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GOSTiR powrócił!
 » Większością głosów i bez logicznego uzasadnienia został zlikwidowany w grudniu 2017 roku. Niespełna rok 

później, nowo zaprzysiężona rada, już podczas pierwszej sesji po wyborach, postanowiła przywrócić go do 
życia. To dobra decyzja, bo dzięki niej znacznie łatwiej będzie gminie pozyskiwać dotacje na inwestycje 
sportowe i rekreacyjne. Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji, bo o nim mowa, będzie mieścił się 
w tzw. starym domu kultury. 

WIŃSKO

ZA ODRĄ
STRONY  STRONY  Mieszkanie za 

10 % 
wartości?
Ostatnia uchwała z końca 
2015 roku pozwoliła 
lokatorom mieszkań 
komunalnych, którzy nie 
mieli zaległości 
w opłatach, na 
wykupienie zajmowanych 
mieszkań za 10 procent 
ich wartości. Przepisy 
obowiązywały jednak 
tylko przez pół roku, żeby 
zmobilizować najemców 
i przyspieszyć ich 
ewentualną decyzję. Jest 
duża szansa, że już 
wkrótce korzystne 
regulacje znów wejdą 
w życie.

– Po roku lub dwóch planowaliśmy 

powtórzyć tę uchwałę, żeby kolejni 

lokatorzy mogli skorzystali z takiej 

możliwości. Niestety nie było zgody 

rady. A lokatorzy się dopytują, bo 

chcą mieszkać na swoim. My 

natomiast chcemy ponosić mniejsze 

koszty utrzymania budynków, 

zarządu, opłat do wspólnot itd. 

– wyjaśnia Elżbieta Kapnik, 

odpowiedzialna za gospodarkę 

mieszkaniową w gminie. 

Jednak nie wszyscy zainteresowani 

będą mogli swoje mieszkania 

przejąć na własność, ponieważ nie 

wszystkie lokale nadają się do 

sprzedaży. Wśród takich są na 

przykład mieszkania służbowe, 

socjalne, przejęte od Krajowego 

Ośrodka Wsparcia Rolnictwa po 

zmianie przepisów, które taką 

sprzedaż blokują na kilka lat. 

O możliwości wykupu gmina będzie 

pisemnie i osobiście informować 

każdego najemcę. – Mam nadzieję, 

że obecna rada podejmie stosowną 

uchwałę, która powinna 

obowiązywać przez cały 2019 rok 

i będę mogła przekazać taką 

wiadomość naszym lokatorom, 

jeszcze przed świętami – mówi wójt 

gminy Jolanta Krysowata-Zielnica.

– Oczywiste jest także pytanie 

o cenę. Niby 10 procent to mało, ale 

może dla niektórych być za dużo. 

Stąd zapewnienie, że jeśli ktoś 

wycofa się z zakupu, nie będzie 

ponosić kosztów wyceny – dodaje 

wójt.

www.winsko.pl

Skład Rady Gminy Wińsko na lata 2018-2023
  Regina Hukiewicz (przewodnicząca)
  Małgorzata Wincenciak-Podbucka (wice-

przewodnicząca)
  Agnieszka Karasińska (wiceprzewodnicząca)
  Mirosław Kilanowski (przewodniczący ko-

misji rewizyjnej)

  Zdzisław Miłuch (przewodniczący komisji 
mienia komunalnego, gospodarki mieszka-
niowej, ochrony przeciwpożarowej i po-
rządku publicznego)
  Krzysztof Rudnicki (przewodniczący komi-

sji rolnictwa, gospodarki gruntami i ochro-

ny środowiska)
  Wiesław Stępień (przewodniczący komisji 

skarg, wniosków i petycji)
  Julianna Wdowiak (przewodnicząca komi-

sji oświaty, kultury, zdrowia, pomocy spo-
łecznej i sportu) 

  Agnieszka Bulanda  (przewodnicząca ko-
misji budżetu, finansów, handlu, planowa-
nia i inicjatyw gospodarczych)
  Agnieszka Bartoszek
  Beata Jaworska
  Józef Kaczmarek

  Jacek Kubiński
  Wojciech Medyński
  Henryk Sawczyn 
Powstał również Klub Radnych „Budujemy 
Dalej” złożony z 9 radnych, którego prze-
wodniczącym został Mirosław Kilanowski.
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Zobowiązania zlikwido-
wanego przed dwoma 
laty GOSTiR-u przejął 

Urząd Gminy w Wińsku. To 
oznaczało, że ci sami ludzie 
realizowali te same zadania, 
za te same pieniądze. Z pozo-
ru brakowało tylko szyldu. 

