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Dobry Start
Trwa nabór w programie „Dobry 
Start”. Jest to jednorazowe wsparcie 
dla rodziców uczniów rozpoczynają-
cych rok szkolny, wynoszące 300 zł.
Wypłata będzie realizowana w formie 
przelewu na konto bankowe wskaza-
ne przez rodzica, a nadawcą przelewu 
będzie Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych. Zakończenie naboru wniosków 
nastąpi 30 listopada 2022 r. Termin 
wypłaty zależy od terminu złożenia 
wniosku. 
Wnioski składać można wyłącznie on-
line poprzez bankowość elektronicz-
ną, portal informacyjno-usługowy 
Emp@tia na stronie https://empatia.
mpips.gov.pl lub portal PUE ZUS.

Czyste Powietrze
Narodowy Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej ogłosił ran-
king, w którym Gmina Wińsko znala-
zła się na liście 46 najbardziej efek-
tywnych gmin na Dolnym Śląsku 
i otrzymała nagrodę w wysokości 25 
600 zł. To nagroda za skuteczne mo-
tywowanie mieszkańców do poprawy 
efektywności energetycznej domów 
jednorodzinnych.
Program „Czyste Powietrze” jest na-
dal realizowany w gminie Wińsko; za-
interesowani mogą się zgłaszać do 
punktu przy ul. Kościuszki. Ponadto 
pojawił się nowy program o nazwie 
„Ciepłe Mieszkanie”.

Ciepłe Mieszkanie 
To nowy program, do którego przy-
stępuje gmina Wińsko. Tym razem 
skorzystać mogą właściciele mieszkań 
w budynkach wielorodzinnych. Pro-
gram „Ciepłe Mieszkanie” przewiduje 
dofinansowanie do wymiany źródła 
ciepła na paliwa stałe na: kocioł gazo-
wy kondensacyjny, kocioł na pellet 
drzewny o podwyższonym standar-
dzie, ogrzewanie elektryczne, pompę 
ciepła powietrze/woda lub pompę 
ciepła powietrze/powietrze albo pod-
łączenie lokalu do wspólnego efek-
tywnego źródła ciepła. Dodatkowo 
możliwe będzie wykonanie instalacji 
centralnego ogrzewania i ciepłej wo-
dy użytkowej, wymiana okien i drzwi, 
wykonanie wentylacji mechanicznej 
z odzyskiem ciepła.
Program nie obejmuje ocieplenia ele-
wacji. Dotyczy tylko właścicieli po-
szczególnych mieszkań, a nie wspól-
not. 
Obecnie gmina zbiera wstępne dekla-
racje od potencjalnych zainteresowa-
nych. Pieniądze na program „Ciepłe 
Mieszkanie” nie pochodzą z budżetu 
gminy, ale z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu, z którym gmi-
na zawrze odpowiednią umowę 
– oczywiście jeśli będą zainteresowani 
właściciele mieszkań. 
Wstępny wniosek należy złożyć 
w Urzędzie Gminy Wińsko, przy pl. 
Wolności 2, lub w Gminnym Punkcie 
„Czyste Powietrze” ul. Kościuszki 
5/1A (obok siedziby Policji). Można 
też wysłać skan wypełnionego druku 
e-mailem na adres: czystepowietrze@
winsko.pl do 30.09.2022 r.
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Rodzinny Dom Pomocy 
„Pod Kasztanami”
 » W miniony czwartek, prosto z dużego Domu Pomocy Społecznej w Głogowie, przyjechał do Wińska 

pierwszy mieszkaniec Rodzinnego Domu Pomocy „Pod Kasztanami” w Wińsku. 

Busy wewnętrzne (między miejscowoś-
ciami gminy a Wińskiem) również kursują 
bez zmian. 

Kolejny rok funkcjonuje linia PKS Lubin, 
która startuje o 6.45 z Piskorzyny i, jadąc 
cały czas drogą krajową 36, zatrzymuje się 
na wszystkich przystankach w gminie Wiń-
sko. Następnie autobus jedzie pod lubiń-
skie szkoły średnie. Natomiast PKS Wołów 
dowozi młodzież od strony Orzeszkowa, 
Małowic do Iwna, gdzie jest przesiadka na 
linię lubińską (jak w roku ubiegłym). 

