokumen-
ty powędrują do Warszawy, 
oczywiście jeżeli obie stro-
ny będą co do tego zgodne. 
Pośpiech nikomu w tej spra-
wie nie służy, ale działać trze-
ba. Krok po kroku. 

Zmiana powiatu 

Wołyńska opowieść
Zapraszamy 
na spotkanie 
z autorem 
książki 
w GOK Wiń-
sko – 14 
marca 
(czwartek) 
o godz. 
17.00 

to kolejny krok » Rozmowa z wójt Jolantą Krysowatą-Zielnicą
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Ceglana wieża będzie uratowana!
Widać ją z daleka, z każdego kierunku, skąd by nie nadjeżdżać do Wińska. Patrząc z dołu nie można dostrzec, jak bardzo jest zagrożona. Dopiero dokładna analiza, przeprowadzona przez niezależnych 
ekspertów oraz państwowego inspektora nadzoru budowlanego, wykazała, że remont wieży jest niezbędny i powinien być przeprowadzony bezzwłocznie. W przeciwnym wypadku wieża będzie 
stanowić poważne zagrożenie i może wręcz przestać istnieć. Mówiąc po prostu – eksploduje. 

I tak po kilku latach starań 
Parafia w Wińsku otrzyma-
ła wreszcie pierwsze poważ-
ne środki na ratowanie wieży. 
Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego prze-
kazało na ten cel ponad 160 
tysięcy złotych. To oczywiście 
za mało, liczymy więc bardzo 
na dalsze środki z konkursów 
prowadzonych przez Urząd 
Marszałkowski Wojewódz-
twa Dolnośląskiego.

Ta poewangelicka świąty-
nia (obecnie kościół katolicki 
pw. św. Trójcy) niszczała do lat 
80. minionego wieku. Skaza-
na na wyburzenie w czasach 
PRL, ograbiona z dzwonów, 
z dziurawym dachem i powy-
bijanymi witrażami ponad 30 
lat temu doczekała się pierw-
szego remontu. Stało się to za 

sprawą byłych, niemieckich 
mieszkańców Wińska, któ-
rzy zebrali środki na jej odbu-
dowę. 

W ostatnich latach 
powtórnemu, gruntowne-
mu remontowi za pieniądze 
obecnych parafian, pod-

dano dach kościoła. 
Zabrakło jednak fundu-
szy na wieżę. Ma ona trud-
ną, nietypową dla mało-

miasteczkowej architektu-
ry sakralnej, konstrukcję – 
cała wymurowana z cegieł, 

potężna, masywna, przy-
pomina  bardziej katedrę 
niż prowincjonalny koś-
ciół. Dziś jest pełna wżerów, 
ubytków, rozpięć murów, 

w których rosną chwa-
sty i brzózki, a pta-

ki wiją gniazda. 
W szczelinach 

woda i mróz 
czynią kolej-
ne spustosze-
nia.

W tym 
roku remont 
się rozpo-
cznie i miej-
my nadzie-

ję, że dzięki 
innym źródłom 

finansowania, 
uda się go zakoń-

czyć na czas. 
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Przepisy nowej ustawy 
o Specjalnych Strefach 
Ekonomicznych sta-

nowią, że istniejące Strefy nie 
wykupują terenów pod inwe-
stycje, pozwalają natomiast 
właścicielom sprzedawać 
lub dzierżawić je samodziel-
nie. Ulgi dla przedsiębiorców, 
którzy posadowią się na tych 
działkach, dotyczą podat-
ków CIT i PIT, czyli należ-
nych państwu, nie ingerują 
natomiast w podatki lokalne, 
należne samorządowi. Ozna-
cza to, że rada gminy może – 
ale nie musi – stosować zniżek 
dla nowych podmiotów oraz 

tych, które poszerzą dotych-
czasową działalność.