Wkrótce okazało się jed-
nak, że decyzja ówczesnych 
radnych była zbyt pochop-
na i mocno skomplikowa-
ła realizację projektów, któ-
rych podmiotem lub opera-
torem był właśnie GOSTiR. 
Pojawiło się nawet zagroże-
nie, że gmina straci pokaźne 
dotacje na inwestycje sporto-
we i rekreacyjne. Brakowało 
też dodatkowego podmiotu, 
który, obok gminy, mógłby  
startować w konkursach na 
środki zewnętrzne. 

– Poza tym, prężnie 
rozwijająca się baza 
sportowa i rekrea-
cyjna potrzebo-
wała gospoda-
rza lub instytu-
cji, która o nią 
zadba i zajmie 
się wyłącznie 
tą dziedziną. 
Zaplanuje i zor-
ganizuje zawody 
sportowe, imprezy 
turystyczne i rekrea-
cyjne popularyzujące 
nasz teren. Będzie wspie-
rać kluby sportowe w stara-
niach o środki zewnętrzne, 
spoza gminnej kasy. Będzie 
wytyczać kierunki, rozpo-
znawać potrzeby, zapropo-
nuje mieszkańcom i tury-
stom kolejne formy wypo-
czynku. Weźmie odpowie-
dzialność tak jak żłobek za 

maluchy, 
szkoła za edukację, a komu-
nalka za sprzątanie – uważa 
wójt gminy Wińsko Jolanta 
Krysowata-Zielnica. 

– Dlatego na mój wnio-
sek, już na pierwszej sesji po 

zaprzysięże-
niu, GOSTiR 
wrócił. „Za” 
zagłosowało 
14 radnych, 
jedna osoba 
się wstrzyma-

ła – dodaje wójt.
S i e d z i b ą 

GOSTiR-u będzie 
część tzw. stare-

go domu kultury, któ-
ry jest obecnie remontowa-
ny za środki z unijnego pro-
gramu rewitalizacji (gminie 
udało się pozyskać na ten 
cel aż 95 procent kosztów).  
– Z czasem będzie działał 
również na takich gmin-
nych nieruchomościach jak 

boiska w Wińsku (obecnie 
w rozbudowie), hala sporto-
wa, utworzy siłownię i klub 
fitness, zalew, który cze-
ka drugi etap modernizacji, 
bazę turystyczno – rekrea-
cyjną w Budkowie, stwo-
rzy i będzie prowadził miej-
sca noclegowe na mieniu 
gminnym. Pracujemy nad 
znalezieniem i dostosowa-
niem odpowiedniego miej-
sca na tor crossowy – wyli-
cza menadżer sportu Olgierd 
Pogorzelec.

Jak widać zarówno 
pomysłów jak i potrzeb 
jest wiele. – Nasz teren 
daje ogromne możliwości. 
Mamy więcej miejsca do 

wykorzystania niż jesteśmy 
w stanie zagospodarować – 
podkreśla wójt. – Dlatego, 
oprócz powołania GOSTiR, 
zachęcamy osoby prywatne 
i przedsiębiorców w inwesto-
wanie w turystykę, szczegól-
nie noclegi, na terenie nasze 
gminy – dodaje.

GOSTiR będzie współ-
pracował z Gminnym 
Ośrodkiem Kultury, szko-
łami i prywatnymi przed-
sięwzięciami, takimi jak 
Rancho Rajczyn czy Stajnia 
Gryżyce. Turystyka konna, 
podobnie jak rowerowa, sta-
je się w gminie Wińsko coraz 
bardziej popularna. 

