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 » Zrobimy to, na co dostaliśmy już środki zewnętrze, i to, na co jeszcze pozyskamy pieniądze. 

Termomodernizacja szkół w Wińsku, Krze-
lowie i Orzeszkowie (Głębowice zostały 
już zmodernizowane). Nowe źródło cie-

pła w Wińsku (rozprężalnia gazu czekała na 
podłączenie od blisko dwóch lat). Stare piece 
na słomę poumierały śmiercią techniczną… 

95% finansowania: Program Inwestycji 
Strategicznych Polski Ład, edycja I.

Kiedy myślimy o wodzie? 
Gdy jej nie ma…

Inwestycji w wodę nie widać (chyba, że 
komuś robotnicy wykopią dołek w chodni-
ku). Są to jednak najważniejsze przedsięwzię-
cia, jakie może przeprowadzić gmina. Dlatego 
w nowym roku będziemy prowadzić ciąg dal-
szy rozbudowy i modernizacji wodociągów, 
rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody, wymianę 
pomp na energooszczędne, uzbrajać trzy nowe 
studnie w Węgrzcach i Turzanach.  

95% finansowania Program Inwestycji Stra-
tegicznych Polski Ład, edycja I i Rządowy Fun-
dusz Inwestycji Lokalnych.

Obiekty sportowe 
Dwa boiska wielofunk-

cyjne (Orzeszków i Głębo-
wice), szatnia z salką trenin-
gową (Głębowice). Dzięki 
temu wszystkie miejscowo-
ści, w których są szkoły, będą 
miały komplet: boisko zielone 
– klubowe i szkolne, Otwartą 
Strefę Aktywności, boisko 
wielofunkcyjne i szatnię.

98% finansowania: Pro-
gram Inwestycji Strategicz-
nych Polski Ład, edycja III.

Drogi 
Już zaczęta droga przy 

hali w Orzeszkowie (Rządo-
wy Program Rozwoju Dróg 
Lokalnych – 60% finanso-
wania) oraz wszystkie, na 
które dostaniemy pienią-
dze zewnętrzne. Dokumen-
tację mamy gotową dla dróg w Wińsku, Krze-
lowie, Boraszycach Małych i Wielkich, Kozo-
wie, Małowicach, Smogorzowie i Smogorzów-
ku. Chodzi oczywiście o drogi gminne, a nie 
powiatowe. Pomniejsze dróżki natomiast nie 
wymagają dokumentacji i będą po prostu, 
w miarę możliwości finansowych, naprawia-
ne i odświeżane. Oby jak najwięcej.  

Nowe osiedle, nowe kamienice
Gotowy projekt osiedla w Głębowicach (12 

bliźniaków, a w nich 24 mieszkania) na ponad 
hektarowej działce gminnej. W toku jest pro-
cedura wydawania pozwolenia na budowę. 
Podobnie jest w przypadku potrójnej kamienicy 
w rynku przy Urzędzie Gminy, gdzie dziś znaj-
duje się wystawa. Będziemy przygotowani na 
pozyskanie środków – krajowych lub unijnych. 

Fontanna i inne ładne  drobiazgi
Miała stanąć na środku ronda i być okrą-

gła lub owalna. Niestety, nie jest to możliwe, 
bo i my, i Dolnośląski Konserwator Zabytków 

wiemy, że centralną część placu zajmują relikty 
ratusza, dobrze zachowane fundamenty i piw-
nice. Trzeba to zostawić potomnym albo lep-
szym czasom za naszego życia. Fontanna będzie 
więc prostokątna i stanie na skwerze od strony 
Pizzerii 16 i sklepu pani Joli. 

Plac będzie nasadzony zielenią niską, krze-
wami, kwiatami i trawami 
ozdobnymi. Przypadkowe iglaki 
znikną, stare wysokie drzewa liś-
ciaste zostaną. Będą ławki, nowe 
stylizowane latarnie i przysta-
nek. Odnowimy studnie (pom-
py) w rogach rynku. Będą ścież-
ki wokół byłego ratusza i jeszcze 
kilka drobiazgów. Planujemy 
ruszyć wiosną. 