Pojawiła się nowa linia PKS Wołów, któ-
ra zabiera młodzież od Węgrzc przez Kozo-

wo, Gryżyce i Wyszęcice do Krzelowa, gdzie 
jest przesiadka na linię lubińską. Dzięki tej 
współpracy dwóch przewoźników (PKS 
Lubin i PKS Wołów) młodzież z gminy 
Wińsko z trzech kierunków może dojechać 
do szkół w Lubinie w czasie krótszym niż 
godzina. 

Niezmiennie funkcjonują też linie pry-
watnego przewoźnika Wiesława Wrony, 
który zbiera młodzież z mniejszych miej-
scowości do Lubina. Jego busy jeżdżą też do 
Wołowa. 

Szczegóły na stronie winsko.pl/rozklady-
-jazdy/

Nasza komunikacja
Przypominamy, że autobusy PKS Wołów kursują w dni nauki szkolnej między 
miejscowościami gminy Wińsko a Wołowem według rozkładu jazdy jak w roku ubiegłym. 

Polski Ład – trudne, ale bardzo potrzebne pieniądze
Dzięki I edycji programu termomodernizujemy nasze szkoły. Główne prace przesuwają się na przyszły rok – najważniejsze, że udało się znaleźć wykonawców. 

Dzięki II edycji będzie można 
podsumować sprawy bazy spor-
towej – żadna miejscowość, w któ-
rej jest szkoła i klub sportowy, nie 
będzie poszkodowana. W Orzesz-
kowie powstanie boisko wielofunk-

cyjne (obok hali) – takie, jakie mają 
już Krzelów i Wińsko. Podobne 
powstanie w Głębowicach. Tu rów-
nież znajdzie się szatnia z salką tre-
ningową dla uczniów i zawodników 
klubu Zryw. 

W Wińsku obok boiska zie-
lonego powstanie boisko typu 
„orlik”. Przed laty, gdy w gmi-
nach powstawały „orliki”, gmi-
na Wińsko nie składała wnio-
sków na sfinansowanie takiego 

obiektu. Teraz jest okazja, żeby to 
nadrobić. 

Jedyne czego należy się obawiać, 
to inflacja i wzrost cen, które mogą 
pokrzyżować plany nie tylko naszej 
gminy.

Pan Andrzej dwa lata temu 
musiał opuścić rodzinny 
dom i gminę Wińsko, ponie-

waż nie mógł sam poradzić sobie 
w życiu codziennym ze względu 
na stan zdrowia i sytuację rodzin-
ną. Całe życie mieszkał na wsi, 
dlatego wyprowadzka do Głogo-
wa była dla niego ciężkim przeży-
ciem, z którym się jednak pogo-
dził.  

– Gdy dowiedziałem się, że mogę 
wrócić w swoje strony i to do takie-
go małego domu, rodzinnego, nie 
mogłem uwierzyć, ale zgodziłem 
się natychmiast – mówi.

Łącznie w tym roku w RDP przy 
ul. Piłsudskiego zamieszka pięć osób. 
W parterze budynku znajdują się trzy 
sypialnie, salon, jadalnia, kuchnia, 
łazienki, toalety, balkon. Na piętrze 
znajduje się mieszkanie dla rodziny 
prowadzącej ten dom.

– Specyfika rodzinnych domów 
pomocy jest podobna do rodzin-
nych domów dziecka. Nie ma pra-
cowników „na zmiany”, tylko 
rodzina, która mieszka na miejscu 
i zajmuje się na stałe  mieszkańca-
mi. Może w razie potrzeby korzy-
stać z pomocy innych osób, na 
swój koszt – wyjaśnia Sabina Bary-

luk, kierownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. 