MM
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przedmiot opodatkowania
2014 2017 2019

ustawowe Rada Gminy różnica ustawowe Rada Gminy różnica ustawowe Rada Gminy różnica

podatek od nieruchomości - grunty

związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania 
w ewidencji gruntów i budynków

0,89 0,89 0,00 0,89 0,89 0,00 0,93 0,89 -0,04

pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior
i zbiorników sztucznych

4,56 4,56 0,00 4,54 4,54 0,00 4,71 4,54 -0,17

pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publiczne-
go przez organizacje pożytku publicznego

0,46 0,31 -0,15 0,47 0,47 0,00 0,49 0,47 -0,02

niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 
2015 r. o rewitalizacji

podatek wprowadzony w 2016 roku 2,98 0,47 -2,51 3,09 0,47 -2,62

podatek od nieruchomości - budynki lub ich części

mieszkalne 0,74 0,74 0,00 0,75 0,75 0,00 0,79 0,75 -0,04

związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 23,03 23,03 0,00 22,66 22,66 0,00 23,47 22,66 -0,81

zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia-
łem siewnym

10,75 10,75 0,00 10,59 10,59 0,00 10,98 10,59 -0,39

związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności
leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,68 4,68 0,00 4,61 4,61 0,00 4,78 4,61 -0,17

garaże 7,73 7,70 -0,03 7,62 7,62 0,00 7,90 7,70 -0,20

zajętę na niezarobkowe cele użytkowe 7,73 3,10 -4,63 7,62 4,10 -3,52 7,90 4,61 -3,29

pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku publicznego

7,73 7,70 -0,03 7,62 7,62 0,00 7,90 7,62 -0,28

podatek rolny

cena za 1 dt żyta do celów wymiaru podatku rolnego 69,28 60,00 -9,28 52,44 52,44 0,00 54,36 53,00 -1,36

stawka podatku dla działek (poniżej 1 ha) 346,40 300,00 -46,40 262,20 262,20 0,00 271,80 265,00 -6,80

stawka podatku dla gospodarstw rolnych (powyżej 1 ha) 173,20 150,00 -23,20 131,10 131,10 0,00 135,90 132,50 -3,40

Porównanie stawek podatkowych w poszczególnych latach w gminie Wińsko

Giełda ptaków ozdobnych i nie tylko, 
czyli jak wykorzystać targowisko
Tradycyjny targ czwartkowy to za mało? Od wiosny w Wińsku ruszy 
giełda ptaków ozdobnych i innych drobnych zwierząt, która będzie 
organizowana w każdą trzecia niedzielę miesiąca. 

Plac po remoncie, który 
w 2/3 sfinansowano ze 
środków unijnych Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
daje ogromne możliwości. – 
Mieszkańcy sami zwrócili uwagę, 
że ogromną popularnością cieszy 
się giełda ptaków ozdobnych 
i innych drobnych zwierząt 
(króliki, świnki morskie itp.) 
w Miejskiej Górce. W każdą 
pierwszą niedzielę miesiąca 
zjeżdżają się tam miłośnicy 
i hodowcy z kilku województw, 
w tym także z gminy Wińsko. 
Stąd narodził się pomysł, żeby 

podobną giełdę zorganizować 
u nas – uważa wójt gminy 
Wińsko Jolanta Krysowata-
Zielnica.

– Zaczynamy wczesną 
wiosną, 17 marca, i będziemy 
kontynuować w każdą trzecią 
niedzielę miesiąca w godzinach 
od 7 do 12 – dodaje wójt.

Pierwsza giełda dla 
sprzedawców – stoiska i wjazd 
samochodem za darmo. Dla 
wszystkich sprzedających, 
kupujących i zwiedzających 
przewidziany jest poczęstunek 
i niespodzianki w prezencie.  

Dzięki projektowi gminie 
udało się uzyskać aż 1,5 mln zł na 
edukację. Co to konkretnie oznacza 
i kto z niego skorzysta? Zarówno 
szkoły, uczniowie i nauczyciele. 
Ani gmina, ani szkoły, ani rodzice 
uczniów nie ponoszą żadnych 
kosztów w ramach jego realizacji. 
Przeciwnie. Zaangażowani w pracę 
przy tym przedsięwzięciu otrzymują 
dodatkowe wynagrodzenie. Wszelki 
sprzęt i wyposażenie zakupione 
do potrzeb projektu, pozostaje 
w szkołach na zawsze. 

