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 » Na luksus bezpłatnej komunikacji publicznej mogą sobie 
pozwolić tylko najbogatsze samorządy. Gmina może dopłacać 
do przewozów jedynie z dochodów bieżących (podatki, 
dzierżawy, najmy, koncesje). Nie wolno jej natomiast finansować 
transportu z kredytów, obligacji czy sprzedaży mienia (dochody 
majątkowe), które może wydawać na inwestycje. 

Ustawa o transporcie 
zbiorowym mówi 
wyraźnie: wojewódz-

two powinno mieć swój plan 
transportowy, powiat swój 
plan, przystający do woje-
wódzkiego, a na końcu gmi-
na, która plan musi dopaso-
wać do powiatowego.

Województwo Dolnoślą-
skie ma swój plan. Nie ma 
go powiat wołowski, mimo 
wielu monitów ze strony 
naszej gminy. Z tego powo-
du plan gminny nie ma do 
czego przystawać. Gmina 
Wińsko taki plan tworzy 
sama, bo nie może liczyć na 
powiat. 

Obecny rząd przygoto-
wał projekt zmian w ustawie 
o transporcie zbiorowym. 
Jest w nim dużo dobrych 
pomysłów, zgodnych z zasa-
dą solidaryzmu społeczne-
go. Zmiany w ustawie zakła-
dają, że przewoźnik, któ-
ry zechce obsługiwać linie 
dochodowe, będzie musiał 
brać „w nawiązce” linie nie-
dochodowe lub mało rentow-
ne. Kiedy zmiany te wejdą 
w życie i nasza gmina będzie 
atrakcyjna dla przewoźników 
jako „nawiązka”? Nie wia-
domo, ale mam nadzieję, że 
nastąpi to szybko. 

Plan połączeń dla 
wszystkich wiosek 

Bez dodatkowych kosz-
tów ułatwiamy połączenie 
z wszystkimi przez Wińsko 
do Wołowa i z powrotem. 
Żeby mieszkańcy mogli 
wybrać się do Wińska lub 
Wołowa, by coś załatwić, 
zrobić większe zakupy, pójść 
do lekarza. 

Gmina pokrywa koszty 

przewozów dzieci do szkół 
z wszystkich wiosek do Wiń-
ska. Są to przewozy regular-
ne, czyli otwarte dla wszyst-
kich pasażerów, którzy 
zapłacą za bilet. Utworzenie 
dodatkowych przystanków 
przy pl. Wolności (rynek) 
ułatwi mieszkańcom korzy-
stanie z tych połączeń. 

PKS Wołów przywozi 
dzieci ze wszystkich miej-
scowości w  gminie  do Wiń-

ska na godzinę 8:00. Każ-
dy dorosły może przyjechać 
tym samym autobusem, 
kupując bilet. Po wysadzeniu 
dzieci przy szkole, autobusy 
wiozą pozostałych pasaże-
rów na pl. Wolności. Stam-
tąd o godzinie 8:10 odjeżdża 
autobus do Wołowa.

Powrotny autobus odjeż-
dża z Wołowa o godz. 13:45 
i dociera do Wińska o 14:13 
(przystanek pl. Wolności). 
W godzinach 14:40 – 14:50 
odbywają się kursy odwo-
żące uczniów do wszystkich 
miejscowości w gminie Wiń-
sko. Autobusy zatrzymają się 
na przystanku przy pl. Wol-
ności, umożliwiając pasa-
żerom powrót do miejsca 
zamieszkania. 

Na załatwienie spraw 
mamy kilka godzin w Wiń-
sku lub w Wołowie, może-
my się przesiąść na pociąg 
do Wrocławia itd. Pracu-
jemy nad uruchomieniem 
biletowanych połączeń ze 
Ścinawą.

Kiedy dodatkowe 
linie?

Poranne połączenie, 
również w oparciu o dowóz 
szkolny, zaczyna funkcjo-
nować między Orzeszko-
wem, Małowicami, Iwnem, 
Przyborowem a Ścinawą 
(i z powrotem).  Jeżdżą  też 
poranne autobusy do Woło-
wa i Lubina (i z powrotem), 
z których korzystają głów-
nie uczniowie szkół śred-
nich, ale inni pasażerowie 
mogą kupić bilet.

Szczegóły i aktualne roz-
kłady jazdy dostępne są na 
stronie internetowej www.
winsko.pl

Jak będzie wyglądała 
komunikacja w wakacje? 
Czekamy na wejście w życie 
zmian w ustawie o transpor-
cie zbiorowym. Pracujemy 
także nad naszym planem 
przewozów. Wszelkie „rewe-
lacje” mówiące o urucho-
mieniu bezpłatnych autobu-
sów i to jeszcze w tym roku, 
za pieniądze gminy i powia-
tu (czyli wszystkich podatni-
ków) to propaganda i działa-
nia wprowadzające miesz-
kańców w błąd.