Świetlica w Kozowie
Pozwolenie na budowę jest 

gotowe. Tylko pogoda spowo-
dowała, że środki zgromadzo-
ne w tym roku na budowę prze-
nieśliśmy na rok przyszły. Przy-
pomnijmy, mieszkańcy zgodzili 
się na przeznaczenie starej świet-
licy (w budynku wielorodzin-
nym) na kolejne mieszkanie, 
w zamian za obietnicę, że nad 
stawem, w dogodnym miejscu 
powstanie nowa świetlica. Sło-

wo zostanie dotrzymane! 
Jest też pozwolenie na budowę świetlicy 

w Białawach Małych, przy placu zabaw. Ale 
skoro mieszkańcy wolą starą, na końcu wsi, 
która bez względu na włożone w nią pieniądze 
i tak butwieje, bo „mają sentyment”, poczeka-
my. Mądrość przychodzi z czasem. 

Małowice
Czas na uporządkowanie i właściwe wyko-

rzystanie nieruchomości gminnych w Mało-
wicach. Staw, działka wzdłuż torów, a po dru-
giej stronie drogi świetlica, za nią plac zabaw 
i dwie gminne, wolne dotąd działki – te miejsca 
powinny stanowić spójną funkcjonalnie całość. 
Parking, rekreacja po jednej stronie, a  za świet-
licą rozbudowa placu zabaw o teren sportowy. 
Codzienne i odświętne użytkowanie terenów 
przy stacji kolejowej i świetlicy powinno dobrze 
służyć mieszkańcom. Skala przedsięwzięcia 
zależy od środków zewnętrznych. Głównie 
unijnych, a te podobno będą na wiosnę.

Na duże  boisko zielone przy SUW zamachu 

nie będzie. Zostanie jak jest, a przyszłość poka-
że, co dalej. 

Oświetlenie ulic i miejsc  publicznych
Stopniowo odchodzimy od tradycyjnych 

lamp ulicznych w stronę solarnych. Ceny ener-
gii powodują, że nie możemy sobie pozwolić na 
taką rozrzutność. Tauron nie pozostawił nam 
wyboru. 

Nie nasze, ale u nas…
Zależy nam na uruchomieniu Centrum 

Edukacji Astronomicznej w Białkowie wraz 
z możliwością noclegów w Głębowicach, Wiń-
sku i Słupie oraz campingu i pola namiotowego 
w Grzeszynie i nad Zalewem. 

Powinna też ruszyć budowa kaplicy cmen-
tarnej w Wińsku i rozbudowa cmentarza na 
działkach, które gmina chce przekazać parafii 
na ten cel. 

Mamy również przygotowaną do przekaza-
nia Policji działkę pod budowę nowego komi-
sariatu z prawdziwego zdarzenia (ul. Rawicka, 
róg Rolnej). 

Market w Głębowicach
Opieszałość KOWR, który od lipca 2021 

roku nie jest w stanie wydzielić odpowied-
niej działki, powoduje, że marketu wciąż nie 
ma. Gmina Wińsko zaproponowała innej sie-
ci część swojej działki, również dogodnie poło-
żonej. Czekamy. 

Drogi powiatowe
Powiat wołowski otrzymał ogromne pie-

niądze z programu Polski Ład na drogę do tra-
sy S5 i kilka innych odcinków. Skala prezentu 
od Państwa Polskiego dla Powiatu Wołowskie-
go to 95 i 98% kosztów. Mimo spotkań, usta-
leń i deklaracji gminy Wińsko o wsparciu tych 
inwestycji, Powiat od ponad pół roku pozosta-
je bezczynny.  