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z PROJEKTU:
Powstaną nowoczesne pracownie:
 4 pracownie matematyczne
 4 pracownie przyrodnicze
 4 pracownie informatyczne
W związku z tym przeprowadzone 
będą dalsze prace remontowo-
modernizacyjne w SP Głębowicach

POPRAWA JAKOŚCI NAUCZANIA 
W KLASACH I-VIII
 Zajęcia wyrównawcze
  Dodatkowe wsparcie uczniów ze 

specjalnymi potrzebami
  Rozwój zainteresowań: 

matematyczno – przyrodniczych, 
język niemiecki, język angielski, 
chemia, fizyka, biologia i ICT

  Dodatkowe odwozy uczniów po 
zajęciach
  Doradztwo edukacyjno-

zawodowe 
 Zajęcia edukacyjno zawodowe
  Światowy Dzień 

Przedsiębiorczości
  Akademickie Inkubatory 

Przedsiębiorczości we Wrocławiu
 Targi Pracy WSP we Wrocławiu
  Targi przedsiębiorczości 

tematyczne
  Doskonalenie zawodowe 

nauczycieli:
  Studia podyplomowe dla 

nauczycieli
 Szkolenia dla rad pedagogicznych

 Zaawansowana  edukacja 
Wyjazdy edukacyjne do 

Humanitarium, Afrykarium, 
Hydropolis, Multicentrum, 
Obserwatorium Astronomiczne 
UW w Białkowie, Centrum 
Przyrodnicze w Trzciny Wołowskiej, 
Festiwal Nauki we Wrocławiu

Projekty edukacyjne: łącznie 
24 projekty po cztery w szkołach 
podstawowych w Głębowicach 
i Orzeszkowie oraz po osiem 
w Wińsku i Krzelowie

Realizacja międzynarodowego 
programu dydaktycznego Aflatoun

Monika Myrdzio 

1,5 miliona na edukację!
Został najwyżej oceniony na Dolnym Śląsku. Pozyskany dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego 
projekt edukacyjny „Uczymy się dla siebie – nowoczesna edukacja w Gminie Wińsko” właśnie ruszył we wszystkich 
czterech szkołach gminy Wińsko. Potrwa on do końca przyszłego roku szkolnego, czyli do czerwca 2020 roku. 
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To będzie dobry czas
 » Wywiad z wójt Jolantą Krysowatą-Zielnicą

Kłamstwa, intrygi 
i wyrządzone krzyw-
dy w trakcie minio-

nej kampanii, ale też powy-
borcze porządki, planowane 
inwestycje i konieczność pod-
wyższenia podatków – to tyl-
ko część tematów, o których  
w szczerej rozmowie z Ewa 
Balską mówiła wójt gmi-
ny Wińsko Jolanta Kryso-
wata – Zielnica. Nie zabrak-
nie również pytań o zarob-
ki i pomysł dołączenie do 
powiatu lubińskiego.

Obeszło się bez drugiej tury, 
wprowadziła Pani więk-
szość do Rady Gminy. Czy 
czuje Pan spokój?

Raczej zniecierpliwienie. 
Chcę jak najszybciej nadrobić 
czas stracony na spory, złośli-
wości, blokowanie wszystkie-
go, irracjonalne „nie bo nie”, 
próbę zohydzenia mnie i rad-
nych, którzy przy mnie trwali, 
przez drugą połowę minionej 
kadencji. Już podczas pierw-
szego posiedzenia komi-
sji mienia, przy pełnej apro-
bacie wszystkich jej człon-
ków, udało się zaopiniować 
i dzięki temu przydzielić kil-
ka mieszkań, które od miesię-
cy czekały gotowe na nowych 
lokatorów. Na pierwszej sesji 
po ślubowaniu przywrócili-
śmy do życia Gminny Ośro-
dek Sportu, Turystyki i Rekre-
acji, tak potrzebny naszej gmi-
nie. Wszystkie komisje pozy-
tywnie zaopiniowały pro-
jekt budżetu na 2019 rok. To 
dobry początek.