Wójt Jolanta Krysowata-Zielnica

W 33 wsiach na terenie gminy Wińsko 
instalowane są nowe lampy. 
Samorząd uzupełnia wieloletnie 
braki w oświetleniu.

Przed laty gmina zawarła z fir-
mą Tauron umowę na oświetlenie 
uliczne w bardzo niskich cenach 
jednostkowych (najniższych na Dol-
nym Śląsku). Każdorazowe dodanie 
nowych punktów świetlnych ozna-
czało automatyczną zmianę umo-

wy, a co za tym idzie – podwyżkę 
nie tylko ceny za zużycie energii, 
ale przede wszystkim ceny jednost-
kowej (czyli za energię zużytą we 
wszystkich lampach – nowych i sta-
rych). 

Przez pierwsze dwa lata tej kaden-
cji korzystaliśmy z taniego prądu, aż 
sytuacja finansowa gminy się nie 
ustabilizowała i stać nas było na 
podpisanie nowej umowy z wyż-
szą ceną. W zamian za jej przyjęcie 

Tauron rozpoczął instalację nowych 
lamp na istniejących słupach. Zada-
nie ma być ukończone już w kwiet-
niu. 

Może być lepiej
W gminie wciąż pozostanie wiele 

„czarnych plam” czyli miejsc, w któ-
rych trzeba wstawić nowe słupy, 
żeby na nich zawiesić nowe lampy. 

Wyjścia są dwa: albo negocjuje-
my z Tauronem termin realizacji ich 

inwestycji (nowe słupy będą należa-
ły do Tauronu), albo stawiamy swo-
je. Niestety, rada gminy większością 
głosów wykreśliła z tegorocznego 
budżetu 300 tys. zł na ten cel. Szko-
da, bo to pozwoliłoby nie tylko na 
dostawienie tradycyjnych słupów, 
ale również na zbudowanie ekono-
micznych instalacji solarnych, czyli 
takich, które byłyby niezależne od 
Tauronu, w miejscach, w których 
lamp w ogóle nie ma. Dotyczy to 

kilku nowych osiedli (np. w Mało-
wicach, Krzelowie, Iwnie) i domów 
oddalonych od zwartej zabudowy 
wsi (np. w Staszowicach). 

Zaledwie 300 tys. zł rozwiązało-
by problem oświetlenia gminy na 
lata. Do rozważenia  pozyskania na 
ten cel pieniędzy z obligacji lub kre-
dytu, wójt gminy i skarbnik planują 
wrócić na sesji w kwietniu.

/red/

Transport zbiorowy 
– mamy swój plan

ZA ODRĄ
STRONY  STRONY  Skoro Twoje 

ciało już tu 
jest…
Starania o umieszczenie na 
stałe relikwii  św. Jana Pawła II 
w kościele parafi alnym 
w Wińsku, trwały blisko rok. 
W końcu, w asyście 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
z Wińska, Krzelowa, Orzeszkowa 
i Smogorzowa Wielkiego oraz 
pocztów sztandarowych 
wszystkich szkół gminy Wińsko, 
w obecności bp. Jacka 
Kicińskiego,  relikwiarz z krwią 
świętego został zainstalowany 
przy bocznym ołtarzu kościoła 
parafi alnego pw. św. Michała 
Archanioła. 

Po drugiej stronie ołtarza 
stanęła ukoronowana figura 
Matki Boskiej Fatimskiej. Zło-
to na koronę złożyły parafian-
ki, oddając swoje pierścion-
ki i łańcuszki. Uroczystość 
uświetnił śpiew sopranowy 
Elżbiety Małgorzaty Mach.

– Nigdy, ani w czasach nie-
mieckich, ani w naszych cza-
sach, w naszej parafii nie mieli-
śmy żadnych relikwii – powie-
działa na zakończenie uroczy-
stości wójt Jolanta Krysowata-
-Zielnica. – Nawet nasz świę-
ty patron nigdy nie miał ciała, 
bo jest Aniołem. Tymczasem 
nasza społeczność potrzebu-
je takiego duchowego wspar-
cia, takiej fizycznej obecności 
świętego. Dlatego, św. Janie 
Pawle II, zacytuję to, co Ty 
powiedziałeś w czasie pierw-
szej wizyty w Ojczyźnie: sko-
ro Twoje ciało tu jest, to niech 
zstąpi duch Twój i odnowi 
oblicze tej ziemi.