Co do zasady ulgami pań-
stwowymi zostaną objęte 
przedsiębiorstwa nowe oraz 
już istniejące, które rozwijają 
swoją ofertę, zmieniają tech-
nologię itp.

 wszystkie przedsiębior-
stwa z sektora tradycyjne-
go przemysłu, z wyjątkiem 
przedsiębiorstw produkują-
cych m.in. materiały wybu-
chowe, alkohol, wyroby tyto-
niowe, stal, czy też firm pro-
wadzących działalność w sek-
torze wytwarzania i dystry-

bucji energii; handlu hurto-
wego i detalicznego, obiek-
tów i robót budowlanych, 
w zakresie usług związanych 
z zakwaterowaniem i usług 
gastronomicznych oraz pro-
wadzenia ośrodków gier. 
Z uzyskania wsparcia, na 
mocy przepisów unijnych, 
wykluczone są również firmy 
z sektora hutnictwa, żelaza 
i stali, sektora węglowego czy 
sektora transportowego
 wybrane przedsiębior-

stwa z sektora nowoczesnych 
usług (BSS) świadczące usłu-
gi: informatyczne, badaw-
czo-rozwojowe w dziedzinie 

nauk przyrodniczych i tech-
nicznych, rachunkowości 
i kontroli ksiąg, z zakresu 
księgowości (z wyłączeniem 
deklaracji podatkowych), 
badań i analiz technicznych, 
centrów telefonicznych, 
architektonicznych oraz inży-
nieryjnych.

Przy obecnej stopie bezro-
bocia w gminie Wińsko do 
zniżek kwalifikują się przed-
siębiorstwa małe –  jeśli zain-
westują 1 mln kosztów kwa-
lifikowanych, średnie przy 
inwestycji 4 mln, duże przy 
20 mln.

Koszty kwalifikowa-
ne to: koszt nabycia gruntu, 
koszt nabycia, rozbudowy 
lub modernizacji środków 
trwałych (np. maszyn), kosz-
ty nabycia wartości niemate-
rialnych i prawnych (progra-
my komputerowe, licencje, 
certyfikaty itp.) lub dwuletnie 
koszty pracy nowo zatrudnio-
nych pracowników.

– Dla gminy objęcie pod-
strefą oznacza promocję 
gruntów inwestycyjnych na 
naszym terenie, zachętę do 
posadowienia nowych i roz-
wijania istniejących przed-
siębiorstw (ze względu na 

niewielkie rozmiary działek 
wchodzą w grę firmy małe, 
ewentualnie średnie), zwięk-
szenie zatrudnienia i dochód 
z podatków lokalnych –  
wyjaśnia Karolina Katan, kie-
rująca inwestycjami. – Mamy 
kilka niewielkich, ale dobrze 
położonych działek, które 
chcemy objąć nowym pla-
nem, a tym samym włączyć 
do strefy. Są rozsiane po całej 
gminie: od Orzeszkowa, przez 
Turzany po Aleksandrowice. 
To jest przyszłość. Kończymy 
naprawianie starych rzeczy, 
zaczynamy budować nowe. 

RL

Gmina Wińsko w podstrefie LSSE
 » Działki inwestycyjne przy drodze krajowej 36 (20 ha) należące do gminy, działki należące do instytucji publicznych (np. KOWR, PKP, LS), 

które w obecnym planie zagospodarowania przestrzennego mają status inwestycyjnych, zostają objęte działaniem Legnickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej (LSSE). Tereny dotąd planem nieobjęte będzie można wpisać do strefy w momencie opracowania 
i uchwalenia dla nich takiego planu. 
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Dzięki dofinansowaniu 
z programu LGD Kra-
ina Łęgów Odrzań-

skich, młodzi przedsiębior-
cy poszerzyli właśnie zakres 
działalności. Teraz można tu 
przyjeżdżać, uczyć się jazdy 
konnej, przywieźć konia do 
terapii, na naukę itp., a wkrót-
ce zanocować. Ranczo moż-
na obejrzeć tu: http://www.
ranczorajczyn.pl/

Od niedawna w Rajczy-
nie, również za sprawą przy-
byszy z miasta, powstało 
coś zupełnie nowego – Wio-
ska Tipi, oferująca noclegi 

w niezwykłych namiotach 
i wynajem quadów. Można 
by pomyśleć, że w gminie 
Wińsko zamieszkali India-
nie... Także ich można obej-
rzeć w internecie: https://
wioskatipi.pl/

Sołtys Rajczyna Anna Gil 
podkreśla: – Droga do Dąbia 
jest wyrównana, chod-
nik przy drodze gminnej 
wydłużony, teraz czekamy 
na remonty dróg: gminnej 
i wojewódzkiej. Wtedy oko-
lica będzie nie tylko urokli-
wa, ale i wygodna do życia. 
To niewielka miejscowość, 

135 mieszkańców, a przy-
ciąga nowych, aktywnych 
ludzi.