– Dotąd w całej Polsce istniało 
zaledwie czternaście takich domów 
– mówi wójt Jolanta Krysowata-Ziel-
nica. – Dlatego, kiedy Ministerstwo 
Rodziny i Polityki Społecznej ogło-
siło program rozwoju rodzinnych 
domów pomocy na rok 2022, ofe-
rując dofinansowanie do remontu, 
wyposażenia i prowadzenia RDP, 
natychmiast zgłosiliśmy się jako gmi-
na. Otrzymaliśmy środki na remont, 
wyposażenie i dostosowanie domu 
do nowych potrzeb. 

– Dodatkowym atutem tego 
miejsca jest duży ogród do 
zagospodarowania na wiosnę, 
podwórko i bezpośrednie sąsiedz-
two Domu Senior+, gdzie miesz-
kańcy będą mogli korzystać na 

przykład z fizjoterapii – dodaje 
Sabina Baryluk.

– Nasi mieszkańcy bardzo boją 
się opuszczać swoje strony. Teraz 
przynajmniej kilkoro z nich będzie 
mogło do nas wrócić lub trafić bez-

pośrednio do RDP zamiast do DPS 
daleko od nas. To bardzo dobre 
rozwiązanie zarówno z powodów 
humanitarnych, jak i ekonomicz-
nych- podkreśla wójt. – Minister-
stwo dokłada do kosztów funk-
cjonowania domu, płacą również 
mieszkańcy i ich krewni. Dopiero 
na końcu zobowiązana jest gmi-
na. Osobiście liczę na to, że „Pod 
Kasztanami” to pierwszy taki dom 
w gminie Wińsko, że powstaną 
następne, tak aby nikt na starość, 
z powodu samotności lub choroby, 
nie musiał opuszczać rodzinnych 
stron.
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BEZPŁATNIE AŻ 180 LAPTOPÓW!

Laboratorium Przyszłości dla naszych dzieci!

Szkoła Podstawowa w Wińsku przystą-
piła do programu „Laboratoria Przy-
szłości”. To inicjatywa Ministerstwa 
Edukacji i Nauki, realizowana we 
współpracy z Centrum GovTech w Kan-
celarii Premiera. Dzięki otrzymanym 
środkom w szkole w Wińsku powstała 
urządzona i świetnie wyposażona pra-

cownia, w której znajdziecie nowoczes-
ne meble, gogle wirtualnej rzeczywisto-
ści z akcesoriami, drukarkę 3D oraz ze-
stawy do robotyki LEGO Education 
BricQ i Spike z akcesoriami, roboty edu-
kacyjne SkriBot, klocki konstrukcyjne 
SkriKit, gimbal, mikrofon kierunkowy, 
aparat fotograficzny, zestaw oświetle-

niowy, mikroport, stację lutowniczą, 
mikrokontroler i laptop. Sprzęt będzie 
wykorzystywany w czasie obowiązko-
wych i pozalekcyjnych oraz realizowa-
nych w szkole projektów.
Jeśli jesteście rodzicami i nie do końca ro-
zumiecie, o czym tu mowa, nie przejmuj-
cie się. Dzieci wam wyjaśnią.

Razem pod 
Biało-Czerwoną
O konkursie dla gmin, polegającym na internetowym głosowaniu przez 
mieszkańców w całej Polsce, zdążyliśmy już zapomnieć. Aż okazało się, że 
wygraliśmy maszt i fl agę. Kwota 8 tys. zł wystarczyła na 12-metrowy maszt. 
Gdzie go ustawić? Jakie miejsce będzie godne? Gdzie możemy się spotykać 
wspólnie, przy święcie i w dzień powszedni? 

Maszt stanął przy wejściu 
do największej z naszych szkół, 
w Wińsku. Termin był oczywisty: 1 
września – rozpoczęcie roku szkol-
nego i rocznica wybuchu II wojny 
światowej. 

Przy dźwiękach hymnu ucznio-
wie Zuzanna Konieczna, Karol Fojt 
i Julia Pietruszka dokonali podnie-
sienia flagi na maszt. 