/red/

Coraz jaśniej w gminie 
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Sołectwo 2014 2018
Aleksandrowice 7 144,72 10 070,77
Baszyn 10 993,90  14 661,86
Białawy Małe + Białawy 9 781,00 13 440,03
Białawy Wielkie + Czaplice 9 833,87 13 365,98
Boraszyce Małe 6 485,61 8 885,97
Boraszyce Wielkie 7 724,73 10 478,04
Brzózka + Mysłoszów 6 643,80 9 256,22
Budków 9 702,00 13 291,93
Buszkowice Małe 7 540,18 10 700,19
Chwałkowice 7 487,45 10 403,99
Dąbie 7 302,90 9 959,69
Domanice 7 276,54 10 292,92
Głębowice + Trzcinica Wołowska 17 000,00 23 732,95
Gryżyce 7 935,64 10 996,39
Grzeszyn + Białków 7 091,99 9 700,52
Iwno 10 730,26 15 439,38
Jakubikowice 6 274,70 8 663,82
Kleszczowice 6 722,89 9 626,47
Konary 10 282,02 14 143,51
Kozowo 8 357,47 11 699,86
Krzelów + Młoty 26 364,27 37 024,89
Łazy 7 461,09 10 292,92
Małowice 14 763,99 20 882,04
Moczydlnica Klasztorna 11 020,26 15 069,13
Morzyna 7 382,00 9 737,55
Orzeszków 16 767,68 23 769,98
Piskorzyna + Naroków 14 104,88 19 438,07
Przyborów 12 470,30 17 216,57
Rajczyn 8 700,00 12 403,34
Rogów Wołowski 6 617,43 9 182,17
Rudawa 9 781,14 13 551,11
Słup 6 986,53 9 885,65
Smogorzówek 8 594,75 11 922,01
Smogorzów Wielki 10 282,06 14 476,73
Staszowice 6 801,98 9 367,3
Stryjno 10 044,79 13 995,41
Turzany 8515,66 11 625,81
Węglewo 6 459,25 8 960,02
Węgrzce 10387,52 14 217,56
Wińsko + Rogówek 26 364,27 37 024,89
Wrzeszów 7 355,00 10 366,97
Wyszęcice 12628,48 17771,95

Łącznie 422 165,00 586 992,56

Fundusz sołecki 
– jak się go wylicza? 
Fundusz Sołecki to dowód na to, że wioski wyprzedziły miasta. 
Mieszkańcy sami, bez pośredników, na zebraniu wiejskim 
głosują, na co wydać przyznane im pieniądze. To przeciwieństwo 
budżetu obywatelskiego, który pojawił się od niedawna 
w miastach i w którym głosuje się na konkretne projekty, za 
pośrednictwem SMS lub internetu. Wygrywają te 
przedsięwzięcia, które zbiorą więcej głosów. W przypadku 
funduszu sołeckiego taka metoda nie sprawdziłaby się, 
ponieważ duże Wińsko zawsze wygrałoby z Węglewem, 
a Krzelów z mniejszą Morzyną. To, że każde sołectwo ma swój 
kawałek tortu do skonsumowania, jest najbardziej 
sprawiedliwe. 

Wysokość funduszu sołe-
ckiego zależy od wysokości 
budżetu gminy i liczby miesz-
kańców danej wsi. Częścio-
wo, w około 30 proc., refun-
duje go wojewoda. Od roku 
2014 do 2017 budżet gmi-
ny Wińsko wzrósł z 23 do 38 
mln, a liczba mieszkańców się 
nie zwiększyła. Zatem pienię-
dzy do podziału mamy dziś 
więcej.

Na co najczęściej wydaje-
my? Oprócz imprez sołeckich, 
na które z funduszu przezna-
czamy coraz mniej, sołectwa 

inwestują w sprzęt do utrzy-
mania zieleni, remonty świet-
lic, nowe urządzenia na place 
zabaw, altany, ławki. Dokła-
dają do swoich OSP i klubów 
sportowych, naprawy dróg, 
wymiany przepustów, budo-
wy chodników, rekultywacji 
i urządzania boisk, oczyszcza-
nia stawów.

W tabeli poniżej każdy 
mieszkaniec może spraw-
dzić, jak wzrósł w ostatnich 
trzech latach jego fundusz 
sołecki.

/red/

Urząd dla mieszkańców
Przypominamy, że wszystkie sprawy  można już załatwiać w Biurze Obsługi Klienta, na parterze Urzędu Gminy w Wińsku. Inne ważne biura rów-
nież mieszczą się na parterze. Do osób starszych i niepełnosprawnych urzędnicy schodzą do BOK. Nie ma już centrali telefonicznej, do każdego 
biura dzwonimy bezpośrednio.