Po ślubowaniu powiedziała 
Pani „Nie słyszałam, żeby 
coś dobrego można było 
zbudować na kłamstwie. 
Dlatego jeśli ktoś zbudował 
swoją kampanię na praw-
dzie, może razem z nami 
budować dalej. Jeśli na 
kłamstwie…”

To nie. Za dużo krzywdy 
wynikło z kłamstw i pomó-
wień, rozsiewanych plo-
tek i oszczerstw kolpor-
towanych przez SMS i na 

Facebooku. Najobrzydliwsza 
była intryga, w którą wmani-
pulowany został jeden z pro-
boszczów. Już po wyborach 
ksiądz zaprosił mnie na kola-
cję i przeprosił za wszystko. 
Mi osobiście nie jest to do 
szczęścia potrzebne. Obiecał, 
że słowo przeprosin będzie 
miał także dla skrzywdzo-
nych tymi pomówieniami 
radnych z terenu jego para-
fii. O ile wiem, niczego jed-
nak nie zrobił. To przykre. 
Zwłaszcza, że chodzi o dwóch 
radnych z dużym stażem, 
którzy lata całe służyli swo-
jej społeczności, naprawdę 
ciężko pracowali, a z powodu 
pomówień nie dość, że prze-
grali wybory, to zlekceważo-
na i wydrwiona została ich 
dotychczasowa praca. To się 
nie godzi. To jest krzywda, 
którą trzeba naprawić. 

Robi pani kolejne porządki 
w urzędzie gminy?

Raczej niezbędne uzu-
pełnienia. Kto miał odejść 
już odszedł, znacznie wcześ-
niej. Mieliśmy też w koń-
cówce poprzedniej kaden-
cji „wysyp” emerytalny. Nie 
jest łatwo znaleźć na naszym 
rynku specjalistów, którzy 
nie mieliby innych propozy-
cji. Załogę mamy teraz mło-
dą, więc i urlopów macie-
rzyńskich ponad przeciętną. 
Dowód na to, że rozbudowa 
żłobka jest niezbędna!

Mamy także zastępcę wój-
ta…

Tak. W poprzedniej kam-
panii obiecywałam, że zastęp-
cy nie będzie, żeby zetrzeć  złe 
wspomnienia, jakie miesz-
kańcy mieli po zastępcy moje-
go poprzednika. Było mi cięż-
ko, ale wytrzymałam. W tej 
kampanii już nikt o „wice” 
nie pytał. Teraz myślę, że to 
dobrze, że żadna partia ani 
większe ugrupowanie nie 
popierało mnie w tych wybo-
rach. Nie mam wobec nikogo 
zobowiązań. Swego zastęp-
cę, a właściwie zastępczy-

nię, mogłam powołać zupeł-
nie samodzielnie. Wybrałam, 
również w ocenie załogi, naj-
lepiej, awansując wieloletnią 
pracownicę urzędu, dotych-
czasową kierownik refera-
tu Nieruchomości i Ochrony 
Środowiska Bogusławę Fol-
kman. To nie jedyny awans 
wewnętrzny w urzędzie. 
Elżbieta Kapnik została kie-
rownikiem tego referatu. Joan-
na Mikołajczyk została głów-
nym specjalistą do spraw księ-
gowości budżetowej. Zastęp-
ca skarbnika, specjalista do 
spraw pozyskiwania fundu-
szy zewnętrznych Karoli-
na Katan, pokieruje również 
inwestycjami. Najmłodsi sta-
żem pracownicy muszą się 
uczyć nowych zadań, żeby 
zastąpić tych, którzy awanso-
wali. Widzą w tym szansę dla 
siebie, na własny rozwój.

Nie jest już pani najmniej 
zarabiającym wójtem na 
Dolnym Śląsku?

Już nie. Trzykrotna obniż-
ka mojego wynagrodze-
nia w poprzedniej kadencji, 
mimo, że zaoszczędziłam na 
braku zastępcy, to już histo-
ria. Zarobki wójtów i burmi-
strzów, wg obowiązujących 
obecnie przepisów, są nie-
wiele większe od zarobków 
np. dyrektorów szkół, choć 
zakres odpowiedzialności 
jest niewspółmiernie więk-
szy. Za tamte czy te pienią-
dze – pracuję tak samo, czyli 
jak umiem najlepiej. Miło jed-
nak nie być wystawionym na 
drwinę…

