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Wyspy Skarbów 
czekają na małych 
piratów
Trwa nabór do nowych żłobków 
w Głębowicach i w Wińsku. 
Prace adaptacyjne w Głębowicach 
trwają; w Wińsku, w Małej Szkole 
urządzamy pomieszczenia. Na plac 
zabaw trzeba jeszcze poczekać ze 
względu na niepewną pogodę, ale na 
pewno powstanie on przy ul. Szkolnej 
jeszcze tej wiosny. Będzie ogólnodo-
stępny, tzn. że każdy będzie mógł tam 
przyjść, także ze starszym dzieckiem. 
W sprawie zapisania dziecka w wieku 
do lat trzech do żłobka w Wińsku lub 
Głębowicach, trzeba się zgłosić do Urzę-
du Gminy, Wińsko pl. Wolności 2, pok. 
17 (II piętro), tel. 71 380 42 07 lub 08.

Czas na nowe 
deklaracje
Przypominamy mieszkańcom, którzy 
nie złożyli nowych deklaracji na śmie-
ci (termin minął 10 lutego), że powin-
ni bezzwłocznie złożyć je:
  osobiście w Urzędzie Gminy 

pok. nr 3 lub 
  e-mailem: i.buczak@winsko.pl lub 
  za pośrednictwem elektronicznej 

Platformy Usług Administracji 
(ePUAP dostępna pod adresem 
www.epuap.pl). 

Deklarujemy liczbę osób w gospodar-
stwie domowym, a nie osób zameldo-
wanych. Nowe deklaracje uwzględ-
niają ulgę za kompostownik!
Harmonogram wywozu odpadów ko-
munalnych, nowe stawki opłat za od-
pady komunalne oraz nowy wzór de-
klaracji dostępne na stronie 
www.winsko.pl, www.bip.winsko.pl 
Dodatkowe informacje w sprawie 
opłat i odbioru odpadów komunal-
nych pod nr tel. 71 380 42 33.

Ścieki – czas 
upominania minął
Mimo tzw. abolicji ściekowej, zwięk-
szenia dopłat do oczyszczalni ekolo-
gicznych dla mieszkańców i przepro-
wadzonych kontroli i licznych upo-
mnień, wciąż są gospodarstwa domo-
we, które wypuszczają ścieki do śro-
dowiska. 
Kary za takie postępowanie nie wpły-
wają niestety do budżetu gminy, nie-
mniej to właśnie samorząd jest odpo-
wiedzialny za egzekwowanie obo-
wiązku właściwego zrzutu ścieków 
przez mieszkańców. W  związku z tym 
informujemy, że pierwsza sprawa nie-
legalnego wypuszczania nieczystości 
płynnych do środowiska, trafiła na 
policję, a o wymierzeniu kary będzie 
decydował sąd. Trzy kolejne są 
w przygotowaniu. Dwie dotyczą sołe-
ctwa Piskorzyna i dwie Biaław Ma-
łych. 
Na marzec planowane są kontrole 
w kolejnych sołectwach.  

WAŻNE

Zarządzanie strachem
 »Rozmowa z wójt Jolantą Krysowatą-Zielnicą, wójt gminy Wińsko

Trzeba przyznać, że takiej 
reklamy, takiej mocy i władzy, 
jaką wójtowi przydaje Starosta 
i Zarząd Powiatu Wołowskie-
go, nie kupiłaby Pani za żadne 
pieniądze! 

To prawda. Próbuje się na 
gminę Wińsko – a właściwie na 
mnie samą – przerzucić odpo-
wiedzialność za całą degrengo-
ladę, niepowodzenia, nieporad-
ność i smutę, jaka zionie z tego 
powiatu. Szpitale upadające, od 
kiedy istnieją w formie powia-
towej spółki, to rzekomo wina 
Wińska. Do tego dochodzi stra-
szenie, że przez nas zlikwidują 
policję, straż pożarną, sanepid, 
sąd i wszystko, co człowiekowi 
od czasu do czasu potrzebne. To 
strach odmieniany przez wszyst-
kie przypadki, najgorszy, bo 
sztuczny i służący do manipulo-
wania ludźmi. Nie wiem, czy to 
wynik niedouczenia czy celowe 
działanie. A może jedno i drugie? 

Szczególnie obrzydliwe jest to, 
że osoby niepełnosprawne, któ-
re dowozimy do ośrodka prowa-
dzonego przez powiat wołow-
ski, są straszone: „już nigdy tu 
nie będziecie mogli przyjeżdżać”, 
„to wasza ostatnia wycieczka”, 
„wójtowa was zabiera do Lubina, 
powiedzcie rodzicom!”. Roztrzę-
sieni rodzice przychodzą z tym do 
mnie. Wyjaśniam, tłumaczę, że to 
tak nie działa, żeby byli spokojni. 
Trudno pojąć, że można posługi-
wać się osobami najsłabszymi, naj-
bardziej wrażliwymi na lęk i zmia-
nę, żeby zachować własny stołek.