  Biuro Obsługi Klienta tel. 71 38 04 225, 
Wińsko, pl. Wolności 2, parter

  Sekretariat tel. 71 38 04 200, 
fax 71 38 98 366

  Sekretarz Gminy tel. 71 38 04 202
  Biuro Rady Gminy, 

Kadry tel. 71 38 04 206
  Edukacja, Kultura, Sport

tel. 71 38 04 207 (208)
  Inwestycje tel.  71 38 04 210, 
 Planistyka tel. 71 38 04 213,
  Fundusz sołecki, infrastruktura technicz-

na tel. 71 38 04 212,

  Zamówienia publiczne tel. 71 38 04 211
  Gospodarka Nieruchomościami 

i Ochrona środowiska – pok. 3, parter; 
71 38 04 229 (232, 233) 

  Gospodarka odpadami, śmieci, azbest, 
przydomowe oczyszczalnie 
– 71 38 04 233 (234), pok. 4, parter

  Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja 
tel. 71 38 04 226 (227), pok. 2, parter

  Podatki (wymiar, windykacja, opłaty) 
tel. 71 38 04 223 (224), pok. 1, parter

  GOPS tel. 71 738 24 64, Wińsko, 
pl. Wolności 13

  ZGKiM (woda, awarie sieci, ścieki, 
beczkowóz) tel. 71 750 17 91, 
Wińsko, ul. Rolna 2 

  SP ZOZ tel. 71 389 80 25, 71 725 34 27 
(Wińsko, pl. Wolności 13),  71 389 91 81 
(Krzelów 49) 71 389 04 92 (Głębowice 32)

  Nocna i świąteczna opieka zdrowotna 
„Ambulatorium Ogólne” tel.  71 380 58 11 
i 503 848 031,  budynek Szpitala w Woło-
wie przy ul. Inwalidów Wojennych 26, na 
poziomie – 1 (wejście przy podjeździe dla 
ambulansów, przy wejściu głównym do 
szpitala)

 » Aż 2/3 kosztów budowy lub 
przebudowy wiejskich świetlic oraz 
renowacji zabytków i tzw. obiektów 
budownictwa tradycyjnego samorządy 
mogą sfinansować z unijnego Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). 
Wszystko wskazuje na to, że to ostatnia 
taka okazja. Jak poinformował Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego, zainteresowanie gmin 
jest tak wielkie, że nie należy się 
spodziewać, żeby jakiekolwiek środki 
zostały na przyszłe lata.

Kontrole Komisji Euro-
pejskiej wykazały, 
że świetlice wybudo-

wane w polskich gminach 
z poprzedniej edycji konkur-
su PROW często stoją puste 
i, używane sporadycznie, 
marnują się. Dlatego teraz 
trzeba spełnić wiele warun-
ków, żeby takie dofinanso-
wanie dostać. Gmina musi 
m.in. mieć program dzia-
łania świetlicy przez co naj-

mniej 5 lat, pokazać organi-
zacje i grupy, które są w sta-
nie taką działalność prowa-
dzić i zastosować wiele inno-
wacji (np.  instalacje fotowol-
taiczne, które pozwolą taniej 
ogrzewać świetlice). W przy-
padku naszej gminy najtrud-
niejsze jest to, że nie ma dofi-
nansowań do zwykłych 
remontów, a jedynie na 
budowę, przebudowę i roz-
budowę świetlic. Stąd na 

liście 18 pierwotnie propo-
nowanych świetlic, warun-
ki spełnia zaledwie 8. 

– Uważam, że to krzyw-
dzące, ale można sobie 
z tym problemem poradzić 
– twierdzi wójt Jolanta Kry-
sowata-Zielnica. – Pozosta-
łe świetlice, które wymaga-
ją mniejszego czy większego 
remontu, trzeba zrobić raz, 
a dobrze. Marnotrawstwem 
jest łatanie tych obiektów 
tu i tam z budżetu gminy. 
W ten sposób można wydać 
każde pieniądze, a efektu 
nie będzie. Podziwiam tych 
sołtysów i te sołectwa, któ-
re wydawały na takie napra-
wy swój Fundusz Sołecki. 
Dzięki temu utrzymali swo-
je świetlice w dobrej formie 
i teraz potrzeba bardzo nie-
wiele, żeby dokończyć robo-
tę. Czekaliśmy na rozdanie 
unijne. Nawiasem mówiąc 
nie pojmuję, dlaczego gmi-
na nie korzystała z poprzed-
niego, w latach 2007-2013. 
Teraz mamy ostatnie rozda-
nie, a pierwsze w tej kaden-

cji, znamy też wreszcie 
warunki, jakie musimy speł-
nić. Uważam, że stać nas na 
to, żeby za jednym zama-
chem zaplanować i wyre-
montować do końca pozo-
stałe świetlice – dodaje.

Za takim rozwiązaniem 
byli jedynie radni: R. Grę-
bosz, M. Kiałka, L. Pawłow-
ski, M. Miłuch, R. Kisiele-
wicz. Większość radnych, 
zgodnie ze starymi przy-
zwyczajeniami, woli  „łatać” 
budynki z gminnych fun-
duszy niż zmodernizować 
je raz a dobrze z dofinanso-
wania i obligacji lub kredytu. 
Stąd, mimo wszelkich wysił-
ków, kosztów dokumentacji 
i oczekiwań mieszkańców, 
sprawa zarówno budowy 
nowych  świetlic, jak i kom-
pleksowych remontów sta-
rych, może przepaść. Dla-
tego mieszkańcy powinni 
pytać swoich radnych, jak 
zamierzają głosować w tej 
sprawie, przychodzić na 
sesje i patrzeć im w oczy i na 
ręce.  /red/
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Sołtys Roku z Rudawy
W tegorocznym konkursie „Sołtys Roku”, Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak wręczył cztery wyróżnienia i trzy statuetki 
sołtysom z całego Dolnego Śląska. Gmina Wińsko miała aż dwóch reprezentantów. 