Tymczasem podatki poszły 
w górę…

Musiały pójść. Zeszło-
roczna obniżka była zabie-
giem propagandowym opo-
zycji. Podatnik ucieszył się raz 
– otrzymując nakaz podatko-
wy, bo zyskał średnio kilkaset 
złotych w skali roku. Nie jest 
to kwota, która ma znaczący 
wpływ na jakość życia poje-
dynczego człowieka. W ska-
li gminy to jednak sumy 
ogromne, znaczące. Podat-
ki na 2019 rok są wyższe niż 
w 2018, ale niższe niż w 2016 
czy w poprzedniej kadencji 
(np. 2014). Przypominam, że 
wydatki bieżące gminy moż-
na pokrywać tylko z docho-
dów bieżących (podatki, 
dzierżawy, najmy). I tak na 
przykład: mieszkańcy chcie-
li więcej lamp ulicznych. Zro-
biliśmy dowieszki na istnie-
jących słupach w 2017 roku, 
tym samym bardzo korzyst-
na cenowo umowa z Tauro-
nem przestała obowiązywać 
i weszły nowe, wyższe staw-

ki. W 2018 roku chcieliśmy 
budować nowe punkty świet-
lne, ale opozycja zablokowa-
ła tę inwestycję. W związku 
z tym planujemy budować 
nowe słupy i lampy w 2019. 
I tu niespodzianka. Ener-
gia elektryczna dla samorzą-
dów drożeje do 40 proc. I co? 
Budujemy oświetlenie i gasi-
my światło, bo nie stać nas 
na rachunki? Czy podnosi-
my, a właściwie urealniamy 
wysokość podatku? 

Wystarczy porównać licz-
by. W 2014 roku czyli pięć lat 
temu, za mojego poprzedni-
ka, stawka podatku rolnego 
wynosiła 150 zł, a dla działek  
poniżej 1 hektara 300 zł. Na 
rok 2019 uchwalone zostały 
stawki odpowiednio 132,5 zł 
rolny i 265 zł poniżej hekta-
ra czyli znacznie niższe.  Nato-
miast za budynki mieszkal-
ne stawka wzrosła o 1 grosz 
w ciągu pięciu lat… W tym 
samym czasie płaca minimal-
na wzrosła z 1680,00 w roku 
2014 do kwoty 2250,00  
w roku 2019. Koszty praco-
dawcy (a jest nim także gmi-
na) wzrosły o 686 zł na naj-
mniej zarabiającym pracow-
niku. I jest to wydatek bieżący. 

Zgadzam się, że sztuką 
jest pozyskiwanie nowych 

podatników, a nie pod-
noszenie podatków. Ale 
jak, nie mając dróg, mamy 
pozyskać inwestorów, sko-
ro nie będą mieli po czym 
przewieźć swoich towa-
rów? Bez mostu na Odrze 
i godziwej drogi do S5? 
Z drogami wojewódzkimi 
remontowanymi po kawał-
ku poza terenem zabudo-
wanym? To, że buduje się 
u nas coraz więcej domków 
jednorodzinnych, a sta-
re, opuszczone chałupy 
dostają nowych właścicie-
li, są remontowane i zasied-
lane, cieszy. Ale to za mało.

Jest nadzieja? 
A nawet pewność. Widzę 

ją w dwóch aspektach. Po 
pierwsze – nowy rządowy 
program budowy dróg lokal-
nych, gminnych i powiato-
wych. Zadania o wartości 
do 30 milionów, finansowa-
ne przez Skarb Państwa do 
80 procent wartości. Ideal-
ne rozwiązanie dla naszych 
dróg gminnych Głębowi-
ce – Brzózka – Stryjno – Biał-
ków – Piskorzyna (do DK36) 
z pominięciem Wińska i włą-
czeniem do drogi powiato-
wej prowadzącej do S5. Poza 
tym zwracam się do powia-

tu wołowskiego i trzebnickie-
go, żeby remont wspólnego 
odcinka 20 km łączący nas ze 
Żmigrodem (czyli z S5) zgłosi-
li do tego samego programu. 
To dla nas droga strategiczna.