Pod Kasztanami 
Pierwszy Rodzinny Dom Pomocy Społecznej 
to nowy obiekt w naszej gminie.
Dzięki uzyskanej z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej 
dotacji udało się zagospodarować budynek przy ul. Piłsud-
skiego, aby służył starszym mieszkańcom naszej gminy. Będą 
mogli w nim zamieszkać, w przystosowanych do ich potrzeb 
pomieszczeniach, pod opieką rodziny, która mieszka  na miej-
scu i zajmuje się pensjonariuszami. Pozwoli to seniorom na 
spędzenie jesieni życia w znanym sobie otoczeniu, bez ko-
nieczności wyjazdu do wielkich domów opieki poza granicami 
gminy. Zwłaszcza, że są przyzwyczajeni do wiejskich, domo-
wych warunków, własnej przestrzeni, ogrodu itd. 
RDPS to nowy trend w udzielaniu pomocy społecznej. To bar-
dzo potrzebne, ale nadal rzadkie miejsca – dotychczas w Pol-
sce powstało zaledwie 14 takich placówek. Koszt pobytu 
podopiecznych w RDPS jest finansowany przez ministerstwo, 
samych mieszkańców oraz ich krewnych, dopiero w ostatecz-
ności dokłada się doń gmina. 
Lokalizacja domu Pod Kasztanami uwzględnia też bliskość 
Centrum Senioralnego Srebrnego Podkowa, do którego 
mieszkańcy będą mogli chodzić na zajęcia i rehabilitację. Na 
pewno będziemy się starać o stworzenie kolejnych takich pla-
cówek w gminie, żeby nasi seniorzy nie musieli opuszczać ro-
dzinnych stron, gdy już sami nie będą w stanie w pełni o siebie 
zadbać.  
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Małe jest piękne: Staszowice
18 domów, 48 mieszkańców i mnóstwo determinacji, dzięki której 
udało się zdobyć tytuł najpiękniejszej miejscowości w gminie Wińsko.
Otrzymywane co roku środki z funduszu sołeckiego wykorzystano tu 
na remont świetlicy, a z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego po-
zyskano pieniądze na oczyszczenie i zaaranżowanie stawu. 
Na stawie, dzięki pomocy gminy, wygrodzono półwysep. 
Na zyskanej w ten sposób powierzchni znajdują się obec-
nie obiekty rekreacyjne dla dorosłych, i – co najbardziej 
cieszy małych mieszkańców – nowy plac zabaw dla 
dzieci!
Wisienką na torcie stała się droga asfaltowa. Latami 
wyczekiwana, prowadzi przez wieś aż do granicy 
z gminą Prusice. Środki na jej budowę zapewniła 
gmina oraz rządowy Fundusz Dróg Samorządowych. 
Nic dziwnego, że radny Krzysztof Rudnicki z dumą za-
prasza do odwiedzania wsi, i reklamuje ją krótko: – Tu 
jest naprawdę pięknie!
Staszowice są wyjątkowo atrakcyjnie położone, wśród 
wzgórz, na końcu gminy (granica z gm. Wołów i Prusice), 
pod lasem, wśród pól. Dlatego nazywana jest „małymi Biesz-
czadami”. Warto się samemu przekonać. Jak tylko się ociepli, za-
praszamy do Staszowic na grilla nad wodą.

Krzelów bliżej świata
Trwa remont drogi wojewódzkiej nr 334 na odcinkach: Krzelów – Konary na terenie gminy Wińsko 
oraz Moczydlnica Dworska – teren zabudowany (gm. Wołów). 

Wykonawca remontu, firma Strabag, pro-
wadzi prace dwuetapowo. Pierwszy etap doty-
czy odcinka między Krzelowem a Młota-
mi i obejmuje poszerzenie obustronne jezdni 
(z 4 do 6,5 m), z nowymi poboczami i odmu-
leniem lub odtworzeniem istniejących rowów 
przydrożnych. Niestety, mimo starań wyko-
nawcy, nie uda się otworzyć tego odcinka 
przed świętami – w trakcie prac okazało się, że 
stara poniemiecka droga, brukowana kamie-
niami polnymi, zajmuje większą część tra-
sy, niż przypuszczano przed rozpoczęciem 
remontu, co wymogło zmianę technologii, 
aby zachować tę podbudowę. Jak mówi kie-
rownik budowy Piotr Wawrzyńczak, to zara-
zem dobra i zła wiadomość – zła  ze względu 
na wydłużenie remontu, a dobra – ponieważ 
zachowanie tak solidnej podbudowy wydłuży 
trwałość wyremontowanej drogi.

Odcinek przez Moczydlnicę Klasztor-
ną i sam Krzelów ma być przeprowadzony 
w przyszłym roku. Taki jest plan.

Po tych pracach tereny między drogą kra-
jową a wojewódzką zyskają znaczenie gospo-
darcze.  

Sołtys Konar Agnieszka Karasińska i sołtys 
Krzelowa Lech Pawłowski nie mogą się już do-
czekać oddania drogi do użytku. Codzienne do-
jazdy przygotowanym objazdem są trudne, po-
nieważ odbywają się drogą powiatową.