W konkursie rywalizowali Regina 
Grębosz z sołectwa Węgrzce i Wiesław 
Stępień z sołectwa Rudawa, który 
w tegorocznej edycji zajął II miejsce!

Laureat na uroczystej Gali Sołtysów 
nie ukrywał wzruszenia. Jak wyczyta-
no w laudacji, jego działalność wykra-
cza poza zasadnicze funkcje sołtysa. 
Przez lata opiekował się byłą szkołą, 
w której powstały mieszkania dla repa-
triantów. Wraz z mieszkańcami i radą 
sołecką przyjmował każdą przyjeżdża-
jącą rodzinę i pomagał jej w rozpoczę-
ciu nowego życia. Jest też współzałoży-
cielem grupy Stara Szkoła, która zrea-

lizowała projekt „Repatrianci – nasi 
nowi sąsiedzi”, mający na celu integra-
cję repatriantów z mieszkańcami sołe-
ctwa i gminy. Projekt obejmował orga-

nizację imprez, dowóz na spotkania, 
festyny i pikniki w innych wsiach gmi-
ny, udział repatriantów w obchodach 
11 Listopada w Wińsku oraz lekcje języ-
ka polskiego, które prowadzi jego cór-
ka, wolontariuszka.

Sołtys z Rudawy jest obecny na każ-
dej sesji rady gminy i angażuje się we 
wszelkie przedsięwzięcia.  Fundusz 
Sołecki przeznacza zawsze na sprawy 
ważne, oszczędnie gospodarując pie-
niędzmi. Obecnie podległe mu sołe-
ctwo czeka na przebudowę świetlicy 
i remont drogi Rudawa – Stryjno.

/red/

Świetlice i zabytki 
– ostatnie rozdanie
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Z wykazem nieruchomości na sprzedaż i do dzierżawy można zapoznać się w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Wińsko. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 3a i pod nr. tel. 71 38 04 231.

Wykazy 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 i miejscowościach oraz w gazecie „Wiadomości Lubińskie”. 

Obwieszczenie z dnia 12.03.2018 r.
WÓJT GMINY WIŃSKO

informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu 
na dzierżawę nieruchomości położonej na terenie gminy Wińsko.

Miejscowość Nr działki Pow. [ha] Wywoławcza stawka rocz-
nego czynszu dzierżawnego Data przetargu

Wysokość
wadium i termin 
wpłaty

Gryżyce 45/1 1,1023 308,64 zł
25.04.2018 godz. 
12.00

20 zł  do dnia
20.04.2018 r.

Za ww. działkę zostanie naliczony podatek od nieruchomości. 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIŃSKO
z dnia 15.03.2018r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości z terenu Gminy Wińsko 
przeznaczonych do dzierżawy

Obręb Księga wieczysta Nr 
działki

Pow. 
[ha]

Opis 
nieruchomości

Forma 
dzierżawy

Czynsz 
dzierżawny 

Termin 
wnoszenia 
opłat

Wińsko WR1L/00025568/1 cz.794/1  0,20 Rola IV b

W trybie ust-
nego przetar-
gu nieograni-
czonego

 200,00 zł
do 30 września 
każdego roku

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

Lp. Obręb Księga wieczysta Nr działki Pow. [ha] Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie
zagospodarowania Forma sprzedaży Cena Termin zapłaty Uchwała Rady Gminy

1 Rajczyn WR1L/00035126/4 161/2 0,0309 Tereny mieszkaniowe

Brak planu 
zagospodarowania

przestrzennego

Ustny przetarg nieograniczony 
18.500 
 

Przed zawarciem 
aktu notarialnego

LIV/339/2018 z dnia 
09.03.2018 r.

2 Krzelów WR1L/00024039/7 45/3 0,4825 Bi Na rzecz użytkownika wieczystego
35.000 
 

LII/385/2018 z dnia 
31.01.2018 r.

3 Smogorzówek WR1L/00024285/6 116 0,4673
Grunty orne III b, IV 
a, IV b

Ustny przetarg nieograniczony 
11.000 
 

XV/130/2015 z dnia 
27.11.2015 r.

4 Smogorzówek WR1L/00024289/4 230 0,9278 Tereny zieleni Ustny przetarg nieograniczony 
25.000 
 

XLII/315/2017 z dnia 
26.05.2017 r.

5 Wyszęcice WR1L/00029774/6 369/1 0,1700 Grunty orne IV b Ustny przetarg nieograniczony 
23.000 
 

XLII/315/2017 z dnia 
26.05.2017 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 2018 r, poz. 121) osobom ma-
jącym pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości wyznacza się co najmniej 6-tygodniowy termin do ich złożenia, który przypada od 22-03-2018 r. do 04-05-2018 r.