– To bardzo poruszający 
moment, kiedy flaga znalazła się 
już nad murami szkoły, rozwiał ją 
wiatr i pokazała się w pełnej krasie 
– wspomina wójt Jolanta Krysowa-
ta-Zielnica. – Czuliśmy się napraw-
dę razem. My, starzy mieszkań-
cy i nowi: Polacy z Kazachstanu 
i innych odległych zakątków świa-
ta, nawet z Kataru, którzy od nie-

dawna są wśród nas, oraz uchodź-
cy z Ukrainy, którzy u nas znaleźli 
swoje czasowe schronienie wraz ze 
swoimi dziećmi.

Później rozbrzmiało „Requi-
em”. „Za tę wolność, którą w Polsce 
z łaskawości Twojej mamy, Tobie, 
Boże, dziękujemy, Ciebie, Boga, 
wysławiamy. Za tę wolność i za 
pokój, którym cieszyć się możemy, 
Ciebie Boga wysławiamy – Tobie, 
Boże, dziękujemy” –  słowa pieśni 
dla każdego oznaczały coś innego. 

– Na koniec, przy dźwiękach 
poloneza, odbyło się pasowanie 
pierwszaków na uczniów. Pod 
nową biało-czerwoną. To było 
poruszające bardziej niż kiedykol-
wiek wcześniej – przyznaje dyrek-
tor szkoły Dariusz Łeśko.  

Laboratorium Przyszłości dla naszych dzieci!Laboratorium Przyszłości dla naszych dzieci!Laboratorium Przyszłości dla naszych dzieci!Laboratorium Przyszłości dla naszych dzieci!Laboratorium Przyszłości dla naszych dzieci!

Gmina Wińsko jako pierwsza w po-
wiecie wołowskim – już na przeło-
mie czerwca i lipca – zakończyła 
przekazywanie sprzętu kompute-
rowego uczniom. Wszystko to dzię-
ki programowi „Wsparcie dzieci 
z rodzin pegeerowskich w rozwoju 
cyfrowym – Granty PPGR”.
Za otrzymane środki (579,6 tys. zł) 
udało się zakupić  180 laptopów 
wraz z oprogramowaniem MS Offi-
ce i dodatkowym ubezpieczeniem.
Co ważne, laptopy na własność 
otrzymali wszyscy mieszkańcy na-
szej gminy, którzy złożyli wniosek 
i spełniali kryteria programu. 

W czasie wakacji trwał remont jadalni 
w Szkole Podstawowej w Krzelowie. Dzieci 
mają dziś nowoczesną, piękną, estetyczną  
i kolorową salę do spożywania posiłków. 
Następnym etapem jest remont zaplecza 

kuchennego i zakup nowego wyposażenia 
i sprzętu.
Krzelów był czwartą szkołą w gminie Wiń-
sko, która otrzymała dofinansowanie 
z rządowego programu  „Posiłek w szkole 
i w domu”. Ponadto szkoła zasłużyła sobie 
na dodatkową nagrodę za najwyższy po-
ziom zaszczepień wśród szkół w gminie. 
Część środków pochodzi więc z nagrody, 
jaką gmina dostała w tym roku z budżetu 
państwa za przyrost zaszczepień przeciw-
ko COVID-19. W ten sposób temu cały re-
mont i wymiana wyposażenia sfinansowa-
ne zostały z funduszy zewnętrznych. 

Kolorowa jadalnia w Krzelowie!

 » Po dwóch latach pandemicznych obostrzeń imprezy plenerowe mają wyjątkowe wzięcie. 

Za nami Dni Wińska na 
placu targowym, sobot-
nie imprezy, koncerty, 

występy, Wystawa Psów Nie-
rasowych „Kundel 2022”, 
konkursy „Śliczna zagro-
da” i „Najpiękniejsza wieś”, 
a przede wszystkim zabawa 
do późnej nocy. 

Bieg Szlakiem 
Wielkiej 
Niedźwiedzicy 
z Głębowic
do Białkowa.