Zmiany w GOK i GOSTiR
Sala kolumnowa w Gminnym Ośrodku Kultury zmieni się na początku roku w salę zabaw Harry’ego Pottera. Będą w niej organizowane urodziny i inne uroczystości oraz zajęcia dla 
dzieci. Nie trzeba będzie jeździć do Wołowa. Prowadzeniem sali będą się zajmować animatorki z Gminnego Ośrodka Kultury. 

Duża sala wraz z przyległymi 
pomieszczeniami oraz werandą 
i terenem przyległym (byłe kino) 
czeka na najemcę. Prywatny 
dzierżawca będzie mógł prowa-
dzić takie rodzaje działalności, 
jakich gminna jednostka pro-
wadzić nie może lub może, ale 
w ograniczonym stopniu: pro-
wadzenie działalności klubo-
wej, gastronomicznej, dyskotek, 
restauracji, kawiarni itp. 

Imprezy GOK, które wyma-
gają większej przestrzeni, będą 
organizowane w sali widowi-
skowej starego domu kultury 
(dziś to siedziba GOSTiR i Cen-
trum Aktywności Mieszkań-
ców) oraz w auli Szkoły Podsta-
wowej w Wińsku.  

Górna  sala gimnastycz-
na w hali sportowej w Wiń-

sku została wydzierżawiona 
pod siłownię z prawdziwego 
zdarzenia. Będzie ją prowadził 
uznany i doświadczony tre-

ner personalny z terenu naszej 
gminy.

Trwają również rozmowy 
z prywatnymi przedsiębior-

cami, którzy objęliby opie-
ką Zalew. Oczywiście wszyst-
ko, co gminne, nadal będzie 
dostępne za darmo.  Jeśli 
natomiast znajdzie się god-

ny gospodarz, będzie mógł 
odpłatnie świadczyć swo-
je usługi (gastronomiczne, 
wypożyczalnie sprzętu, orga-
nizację imprez nad wodą itp.).  

Część GOK czeka na dzierżawcęW przyszłym roku Zalew może stać się jeszcze lepszym 
miejscem wypoczynku

W kwietniu przekazano ją do użytku uczniom, a ofi cjalnie 
otwarto w czerwcu – mowa o najnowocześniejszym budynku
w gminie, czyli hali sportowej w Orzeszkowie. Jest to pierwszy 
od 10 lat obiekt stworzony całkowicie od nowa. 

Gmina Wińsko w 2020 r. 
pozyskała środki z Regional-
nego Programu Operacyj-
nego Województwa Dolno-
śląskiego 2014-2020, współ-
finansowanego ze środków 
Unii Europejskiej, Fundu-
szu Rozwoju Regionalne-
go. Uzyskane dofinansowa-
nie pokryło aż  95% kosztów. 
Dzięki temu powstał budynek 
demonstracyjny o podwyż-
szonych parametrach ener-
getycznych. Projekt był ele-
mentem programu Gospo-
darki Niskoemisyjnej Gminy 
Wińsko. 

W środku znajdują się peł-
nowymiarowe boiska do 
gier zespołowych i widow-

nia z miejscami na ponad 
170 osób. Budynek ekolo-
gicznie ogrzewa pompa cie-
pła, system odzyskiwania 
wody deszczowej ogranicza 
zużycie wody z wodociągów. 
Hala ma nowoczesną elewa-
cję i wnętrze. Ekran przy wej-
ściu podaje dane dotyczące 
obiektu: ile deszczówki znaj-
duje się w zbiornikach i ile 
energii pozyskano ze słoń-
ca. Cały obiekt jest przyjazny 
środowisku i służy nie tylko 
dzieciom ze Szkoły Podsta-
wowej w Orzeszkowie, ale 
całej społeczności naszej gmi-
ny. Odbywają w nim turnieje 
sportowe, zajęcia pozalekcyj-
ne i wiele innych. 

Od fundamentów po dach 
– nowa hala w Orzeszkowie

Niezwykle nowoczesna bryła wkomponowuje się
w leśne tereny Orzeszkowa.  

 » Tegoroczne lato poza piękną pogodą przyniosło nam także 
wspaniałe imprezy plenerowe.