Zamieszkaj w gminie 

Wińsko
 Niezwykłe 
miejsce na 
sprzedaż
Folwark w Kleszczowicach czeka 
licytacja komornicza, 
zaplanowana już na 6 kwietnia. 
Cena wywoławcza jest 
zaskakująco niska: niespełna 168 
tys. zł.

Na kupca czeka dwór, staj-
nia, stodoła, domek oraz budyn-
ki gospodarcze, z których część 
nadal jest w dobrym stanie. To 
wszystko na 1,11 ha ziemi (11 100 
m²). Folwark jest świetnie położo-
ny, opodal Wińska i rozwidlenia 
drogi powiatowej prowadzącej 
do trasy S5 (22 km od Żmigro-
du) i drogi krajowej 36 w kierun-
ku Rawicza. To znakomite miej-
sce np. na pensjonat, hotel, dom 
weselny lub ośrodek spa. Licy-
tacja jest więc świetną okazją 
dla osób, które mają pomysł na 
turystyczno-rekreacyjny biznes.  
Szczegóły na www.winsko.pl

 » Działki, na których można się budować, są u nas 
wyjątkowo tanie. Przede wszystkim dlatego, że jest ich 
dużo. I to zarówno od strony sąsiednich gmin: Żmigród, 
Wołów, Wąsosz i Ścinawa, jak i w pasie nadodrzańskim, 
centrum gminy oraz samym Wińsku.

Po drugie, gmina ma tylko 
częściowy Plan Zagospoda-
rowania Przestrzennego, więc 

potencjalni nabywcy nie muszą się 
obawiać, że nie będą mogli wybu-
dować domu tam, gdzie chcą. Bez 
takiego planu wiele działek w obrę-
bie lub w sąsiedztwie istniejących 
zabudowań może być zabudowywa-
nych na podstawie decyzji o warun-
kach zabudowy, wydawanych przez 
Urząd Gminy. Bez zapewnienia, że 
grunt nadaje się pod zabudowę, gmi-
na nie sprzedaje działek. 

Po trzecie, gmina Wińsko jest roz-
legła, więc nasz największy prob-
lem to komunikacja. Znaczna część 
dróg, oprócz drogi krajowej 36 mię-
dzy powiatem lubińskim a Wielko-
polską i części dróg wojewódzkich, to 

drogi powiatowe i gminne. Są one na 
razie w kiepskim stanie, co sprawia, 
że nie powstają  u nas nowe przedsię-
biorstwa. Most na Odrze nie pozwala 
wywieźć towarów na zachód, a dro-
ga łącząca nas z trasą S5 (do Żmigro-
du) – na wschód. Skoro więc praca nie 
przychodzi do nas, my musimy dojeż-
dżać do pracy. To również ma wpływ 
na niskie ceny gruntów pod zabu-
dowę jednorodzinną. Z czasem jed-
nak stan dróg będzie sikę poprawiać, 
a wraz z tym ruszą w górę ceny ziemi.

Po czwarte, w czasie, kiedy Polska 
weszła do Unii Europejskiej, w całym 
kraju, dzięki funduszom unijnym, 
ruszył rozwój. W gminie Wińsko 
natomiast nastąpiła zdumiewająca 
stagnacja. Wielu młodych ludzi, któ-
rzy zakładali rodziny, wyemigrowało 

za pracą. Dlatego spadły ceny miesz-
kań, domów i działek pod budowę. 

Nasze gminne działki są duże 
(średnio 1 000 – 2 000 m²), jest więc 
miejsce na ogród, własny plac zabaw 
i prywatność, o którą trudno w mie-
ście. A kosztują tylko 10 – 40 tys. zł 
za całość. 

Gmina Wińsko jest dobrym miej-
scem do życia. Mamy żłobki (w Wiń-
sku i Iwnie), przedszkola i szkoły pod-
stawowe (w Krzelowie, Orzeszkowie, 
Głębowicach i Wińsku), dom Senior + 
w Wińsku, trzy ośrodki zdrowia 
z gabinetami specjalistycznymi, halę 
sportową i modernizowany właśnie 
stadion w Wińsku.

Obecnie nadrabiamy zaległo-
ści rozwojowe. Mieszkańcy budują 
się na miejscu. Wracają zza granicy, 

żeby stworzyć swój dom w rodzin-
nych stronach. Wrocławianie szukają 
u nas starych gospodarstw na week-
endy lub na stałe. Działki pod budo-
wę kupuje u nas coraz więcej miesz-
kańców Lubina. Ceny będą więc 
rosły.