Trasa biegła przez malow-
nicze tereny i była jak zawsze 
świetnie zabezpieczona. Filo-
zofia naszego biegu to wspo-
mnienie powojennego osad-
nictwa na Ziemiach Odzy-
skanych – hołd składany co 
roku odważnym podróżni-
kom w nieznane, którzy szu-
kali nowego domu na tych 
ziemiach. W tym roku wyda-
rzenie nabrało dodatkowego 
wymiaru – zwycięzcami bie-
gu okazało się małżeństwo 
z Ukrainy, Natalija i Bogdan 
Semenovych. Natomiast spo-
śród mieszkańców gminy 
najszybsi okazali się Kamila 
Kozak (Urząd Gminy Wiń-
sko) oraz Paweł Łoziński (pre-
zes klubu Zryw Głębowice).

Wójt Jolanta Krysowa-
ta-Zielnica przyznała także 
nagrodę specjalną im. Augu-
styna Czyżowicza „Gustka” 
dla najstarszego uczestnika, 
który dotarł do celu. Puchar 
i oprawioną fotografię autor-
stwa śp. Augustyna Czyżo-
wicza, fotografa-kronikarza 
powojennej historii naszej 
ziemi, otrzymał Andrzej Sza-
franiec. 

Organizatorami Dni Wiń-
ska były Gminny Ośrodek 
Kultury, Gminny Ośrodek 
Sportu Turystyki i Rekreacji, 
a najpracowitszym współor-
ganizatorem Zakład Gospo-
darki Komunalnej i Mieszka-
niowej Wińsko.

Dożynki Gminne
Organizacja Dożynek 

Gminnych co roku przypada 
temu sołectwu, którego wie-
niec zwyciężył w poprzed-
nim roku. Dlatego tym razem 
dożynki zawędrowały do 

Krzelowa i były naprawdę 
spektakularne! Sołtys Lech 
Pawłowski wraz ze swoimi 
współpracownikami oraz 
GOK i ZGKiM – czyli współ-
organizatorzy wydarze-
nia –  przeszli samych siebie 
i sprawili, że hasło „Dożynki 
koszem obfitości” było abso-
lutnie na miejscu.

Zgłoszono rekordową 
ilość wieńców i koszy dożyn-
kowych. Zwyciężył wieniec 
sołectwa Przyborów, mają-
cy kształt łodzi, co nawiązy-
wało do stawów, nad który-
mi położona jest ta piękna 
wieś. Sołtys Maciej Kiałka 
już myśli o tym, jak zorgani-

Lato minęło…
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Staszowice - nasza najpiękniejsza wieś
W dorocznym konkursie pod hasłem „Jak tu pięknie” tytuł najpiękniejszej wsi 2022 otrzymały Staszowice.

15 km od Wińska, blisko 
granicy z gminami Żmigród, 
Prusice i Wołów. Zaledwie 18 
domów i 48 mieszkańców – 
wieś, zwana naszymi mały-
mi Bieszczadami, wypięknia-
ła i obecnie kusi odwiedzają-
cych sielskimi widokami, 
łagodnymi pagórkami i uro-
czym stawem. Równo przy-
cięte trawniki i proste płoty 
także dodają uroku. 

W ostatnich latach sołe-
ctwo ze swojego funduszu 
wyremontowało świetlicę, 
z Funduszu Ochrony Grun-

tów Rolnych (Urząd Mar-
szałkowski Województwa 
Dolnośląskiego) został 
wyczyszczony staw, 
ze środków gmi-
ny uformowa-
ny i ogrodzo-
ny półwy-
sep, na któ-
rym zna-
lazł się plac 
zabaw dla 
dzieci i miej-
sce rekreacji 
dla dorosłych. 
Na koniec, z rzą-

dowego 
F u ndu -

szu Dróg 
Samorządo-

wych i środ-

ków gminy, powstała oczeki-
wana przez dziesiątki lat asfal-
towa droga przez wieś i dalej 
do granicy z gminą Prusice.

– Tu jest naprawdę pięk-

nie, zapraszamy! – nawołuje 
radny tego okręgu Krzysztof 
Rudnicki.