I drugi aspekt. Umowa 
koalicyjna Bezpartyjnych 
Samorządowców i PiS w sej-
miku naszego województwa 
mówi o wpisaniu do nowe-
go kontraktu wojewódzkie-
go i przystąpienie do realiza-
cji kilku obwodnic, w tym  
Ścinawy wraz z mostem na 
Odrze oraz wsparcie użeglo-
wienia Odrzańskiej Drogi 
Wodnej. To oznacza budowę 
nowego, prawdziwego mostu 
między Ścinawą a Małowi-
cami na budowli piętrzą-
cej (jazie), który jest elemen-
tem rządowych inwestycji na 
Odrze. 

Wyobrażacie sobie połą-
czenie nas porządną drogą 
z S5, a naszą DK36 z nowy 
mostem i S3 po drugiej stro-
nie Odry? Do tego skomuni-
kowane gminy wewnętrznie 
między Głębowicami a Pisko-
rzyną? To wszystko ma szan-
sę się powieść w tej kadencji. 

Pozostają drogi powiatowe, 
do których remontów jeste-
śmy gotowi się dokładać, 
ale tylko na terenie zabudo-
wanym. To zadanie powia-
tu. Czy zacznie się z niego 
wywiązywać?

Do tego nasze biedne dro-
gi gminne wewnątrz wsi i pol-
ne łączące wioski i stanowią-
ce dojazd do gruntów rol-
nych. Tu musimy polegać na 
mniejszych programach (np. 
TFOGR) i własnych środ-
kach. Nawet pożyczonych. 
Warto. 

Jak ma się pomysł przejścia 
gminy Wińsko do powiatu 
lubińskiego? 

Coraz lepiej. Wniosek 
wraz z dodatkowymi doku-
mentami należy przedłożyć 
premierowi do końca marca. 
Wówczas ruszy procedura. 

W styczniu przedstawię 
radzie gminy projekt uchwa-
ły intencyjnej w tej sprawie. 
Mam nadzieję, że po tym 
jak „poukładał się” powiat 
wołowski po tych wyborach, 
także Brzeg Dolny spojrzy 
znowu tęsknie na podwroc-
ławski powiat średzki.

Co z naszymi planami zro-
bi samorząd powiatu lubiń-
skiego? Obecny na  ślubowa-
niu w Wińsku starosta lubiński 
Adam Myrda mówił z podzi-
wem o naszych osiągnięciach 
i życzył nam wszystkiego naj-
lepszego. Mam nadzieję, że 
także w tej sprawie. 

Wójt gminy Wińsko Jolanta 
Krysowata-Zielnica 

i starosta powiatu lubiń-
skiego Adam Myrda
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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 wykazów nieruchomości z terenu Gminy Wińsko przeznaczonych do dzierżawy

Poz. Nieruchomość
 położona w obrębie Księga wieczysta Nr działki Pow. w m2  /ha Opis nieruchomości Forma  dzierżawy Czynsz  

dzierżawny  w zł Termin wnoszenia opłat

1. Wińsko WR1L/00025568/1 cz 794/1  718 m2 Rola IVb  Przetarg  nieograniczony 71,80 do 30 września każdego roku  

2. Morzyna WR1L/00024444/9 93 0,2510 ha Lzr Rola IVb Przetarg nieograniczony 70,28 do 30 września każdego roku  

3. Morzyna WR1L/00024445/6 61 0, 6955 ha Lzr Rola Ivb Przetarg nieograniczony   194,74 do 30 września każdego roku

4. Morzyna WR1L/00024447/0 119 0,4735 ha Rola V Przetarg nieograniczony  132,58 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  3, tel. 71  38-04-231.
Wykaz niniejszy podaje sie 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 

i w miejscowościach Morzyna, Węgrzyce oraz w prasie.   

Urząd dla mieszkańców
 » Przypominamy, że obecnie wszystkie sprawy  w Urzędzie Gminy w Wińsku, pl. Wolności 2, zaczynamy załatwiać w Biurze Obsługi 

Klienta w parterze. Najważniejsze dla mieszkańców biura również są w parterze. W razie potrzeby, do osób starszych i 
niepełnosprawnych, urzędnicy schodzą do BOK. Nie ma już centrali telefonicznej, do każdego biura dodzwaniamy się bezpośrednio.
  Biuro obsługi klienta – parter tel. 71 3804 225
  Gospodarka Nieruchomościami i Ochrona środowiska – 

pok. 3 (parter); 71 3804 229 (232, 233) 
  Gospodarka odpadami, śmieci, azbest, przydomowe 

oczyszczalnie – 71 3804 233 (234) (pok. 4 parter)
  Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja  ( pok. 2 parter) 71 