W przyszłej kadencji będzie 
musiał powstać Plan Zagospodaro-
wania Przestrzennego dla całej gmi-
ny. Skończy się obecna, duża swo-
boda w zabudowie mieszkaniowej. 
Dziś jest zatem dobry czas, by bez 
przeszkód zrealizować swoje pomy-
sły. Warto teraz zainwestować w zie-
mię i zamieszkać u nas. Nowi sąsiedzi 
mogą liczyć na życzliwość i pomoc ze 
strony naszych mieszkańców.

 Zapraszamy!
Wójt Jolanta Krysowata-Zielnica
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 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 

Lp. Obręb Księga wieczysta Nr działki Pow. [ha] Opis nieruchomości

Przeznaczenie 
w planie
zagospodarowa-
nia

Wysokość wadium 
i termin wniesienia Cena Termin 

zapłaty Termin i miejsce przetargu

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

Brak planu 
zagospodarowania 

przestrzennego

500 zł do dnia 
20.04.2018 r.

3.500  

Przed
zawarciem 

aktu 
notarialnego

24.04.2018, godz.11.00, pokój nr 3 
w siedzibie Urzędu Gminy

2 Małowice WR1L/00029820/4 304 0,2394 Nieużytki
1.000 zł do dnia 
20.04.2018 r.

6.000  
24.04.2018, godz.11.00, pokój nr 3 
w siedzibie Urzędu Gminy

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

2.000 zł do dnia 
20.04.2018 r.

17.800  
24.04.2018, godz.12.00, pokój nr 3 
w siedzibie Urzędu Gminy

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

2.000 zł do dnia 
20.04.2018 r.

17.300  
24.04.2018, godz.12.00, pokój nr 3
w siedzibie Urzędu Gminy

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

1.000 zł do dnia 
20.04.2018 r.

6.000  
24.04.2018, godz.12.00, pokój nr 3 
w siedzibie Urzędu Gminy

6 Morzyna WR1L/00024450/4 58 0,4349
Pastwiska trwałe IV, grunty 
orne V i zurbanizowane tere-
ny niezabudowane 

5.000 zł do dnia 
20.04.2018 r.

48.500  
24.04.2018, godz.12.00, pokój nr 3 
w siedzibie Urzędu Gminy

7 Morzyna WR1L/00024449/4 113 0,2029 Grunty orne V
1.000 zł do dnia 
20.04.2018 r.

5.100  
24.04.2018, godz.12.00, pokój nr 3 
w siedzibie Urzędu Gminy

8 Buszkowice Małe WR1L/00024067/2 110/2 0,9617
Pastwiska trwałe,
zadrzewienia, lasy i nieużytki

4.000 zł do dnia 
20.04.2018 r.

32.000
24.04.2018, godz.13.00, pokój nr 3 
w siedzibie Urzędu Gminy

9 Budków WR1L/00024495/1 63 0,54 Nieużytki
2.000 zł do dnia 
20.04.2018 r.

11.000
24.04.2018, godz.14.00, pokój nr 3 
w siedzibie Urzędu Gminy

10 Budków WR1L/00026257/5 126/5 0,25 Nieużytki
1.000 zł do dnia 
20.04.2018 r.

6.000
24.04.2018, godz.14.00, pokój nr 3 
w siedzibie Urzędu Gminy

11 Kleszczowice WR1L/00024537/8 58/1 0,1173 Rola IV b

Brak planu 
zagospodarowania 
przestrzennego –  
wydana decyzja 

o warunkach 
zabudowy

2.000 zł do dnia 
23.04.2018 r.