Lipcowe Dni Wiń-
ska na Placu Targo-
wym zgromadziły licz-

nych mieszkańców, którzy 
nareszcie, po długich mie-
siącach restrykcji, mogli się 
wspólnie bawić na festy-
nie przygotowanym przez 

Gminny Ośrodek Kultu-
ry – z licznymi atrakcjami 
dla najmłodszych, koncer-
tem popularnych zespołów 
disco oraz wieczorną potań-
cówką pod gwiazdami, 
z muzyką na żywo.

Bieg Szlakiem Wiel-
kiej Niedźwiedzicy, zorga-
nizowany przez Gminny 
Ośrodek Sportu, Turysty-
ki i Rekreacji po raz szósty, 
przyniósł nam symbolicz-
ną wygraną małżeństwa 
z Ukrainy w kategoriach 
mężczyzn i kobiet. Nata-
lia i Bogdan Semenovych 
przyjechali do nas z Leszna, 
dokąd zabrali nagrody głów-
ne: wysokiej klasy rowery. 
Wśród mieszkańców gminy 
Wińsko pierwsi dobiegli do 
celu: Kamila Kozak ze Smo-
gorzowa Wielkiego (Urząd 
Gminy Wińsko, Zarządza-

nie Kryzysowe) oraz Paweł 
Łoziński (Prezes KS Zryw 
z Głębowic).

We wrześniu w Kona-
rach odbyło się jubileuszowe 
Święto Cukru, z okazji 220. 
rocznicy powstania pierw-
szej na świecie cukrowni, 
w której wyprodukowano 
cukier z buraka cukrowego. 

Największym powodze-
niem cieszyły się Dożynki, 
które gościły w tym roku 
w Krzelowie. Z rozmachem 

zorganizowane przez soł-
tysa Lecha Pawłowskiego, 
mieszkańców oraz załogę 
GOK. W tradycyjnym kon-
kursie na najpiękniejszy wie-
niec i kosz dożynkowy zgło-
szono rekordową ilość kom-
pozycji. Najbardziej spekta-
kularna okazała się dożyn-
kowa łódź z Przyboro-
wa i oznacza to, że dożyn-
ki w 2023 roku zorganizu-
je właśnie sołectwo Przybo-
rów. Główną wygraną ode-
brał sołtys Maciej Kiałka. 

Lato było upalne 
i pełne atrakcji

Bieg Szlakiem Wielkiej Niedźwiedzicy to już jedna z naszych gminnych tradycji

Gminne Dożynki cieszyły 
się w tym roku ogromnym 
powodzeniem 

Mieszkańcy bawili się też na 
festynie z okazji Święta Cukru

Rękodzieło z pracowni Szwiecowe Drewno

 » Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”  po raz pierwszy przyznała certyfikaty „Kraina Łęgów Odrzańskich poleca”. 
Jak przyznaje LGD, celem powołania znaku była chęć stworzenia systemu certyfikacji lokalnych produktów, usług czy wydarzeń, 
a dzięki temu wykreowanie atrakcyjnej i dobrze kojarzonej marki regionu. Znak jest przyznawany najlepszym produktom, usługom 
i wydarzeniom z Krainy Łęgów Odrzańskich jako gwarancja jakości i związku z regionem. W tegorocznej edycji w sześciu kategoriach 
przyznano 48 certyfikatów na obszarze 14 gmin, z czego aż dziewięć dla usług i firm działających 
na terenie gminy Wińsko. 

PRODUKT SPOŻYWCZY 
PRZETWORZONY
  Wędliny „Z Wędzarni” – Piotr 

Zychowski Piwnica pod Woła-
mi Sp. z o.o.

RĘKODZIEŁO/RZEMIO-
SŁO
  Podstawka-dzięcioł – Janusz 

Szwiec Szwiecowe Drewno
  Misy z drewna – Janusz Szwiec 

Szwiecowe Drewno

USŁUGA EDUKACYJNA/
KULTURALNA
  Warsztaty rękodzielnicze – Ka-

tarzyna Paczkowska Fabryka 
Cacanek

USŁUGA NOCLEGOWA
  Usługi noclegowe w Zespole 

Poklasztornym „Garnierówka” 
– Parafia Rzymsko-Katolicka 
p.w. NMP z Góry Karmel w Głę-
bowicach