Serdecznie gratulujemy 
i przypominamy, że za rok 

kolejne sołectwa będą mia-
ły apetyt na wasze miejsce! 
W tym roku na drugim miej-
scu znalazły się Małowice, 
a na trzecim – Konary.

 » Po dwóch latach pandemicznych obostrzeń imprezy plenerowe mają wyjątkowe wzięcie. 

zować gminne święto plonów 
w 2023 roku. 

Trudno jednak będzie zro-
bić to lepiej niż w Krzelowie.
Sołtys Lech Pawłowski nie 
zazdrości koledze Maciejo-
wi Kiałce takiego zadania, ale 
obiecał, że pomoże. 

220-lecie powstania 
pierwszej cukrowni 
na świecie

Jeśli ktoś jeszcze nie wie-
dział, że mamy w Konarach coś 
tak wyjątkowego i to na skalę 
światową, jak relikt pierwszej 
na świecie cukrowni, w której 
wytwarzano cukier z buraków 
cukrowych, to już wie!

Wyjątkowo huczne były tego-
roczne obchody 220. rocznicy 
powstania cukrowni i pierwszej 
rafinacji cukru z buraka w Kona-
rach. Święto przygotowała i zor-
ganizowała ze swoim stowa-
rzyszeniem Aktywne Sołectwo 
Konary I Cukrownia Buracza-
na na Świecie, sołtys i radna 
Agnieszka Karasińska. Dzielnie 
wspierała ją Dominika Ober-
da wraz z mieszkańcami Konar 
oraz GOK i ZGKiM.

– Nad jubileuszową edycją 
Święta Cukru pracowaliśmy 
cały rok. Szukaliśmy spon-
sorów, ogłaszaliśmy konkur-
sy dla dzieci i szkół, odno-
wiony został pomnik, relikt 
i jego otoczenie. Głównymi 
sponsorami gminnego Świę-
ta Cukru byli Nordzucker Pol-
ska, Sudzucker Polska, Stowa-
rzyszenie Techników Cukrow-
ników i Związek Producentów 
Cukru w Polsce. Dziękujemy!

Lato minęło…
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Gmach Poczty Polskiej 
w Wińsku wciąż na sprzedaż
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www.winsko.pl 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

Dodatek „Strony Za Odrą” 
finansowany jest ze środków Gminy Wińsko

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

Poz. Obręb Księga wieczysta Nr działki Pow. w m2 Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie
zagospodarowania

Wysokość wadium w zł 
i  termin wniesienia Cena Termin zapłaty Data i miejsce 

przetargu
1 Domanice WR1L/00024476/2 137/1 1 774

Niezabudowana wraz 
z udziałem 1/9 części 

do 137/10

 Brak planu; została wydana 
decyzja o warunkach zabu-

dowy
6.000 do 21.10.2022 r.

47.000,00

Przed zawarciem 
aktu notarialnego

26.10.2022 r.,
godz. 11.00, 
pokój nr 11

2 Domanice WR1L/00024476/2 137/2 1 500 41.000,00
3 Domanice WR1L/00024476/2 137/3 1 500 41.000,00
4 Domanice WR1L/00024476/2 137/4 1 698 42.000,00
5 Domanice WR1L/00024476/2 137/5 1 500 42.000,00
6 Domanice WR1L/00024476/2 137/6 1 500 44.000,00
7 Domanice WR1L/00024476/2 137/7 1 500 44.000,00
8 Domanice WR1L/00024476/2 137/8 1 500 44.000,00
9 Domanice WR1L/00024476/2 137/9 1 500 44.000,00

Z ogłoszeniem na sprzedaż nieruchomości można zapoznać się oraz uzyskać szczegółowe informacje w pokoju nr 11, tel. 71 38-04-205.
Ogłoszenia podane 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.