W sąsiednich Gryżycach, 
jeszcze mniejszej wsi, działa 
od sześciu lat stajnia, która 
oprócz codziennych zajęć, 
treningów i rajdów, organi-
zuje obozy letnie i zimowi-
ska w siodle. 

Gdyby potraktować spra-
wę statystycznie, w samym 
Wińsku, które liczy ponad 1 

600 mieszkańców, powin-
no być kilkanaście takich 
miejsc, w których moż-
na przynajmniej przenoco-
wać (jest jedno), w Krzelo-
wie – pięć (a nie ma wcale). 
W Wyszęcicach działa jed-
na agroturystyka, w Przybo-
rowie szykuje się następna. 

– Mało. Zanim zosta-
łam wójtem, przez rok pro-

wadziłam Agro-Józkowi-
znę w Węgrzcach. Wiem, że 
z tego można się utrzymać, 
a już na pewno mieć dodat-
kowe dochody – zapewnia 
Jolanta Krysowata-Zielni-
ca. – Staramy się zachęcić 
mieszkańców, żeby otwo-
rzyli swoje domy dla gości. 
Cenimy swoją prywatność 
i ja to bardzo szanuję, ale 
często mamy w podwór-
ku stary domek „po babci”, 

więc nie byłoby żadnej koli-
zji z naszymi przyzwyczaje-
niami. Jako gmina oferuje-
my wszelką pomoc w uru-
chomieniu takich miejsc.

Pierwsze porady znaleźć 
można tu: http://winsko.
pl/informator-dla-kwate-
rodawcow/. Formalności są 
niezwykle proste. Wystar-
czy spróbować.  /gd/ 

WIŃSKO

Od niedawna w Rajczynie, również za sprawą 
przybyszy z miasta, powstało coś zupełnie nowego 

– Wioska Tipi

Wody przybywa
Zalew po trzydziestu latach piękny jak nigdy. Woda zaczęła napływać. Są ogromne szanse, 
że pokąpiemy się w nim już tego lata! 

Przed nami drugi etap 
inwestycji. Planujemy, że 
w tym i przyszłym roku na 
terenie zalewu powstaną 
dodatkowe miejsca biwako-
we, zjazdy, miejsca postojowe 

i dróżki bezpiecznego dojaz-
du rowerami, pomost dla 
wędkarzy niepełnospraw-
nych na wózkach i brodzik 
dla najmłodszych.

Wszystko wskazuje na to, 

że już za kilka miesięcy miesz-
kańcy gminy Wińsko będą 
mogli zażyć tu kąpieli. Z węd-
kowaniem trzeba będzie jesz-
cze trochę poczekać.

/op/

Ptasi targ
Już 17 marca, w niedzielę, na placu targowym „Mój Rynek” 
w Wińsku odbędzie się pierwsza giełda ptaków ozdobnych. Od 
godz. 7.00 do 12.00 będzie można być może kupić i sprzedać, 
a na pewno pooglądać, ptactwo i inne drobne zwierzęta 
ozdobne. 

Zapraszamy również oso-
by zainteresowane karmą 
i akcesoriami dla zwierząt. 
Zarówno handlujący, jak 
i zwiedzający w dniu otwar-
cia mogą wejść i wjechać na 

targowisko za darmo. Czekać 
będzie na nich również poczę-
stunek i losowanie nagród. 

Planujemy organizację 
takiej giełdy w każdą trzecią 
niedzielę miesiąca.  