  Łęgowa Zagroda – Noclegi 
Irena Machlowiec

  Noclegi w jurtach Rajczyn 
– Wioska Mongolska Rajczyn 
Damian Szuśniak

USŁUGA TURYSTYCZ-
NA/REKREACYJNA
  Spływy kajakowe – Meander 

Jarosław Paczkowski

WYDARZENIE
  Bieg Szlakiem Wielkiej Niedź-

wiedzicy – Gminny Ośrodek 
Sportu, Turystyki i Rekreacji 
w Wińsku

Noclegi w jurtach – Rajczyn

Wędliny „Z Wędzarni” Piotra Zychowskiego Bieg Szlakiem Wielkiej Niedźwiedzicy – Wińsko 
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Dodatek „Strony Za Odrą” 
finansowany jest ze środków Gminy Wińsko

Powrót do ojczyzny
Kolejny rok Rada Gminy Wińsko zapraszała Polaków i ich rodziny ze Wschodu. Przypomnijmy, że prawo do skorzystania z programu repatriacji, czyli osadnictwa na terenie Polski, mają wyłącznie 
potomkowie zesłańców, którzy urodzili się w kraju zesłania – nawet jeśli w trakcie życia przeprowadzili się do innego kraju. Gmina zapraszająca otrzymuje z rezerwy celowej Skarbu Państwa środki na 
remonty i wyposażenie mieszkań, a sami repatrianci – zwrot kosztów podróży i fundusze na osiedlenie się. 

W mijającym roku przy-
było nam dzięki temu 35 
nowych obywateli, z czego 
połowa to dzieci. Zamiesz-
kali w Smogorzówku, Biała-
wach Małych, Małowicach, 
Kozowie i Wińsku. Wcześ-
niej zasiedlane były: Ruda-
wa, Wińsko, Łazy, Konary, 
Głębowice, Aleksandrowice, 
Kozowo. 

Aklimatyzacja, przy-
zwyczajenie się do nowych 

warunków życia, klimatu, 
zwyczajów codziennych, 
nauka języka – to wszystko 
nie jest łatwe. 

– Uważam, że warto jed-
nak podjąć ten trud – twier-
dzi wójt Jolanta Krysowata-
-Zielnica. – Niektórzy potrze-
bują więcej czasu, żeby stać się 
„jednym z nas”, inni wchodzą 
w środowisko błyskawicznie, 
jakby byli stąd. Trzeba być 
cierpliwym i wyrozumiałym 

z jednej strony, ale i nie pozo-
stawiać wątpliwości, że repa-
trianci muszą się przystoso-
wać do takiego życia, jakie my 
wszyscy wiedziemy. 

Za pierwszym razem 
zaprosiliśmy rodziny z listy 
„RODAK”, czyli najdłużej 
oczekujących, nieznanych 
nam wcześniej z imienia 
i nazwiska. Później zaczęli-
śmy zapraszać ludzi, z który-
mi mieliśmy wcześniej kon-

takt mailowy i telefoniczny. 
Często są to krewni tych, 
którzy już u nas mieszkają 
dłuższy czas. Wiedzą, dokąd 
jadą. Godzą się na dojeżdża-
nie do pracy, palenie w piecu 
i to, że nie ma sklepu w każ-
dej wiosce. Dlatego wiemy, 
że prędzej czy później będą 
umieli korzystać z faktu, że 
mają polskie obywatelstwo 
i polski adres – w gminie 
Wińsko.  

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

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

Wysokość i termin 
wniesienia wadium Cena Termin zapłaty Data i miejsce 

przetargu
1

Domanice WR1L/00024476/2

137/1 1774

Niezabudowana wraz 
z udziałem 1/9 części 

do 137/10

 Brak planu – została
 wydana decyzja 

o warunkach zabudowy

6.000 zł 
do 16.01.2023 r.

47.000,00

Przed zawarciem 
aktu notarialnego

19.01.2023 r.,
godz. 11.00,
pokój nr 11

2 137/2 1500 41.000,00
3 137/3 1500 41.000,00
4 137/4 1698 42.000,00
5 137/5 1500 42.000,00
6 137/6 1500 44.000,00
7 137/7 1500 44.000,00
8 137/8 1500 44.000,00
9 137/9 1500 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 podaje się na stronach internetowych www.winsko.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wińsko www.bip.winsko.pl, na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, w miejscowości położenia nieruchomości 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.  