16.000  
25.04.2018, godz.11.00, pokój nr 3 
w siedzibie Urzędu Gminy

12 Kleszczowice WR1L/00024537/8 58/2 0,1500 Rola IV b i 
2.000 zł do dnia 
23.04.2018 r.

16.000 
25.04.2018, godz.11.00, pokój nr 3 
w siedzibie Urzędu Gminy

13 Kleszczowice WR1L/00024537/8 58/4 0,1176 Rola IV b i V oraz Lzr
2.000 zł do dnia 
23.04.2018 r.

15.000 
25.04.2018, godz.11.00, pokój nr 3 
w siedzibie Urzędu Gminy

14 Kleszczowice WR1L/00024537/8 58/9 0,1000 Rola V 
2.000 zł do dnia 
23.04.2018 r.

14.000  
25.04.2018, godz.11.00, pokój nr 3 
w siedzibie Urzędu Gminy

15 Kleszczowice WR1L/00024537/8 58/10 0,1551 Rola V 
2.000 zł do dnia 
23.04.2018 r.

16.000 
25.04.2018, godz.11.00, pokój nr 3 
w siedzibie Urzędu Gminy

16 Kleszczowice WR1L/00024537/8 58/21 0,1405 Rola IV a 
2.000 zł do dnia 
23.04.2018 r.

19.000  
25.04.2018, godz.11.00, pokój nr 3
w siedzibie Urzędu Gminy

17 Kleszczowice WR1L/00024537/8 58/22 0,2320 Rola IV a, Ł IV oraz W – Ł IV
2.000 zł do dnia 
23.04.2018 r.

21.000  
25.04.2018, godz.11.00, pokój nr 3 
w siedzibie Urzędu Gminy

18 Kleszczowice WR1L/00024537/8 58/24 0,1353 Rola IV a, Ł IV oraz W – Ł IV
2.000 zł do dnia 
23.04.2018 r.

18.000  
25.04.2018, godz.11.00, pokój nr 3 
w siedzibie Urzędu Gminy

19 Kleszczowice WR1L/00024537/8 58/25 0,1327 Rola IV a, Ł IV oraz W – Ł IV
2.000 zł do dnia 
23.04.2018 r.

16.000  
25.04.2018, godz.11.00, pokój nr 3 
w siedzibie Urzędu Gminy

20 Głębowice WR1L/00024261/2 257 1,10 Bz

Brak planu 
zagospodarowania 

przestrzennego

5.000 zł do dnia 
23.04.2018 r.

26.000  
26.04.2018, godz.10.00, pokój nr 3 
w siedzibie Urzędu Gminy

21 Krzelów WR1L/00026257/5 313/1 0,53 Grunty orne V
1.000 zł do dnia 
23.04.2018 r.

9.000  
26.04.2018, godz.11.00, pokój nr 3 
w siedzibie Urzędu Gminy

22 Stryjno WR1L/00024264/3 48 2,7690
Lasy, nieużytki, pastwiska 
trwałe 

5.000 zł do dnia 
23.04.2018 r.

54.000  
26.04.2018, godz.12.00, pokój nr 3 
w siedzibie Urzędu Gminy

23 Dąbie WR1L/00024268/1 128 8,8159 Grunty orne IV i V
5.000 zł do dnia 
23.04.2018 r.

47.000
26.04.2018, godz.13.00, pokój nr 3
w siedzibie Urzędu Gminy

24 Grzeszyn WR1L/00024458/0 92 0,4389
Grunty zadrzewione 
i nieużytki

12.600 zł do dnia 
23.04.2018 r.

17.800  
26.04.2018, godz.14.00, pokój nr 3 
w siedzibie Urzędu Gminy

25 Wyszęcice WR1L/00024403/0 89 0,2219
Pastwiska trwałe 
i grunty orne

500 zł do dnia 
24.04.2018 r.

5.000  
27.04.2018, godz.11.00, pokój nr 3
w siedzibie Urzędu Gminy

26 Wyszęcice WR1L/00025379/9 321 0,1682 Kopalina 
3.000 zł do dnia 
24.04.2018 r.

15.000  
27.04.2018, godz.11.00, pokój nr 3 
w siedzibie Urzędu Gminy

27 Smogorzów Wielki WR1L/00026271/9 107 0,11 Pastwiska trwałe III
500 zł do dnia 
24.04.2018 r.

3.500
27.04.2018, godz.12.00, pokój nr 3 
w siedzibie Urzędu Gminy

28 Smogorzów Wielki WR1L/00036079/6 115 0,05 Łąki trwałe III
500 zł do dnia 
24.04.2018 r.

3.500
27.04.2018, godz.12.00, pokój nr 3 
w siedzibie Urzędu Gminy

29 Smogorzów Wielki WR1L/00032038/9 341/1 2,0328 Grunty orne III b i IV a 
8.000 zł do dnia 
24.04.2018 r.

44.000
27.04.2018, godz.12.00, pokój nr 3 
w siedzibie Urzędu Gminy

30 Smogorzów Wielki WR1L/00026270/2 292 1,74 Grunty orne III b, IV a i V
5.000 zł do dnia 
24.04.2018 r.

44.000
27.04.2018, godz.12.00, pokój nr 3 
w siedzibie Urzędu Gminy

31 Smogorzów Wielki WR1L/00036078/9 112 0,05 Łąki trwałe III
500 zł do dnia 
24.04.2018 r.

5.000
27.04.2018, godz.12.00, pokój nr 3 
w siedzibie Urzędu Gminy

32 Węgrzce WR1L/00025353/1 104/4 0.8708
Łąki trwałe IV, V 
oraz zadrzewienia 

15.000 zł do dnia 
24.04.2018 r.

76.000
27.04.2018, godz.13.00, pokój nr 3 
w siedzibie Urzędu Gminy

33 Kozowo WR1L/00036094/7 97/2 0,2608 Grunty orne VI
2.000 zł do dnia 
24.04.2018 r.

12.200
27.04.2018, godz.14.00, pokój nr 3 
w siedzibie Urzędu Gminy

Z wykazem nieruchomości na sprzedaż można zapoznać się w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Wińsko. Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 3a , tel. 71 38 04 229. 
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 i miejscowościach 

oraz w gazecie „Wiadomości Lubińskie”.
Wadium należy wpłacać na rachunek: Gmina Wińsko PKO BP 07 1020 5226 0000 6602 0527 6458. Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji w dniu przetargu.
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