Wiosenna zbiórka 
wielkogabarytowa 
Od 25 do 29 marca na terenie naszej gminy zostanie 
przeprowadzona bezpłatna zbiórka wielkogabarytowa. 

Do odpadów wielkogaba-
rytowych zaliczamy: krzesła, 
stoły, szafy, łóżka , tapczany, 
opony (wyłącznie do aut oso-
bowych!), duży sprzęt gospo-
darstwa domowego i RTV.

Odpady należy wysta-
wić dzień wcześniej bądź w 
dzień zbiórki do godziny 7.00. 
Odpady wystawione w póź-
niejszym terminie nie 
będą odbierane. 
  25.03 (poniedzia-

łek): Białawy, Biała-
wy Małe, Białawy 
Wlk, Czaplice, Węgle-
wo, Morzyna, Stryjno, 
Białków, Kleszczowice, 
Grzeszyn, Piskorzyna, Naro-
ków, Rogówek.

  26.03 (wtorek): Budków, Dą-
bie, Gryżyce, Kozowo, Rajczyn, 
Węgrzce, Wyszęcice, Buszkowice 
Małe, Przyborów, Iwno.

  27.03 (środa): Aleksandrowice, 
Turzany, Staszowice, Głębowice, 
Trzcinica Wołowska, Mysłoszów, 
Brzózka, Smogorzówek, Smogo-
rzów Wlk., Rudawa.

  28.03 (czwartek): Wińsko
  29.03 (piątek): Chwałkowice, 

Jakubowice, Baszyn, Doma-
nice, Moczydlnica Klasz-
torna, Młoty, Konary, Bo-
raszyce Wlk., Boraszyce 
Małe, Słup, Łazy, Rogów 
Wołowski, Wrzeszów.
  22.03 (czwartek) 

Krzelów, Małowice, 
Orzeszków. GRAFIKA: PIXABAY.COM

Gdyby w całej gminie 
było jak w Rajczynie…
 » Rajczyn to zaledwie 135 mieszkańców, jeden sklep, świetlica i boisko. Właśnie tu 

działa już trzeci rok Ranczo Rajczyn, stworzone przez parę młodych wrocławian, 
Tomka i Kasię. 
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 Urząd Gminy Wińsko – ul. Plac Wolności 2, 56-160 Wińsko, woj. dolnośląskie 
 Tel. 71 38 04 200  Fax. 71 38 98 366   NIP: 917-11-60-904  REGON: 000542008

Z ogłoszeniami dotyczącymi nieruchomości można zapoznać się w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Wińsko. Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 3 i pod nr. tel. 71 38 04 229.
Ogłoszenia podane są na stronach internetowych www.winsko.pl,w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wińsko www.bip.winsko.pl, na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i miejscowościach oraz w  gazecie „Wiadomości Lubińskie”.

Nr konta, na które należy wpłać wadium: Gmina Wińsko PKO BP 07 1020 5226 0000 6602 0527 6458. Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji w dniu przetargu.

www.winsko.pl

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. 
[ha] Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie

zagospodarowania
Forma

sprzedaży
Cena

wywoławcza 
Termin 
zapłaty

Uchwała Rady Gmi-
ny

1 Rudawa WR1L/00024074/4 351 1,48
Grunty zadrzewione i zakrzewio-

ne, pastwiska nieużytki, lasy

Brak planu zagospodarowania przestrzennego

W trybie 
ustnego 

przetargu 
nieograniczo-

nego 

 28.000,00

Przed 
zawarciem 

aktu 
notarialnego

Nr XLVII/227/2006 z 
26.05.2006 r.

2 Krzelów WR1L/00029806/0 313/1 0,53 Grunty orne – RV, W-R V  9.000,00
Nr XV/130/2015
 z 27.11.2015 r.

3 Kozowo WR1L/00036094/7 97/2 0,2608 Grunty orne – RVI 12.000,00
Nr XXXVII/265/2001 

z 07.08.2001 r.

4 Węgrzce WR1L/00025353/1 104/4 0,8708
Łąki trwałe V i VI oraz grunty za-

drzewione i zakrzaczone
76.000,00

 Nr XV/130/2015
 z 27.11.2015 r.