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

 Obręb Księga wieczysta Nr działki Pow. ha Opis nieruchomości Forma dzierżawy Czynsz w zł Termin wnoszenia opłat

Buszkowice Małe WR1L/ 00030168/5 205/7 0,7036
R IIIa - 0,2978
Ł VI – 0,2343
Ps IV – 0,1715

Przetarg nieograniczony  351,80 Do 30 września każdego roku

Z wykazem nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy można zapoznać się siedzibie Urzędu Gminy Wińsko, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska. Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 3a, tel. 71 380 42 31.
Wykaz niniejszy 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, w miejscowości położenia nieruchomości oraz w prasie. 

WYKAZ WÓJTA GMINY WIŃSKO
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu pomieszczeń do najmu na terenie Gminy Wińsko 

Obręb Księga wieczysta Adres Powierzchnia użytkowa Opis pomieszczenia Forma najmu Miesięczny czynsz najmu w zł Termin wnoszenia opłat

Konary WR1L/00024274/6 Konary 44 
11,97 m2 Pomieszczenie gospodarcze nr 1 Przetarg ustny ograniczony dla mieszkań-

ców budynku Konary 45 

20,35 +VAT Do 10. dnia każdego miesiąca
kalendarzowego

19,12 m2 Pomieszczenie gospodarcze nr 2 32,50 +VAT
12,45 m2 Pomieszczenie gospodarcze nr 3 21,17 +VAT

Z wykazem nieruchomości przeznaczonej do najmu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Wińsko, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska. Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 4, tel. 71 380 42 30.
Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni na stronach internetowych www.winsko.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wińsko www.bip.winsko.pl, na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wińsko w miejscowości Konary 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 nie-

ograniczony

7.500,00

Przed zawar-
ciem aktu no-

tarialnego

Zarządzenie WG Nr 701/2022 z 15.09.2022 r.
2 Morzyna WR1L/00016186/3 209/1 0,0956 Brak planu 22.000,00 Zarządzenie WG Nr 441/2021 z 07.06.2021 r.
3 Rudawa WR1l/00026277/1 66/2 0,1578 Brak planu – została wy-

dana decyzja o warun-
kach zabudowy

41.000,00 Zarządzenie WG Nr 483/2021 z 02.09.2021r.
4 Rudawa WR1l/00026277/1 66/3 0,1735 45.000,00 Zarządzenie WG Nr 483/2021 z 02.09.2021 r.
5 Rudawa WR1l/00026277/1 66/4 0,1959 46,000,00 Zarządzenie WG Nr 483/2021 z 02.09.2021 r.
6 Rudawa WR1l/00026277/1 66/5 0,2003 47,000,00 Zarządzenie WG Nr 483/2021 z 02.09.2021 r.
7 Moczydlnica Klasztorna WR1l/00025357/9 42/4 O,1047 Brak planu 27.000,00 Uchwała Rady Gminy Wińsko Nr XXXIX/297/2017 z 24 marca 2017 r.
8 Małowice WR1l/00025255/4 288/3 0,1126 Brak planu 28.000,00 Uchwała Rady Gminy XXXV/204/2012 z 13.09.2012 r.
9 Aleksandrowice WR1l/00024437/7 54/1 0,8028 Brak planu 80.000,00 Zarządzenie WG Nr 438/2021 z 07.06.2021 r.

10 Węgrzce WR1l/00025351/1 104/5 0,2825 Brak planu – została wy-
dana decyzja o warun-

kach zabudowy

68.000,00 Zarządzenie WG Nr 732/2022 z 08.12.2022 r.
11 Węgrzce WR1l/00025351/1 104/6 0,1685 37.000,00 Zarządzenie WG Nr 732/2022 z 08.12.2022 r.
12 Węgrzce WR1l/00025351/1 104/7 0,1712 38.000,00 Zarządzenie WG Nr 732/2022 z 08.12.2022 r.
13 Węgrzce WR1l/00025351/1 104/8 0,1673 37.000,00 Zarządzenie WG Nr 732/2022 z 08.12.2022 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 2021 r., poz. 1899 ze zm.) osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu 
ww. nieruchomości, wyznacza się co najmniej 6-tygodniowy termin ich złożenia, który przypada od 15 grudnia 2022 r. do 26 stycznia 2023 r.

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