WYCIĄG Z OGŁOSZEŃ WÓJTA GMINY WIŃSKO
w sprawie podania do publicznej wiadomości nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze ustnego przetargu nieograniczonego położonych na terenie Gminy Wińsko 

Obręb Księga wieczysta Nr działki Pow. w ha  Roczny czynsz dzierżawny w zł Data przetargu Termin wpłaty wadium Wysokość wadium w zł
 Smogorzówek KW WR1L/00024290/4  147/7 0,4908 245,40 25.10.2022 r. 20.10.2022 r. 30,00
Kleszczowice KW WR1L/00026284/3 cz. dz. 52/4 1,25 625,00 25.10.2022 r. 20.10.2022 r. 60,00

Z ogłoszeniami nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Wińsko, w pokoju nr 3a i pod nr tel. 71 380 42 31. 
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, w miejscowości, 

w której położona jest nieruchomość przeznaczona do dzierżawy oraz w prasie. 

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

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

Przeznaczenie w planie
zagospodarowania Forma sprzedaży Cena Termin zapłaty Uchwała Rady Gminy

1 Wyszęcice WR1L/00024403/0 89 0,2219
Nieruchomość 

gruntowa
Brak planu

Przetarg ustny nieogra-
niczony

7.500,00
Przed zawarciem 
aktu notarialnego

Zarządzenie  Wójta Gminy nr 701/2022
 z 15.09.2022 r.

2 Gryżyce WR1L/00024086/1 58/7 0,0956
Na podstawie art. 37 

ust. 2. pkt 6
22.000.00

Zarządzenie  Wójta Gminy nr 702/2022
 z  15.09.2022 r.

Prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości przysługuje byłym właścicielom i ich spadkobiercom. Zgodnie z art. 34 ust 1 pkt 1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r, poz. 1899 ze zm.) osobom, którym przysługuje pierwszeństwo 
w nabyciu ww. nieruchomości, wyznacza się co najmniej 6-tygodniowy termin złożenia dokumentów, który przypada od 22 września do 3 listopada 2022 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 11 , tel. 71 38-04-205.
Wykazy podane 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 ”.

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 Cena Termin zapłaty Uchwała Rady Gminy

1 Kozowo WR1L/00026283/6 115
1,05 w udziale 

711/10000

Lokal mieszkalny 
42/11 o pow. użytko-

wej 42,44 m2 Brak planu
Na rzecz 
najemcy

89.000,00 Przed zawarciem 
aktu notarialnego

Nr XIV/136/2019 z 18.10.2019 r. oraz Zarządzenie Wójta Gmi-
ny nr 699/2022 z 15.09.2022 r.

2 Przyborów WR1L/00033547/7 247/16
0,2227 w udziale 

4281/10000
Lokal mieszkalny 48/2 96.000,00

Nr XIV/136/2019 z 18.10.2019 r. oraz Zarządzenie Wójta Gmi-
ny nr 700/2022 z 15.09.2022 r.

Prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości przysługuje byłym właścicielom i ich spadkobiercom. Zgodnie z art. 34 ust 1 pkt 1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r, poz. 1899 ze zm.) osobom, którym przysługuje pierwszeństwo 
w nabyciu ww. nieruchomości, wyznacza się co najmniej 6-tygodniowy termin złożenia dokumentów, który przypada od 22 września do 3 listopada 2022 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 11 , tel. 71 38-04-205.
Wykazy podane 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 ”.

Kolejny przetarg, organizowany przez 
właściciela budynku 
(Poczta Polska S.A.), odbędzie się 
5 października br. Cena to niezmiennie 
500 tys. zł. 

Budynek nadaje się do adapta-
cji i wykorzystania na cele usługowe, 
mieszkaniowe, handlowe, gastrono-
miczne. Stoi na dużej działce ze spo-
kojnym sąsiedztwem i jest w bardzo 
dobrym stanie technicznym. Zachęca-
my! 

Zainteresowani powinni się kontak-
tować bezpośrednio z Pocztą Polską: 
Ośrodek Infrastruktury we Wrocławiu, 
ul. Ibn Siny Awicenny 21, 50-900 Wro-
cław,  tel. 71 360 39 71.