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

–  wydana decyzja o warunkach zabudowy
15.000,00

XLII/315/2017 z 
26.05.2017 r.

6 Smogorzów Wielki WR1L/00036078/9 112 0,05 Łąki trwałe – III

Brak planu zagospodarowania przestrzennego

4.000,00
Nr XXXVII/265/2001 

z 07.08.2001 r.

7 Smogorzów Wielki WR1L/00036079/6 115 0,05 Łąki trwałe – III 3.000,00
Nr XXXVII/265/2001 

z 07.08.2001 r.

8 Smogorzów Wielki WR1L/0003626270/2 292 1,74 Rola – IIIb, IVb, V 45.000,00
Nr XV/130/2015
 z 27.11.2015 r.

9 Smogorzów Wielki WR1L/00026271/9 107 0,11  Pastwiska trwałe – III 3. 000,00
 Nr XV/130/2015
 z 27.11.2015 r.

10 Dąbie WR1L/0024268/1 128 0,8159 Grunty orne – IVb i V 47.000,00
Nr XV/130/2015 z

 27.11.2015 r.

11 Grzeszyn WR1L/00024458/0 92 0,4389
Grunty zadrzewione – R IV b 

oraz nieużytki
12.000,00

Nr XV/130/2015 z
 27.11.2015 r.

12 Stryjno WR1L/00024264/3 48 2,7690

Grunty orne – V
Pastwiska trwałe IV i VI,

Nieużytki 
lasy

55.000,00
Nr XV/130/2015 z

 27.11.2015 r.

13 Boraszyce Wielkie WR1L/00026294/6 61/4 0,2999
Zurbanizowane tereny niezabu-
dowane lub w trakcie budowy

25.000,00
Nr XXII/81/92 
z 25.06.1992 r.

14 Małowice WR1L/00029817/0 145 0,1360
Pastwiska trwałe – V

Nieużytki
3.500,00

Nr XLVII/277/2006 z 
26.05.2006 r.

15 Krzelów WR1L/00024042/1 239/1 0,09
Zurbanizowane tereny niezabu-

dowane
Grunty rolne

3.500,00
NR VI/51/2019 z 

27.02.2019 r.

16 Krzelów WR1L/00026252/0 239/2 0,85
Grunty orne – V

Pastwiska trwałe – V
29.000,00

NR VI/52/2019 z 
27.02.2019 r.

Prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości przysługuje byłym właścicielom i ich spadkobiercom. Zgodnie z art. 34 ust 1 pkt 1,2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2018 r, poz. 2204 ze zm.) osobom, którym przy-
sługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości, wyznacza się co najmniej 6-tygodniowy termin do ich złożenia, który przypada od 7 marca do 24 kwietnia 2019 roku.

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

Obręb Księga wieczysta Adres Powierzchnia 
użytkowa [m2] Opis Forma najmu Miesięczny 

czynsz najmu 
Termin opłacania 

czynszu

Wińsko WR1L/00025340/7
Wińsko,

pl. Wolności 13
41,79

Zespół pomieszczeń użytkowych z przeznaczeniem na 
prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na 
świadczeniu usług pocztowych, położony na parterze 
budynku, który nie stanowi odrębnej nieruchomości 

lokalowej w rozumieniu art. 46 k.c.

W trybie pisemnego przetargu ograniczonego do 
oferentów prowadzących działalność polegającą 

na świadczeniu usług pocztowych, zgodnie 
z ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocz-

towe (Dz.U. 2017r., poz.1481 ze zm.). 

245,75 zł + VAT
(302,27 zł brutto)

Do 10. dnia każdego mie-
siąca kalendarzowego

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

Poz. Obręb Księga wieczysta Nr działki Pow. [ha] Opis nieruchomości Forma dzierżawy Czynsz dzierżawny [zł] Termin wnoszenia opłat

1. Wyszęcice WR1L/00029783/2  279/1  0,5594 Ps III-0,5594  Przetarg ograniczony  156,63 do 30 września każdego roku 