3804 226, 71 3804 227
  Podatki: wymiar, windykacja, opłaty   - 71 3804 223 (224) 

( pok.1 parter)
  Sekretariat tel. 71 38 04 200, fax:71 38 98 366
  Sekretarz tel. 71 3804 202
  Biuro Rady, Kadry 71 38 04 206
  Edukacja, Kultura, Sport - 71 38 04 207 (208)

  Inwestycje -71 3804 210, Planistyka  71 3804 213, Fundusz 
sołecki, infrastruktura techniczna 71 3804 212, Zamó-
wienia publiczne  71 3804 211
  GOPS - 71 738 24 64 Wińsko, pl. Wolności 13 
  ZGKiM Wińsko, ul. Rolna 2 (woda, awarie sieci, ścieki, 

beczkowóz) 71 799 070 119
  Punt Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych 

(PSZOK) przy oczyszczalni, czynny w środy i soboty,  71 
389 80 20

  SP ZOZ ośrodek w Wińsku, pl. Wolności 13,  71 389 80 
25, 71 725 34 27, ośrodek w Krzelowie;  71 389 91 8149, 
ośrodek w Głębowicach 71 389 04 92

  Nocna i świąteczna opieka zdrowotna „Ambulatorium 
Ogólne” w budynku Szpitala w Wołowie przy ul. Inwali-
dów Wojennych 26, na poziomie – 1 wejście przy podjeź-
dzie dla ambulansów – przy wejściu głównym do szpita-
la. 71 – 380-58-11 i 503-848-031

Dyżur pani wójt dla mieszkańców we wtorki 
w godz. 16 – 18 oraz w czwartki w godz. 9 -12.
Dyżur przewodniczącej Rady Gminy we wtorki 

w godz. 16 -17 w Urzędzie Gminy pl. Wolności 2.

W tym świątecznym nastroju 
Przewodniczący Oddziałowej Sekcji 
Emerytów ZNP w Wińsku  składa 
wszystkim członkom sekcji serdeczne 
życzenia wszelkiej pomyślności 
niepowtarzalnej atmosfery, ciepła oraz 
obfitości wszelkich dóbr.
Niech radość i pokój Świąt Bożego 
Narodzenia, poczucia spełnienia tych 
dobrych i radosnych marzeń, w zdrowiu 
i rodzinnej miłości towarzyszą 
wszystkim Koleżankom i Kolegom 
Emerytom przez cały Nowy 2019 rok 
a Boże Dziecię niech Wam zsyła 
z niebios wiele Łask.

Wójt Jolanta Krysowata – Zielnica
W imieniu Rady Gminy Przewodnicząca Regina Hukiewicz

W imieniu sołtysów Prezes Ryszard Bielecki

Na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia
Wszystkim Mieszkańcom Gminy Wińsko,
aby radość, szczęście i dostatek gościły 
w Naszych domach.
Niech ten piękny, rodzinny czas, po całym 
roku pracy, będzie dla Nas czasem
wytchnienia i refleksji.
Życzymy również dużo zdrowia i wszelkiej 
pomyślności w nadchodzącym 2019 roku.
Oby Nowy Rok spełnił pokładane w nim 
nadzieje i przyniósł sukcesy w realizacji 
planów osobistych i wspólnych.
Dużo optymizmu i wiary w pogodne jutro. 
Wszystkiego Najlepszego!

Stanisław Wymazała

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

Poz. Nieruchomość po-
łożona w obrębie Księga wieczysta Adres lokalu

powierzchnia użytkowa lokalu w m2
Opis 

nieruchomości Forma najmu Miesięczny czynsz 
najmu w zł + VAT

Termin wnoszenia
miesięcznych opłat

1 Węgrzce WR1L/00024531/6 Węgrzce 49 43,21
lokal użytkowy  z przeznaczeniem na działalność handlową położony 
na parterze budynku w trybie ustnego przetargu nieograniczonego

194,45 + VAT
do 10 dnia każdego mie-
siąca kalendarzowego