Plotki o wysypisku śmie-
ci też mają zastraszać mieszkań-
ców. Z brudnego palca wyssana 
jest historia, że „Lubin nas chce, 
bo nie ma gdzie wysypiska zro-
bić”. Po pierwsze, to Wołów chce 
zafundować swoim mieszkańcom 
tzw. „sortownię” przy cmentarzu, 
a nam transport śmieci przez nasz 
teren. Po drugie, wysypisk już nie 
wolno tworzyć. RIPOK-i to fabry-
ki przetwarzania śmieci, a my 
nawet nie mamy takiej dział-
ki. Po trzecie, w ogóle nie ma, nie 
było i nie będzie o tym mowy. I po 
czwarte, najważniejsze – jak moż-
na wmawiać ludziom, że są nic nie 
warci, że wysypisko to jedyne, na 
co zasługują? Że ich wójt i radni 
to muszą być krętacze, którzy coś 
knują? To upokarzające.

Dąży Pani do zmiany powia-
tu czy do likwidacji powiatu 

wołowskiego? Skoro oskarża-
na jest Pani o to drugie, to coś 
chyba w tym jest.

Coś, ale nie wiadomo co. Ist-
nieją w Polsce powiaty mniej-
sze obszarowo i ludnościo-
wo niż wołowski po odejściu 
gminy Wińsko. Żaden prze-
pis nie mówi, ilu mieszkańców, 
ile kilometrów kwadratowych 
czy ile gmin musi liczyć powiat. 
O podziale administracyjnym 
kraju decyduje rząd Polski, a nie 
wójt wiejskiej gminy. Poza tym, 
już raz poprzedni rząd zlikwido-
wał na pewien czas sąd w Woło-
wie. Pamiętacie, gdzie odbywały 
się rozprawy? Nadal w Wołowie. 

Tak naprawdę o losach 
powiatu wołowskiego zdecydu-
je Brzeg Dolny. To on utrzymu-
je tę konstrukcję. Jak my, gmina 
licząca niewiele ponad 8 tysięcy 
mieszkańców, możemy „zgła-
dzić” społeczność pięć razy więk-
szą? Czy jest ktoś, kto w to wie-
rzy? Myślę, że nawet ci, którzy 
głoszą te mądrości, sami w nie 
nie wierzą.

Gmina Wińsko jest najwięk-
szym obciążeniem dla powiatu 
wołowskiego. Pozbycie się nas 
daje mu szansę utrzymania się na 
powierzchni. Chociaż nie mamy 
na terenie gminy żadnej instytu-
cji powiatowej, to właśnie u nas 
znajduje się większość powiato-
wych dróg, z których co najmniej 
połowa nadaje się do kapitalnego 
remontu.

Liczy Pani na remonty dróg 
w powiecie lubińskim?

Liczę pieniądze. Powiat utrzy-
mywany jest z dotacji i subwen-
cji, z odpisów od naszych PIT-
ów i CIT-ów. Nie widzę, żeby te 
pieniądze choć w części do nas 

wracały. Przekazanie bieżące-
go utrzymania dróg powiato-
wych gminie, wraz z pieniędz-
mi na ten cel – tak nam propo-
nuje powiat lubiński – powodu-
je, że to my zdecydujemy, gdzie 
ścinamy pobocza, łatamy dziu-
ry, malujemy linie. Przy składa-
niu wniosków o środki zewnętrz-
ne na drogi przez powiat, to my 
zdecydujemy, na którą drogę 
na naszym terenie. Zaniedba-
nia są tak ogromne, że nadro-
bienie tych zaległości potrwa 
lata, ale przynajmniej się zacznie. 
Dwa kilometry przez teren zabu-
dowany Smogorzowa i Smo-
gorzówka są dla nas ważniej-
sze niż dwa kilometry tej samej 
drogi, ale w szczerym polu. Tak 
banalna i niedroga rzecz, jak 
chodnik przy drodze powiato-
wej w Brzózce – mieszkańcy są 
szantażowani kolejną kadencję, 
a chodnika jak nie było, tak nie 
ma. W małych wsiach w zupeł-
ności wystarczy chodnik asfalto-
wy na wyniesionym krawężni-
ku, w miejscu, w którym był kie-
dyś, przed dewastacją. To o wie-
le tańsze niż „projekty koncep-
cyjne” i „projekty budowlane”, 
wydziwianie z dokumentacją, 
żeby tylko nic nie zrobić. Pozory 
działania to specjalność powiatu 
wołowskiego.

Konsultacje społeczne w spra-
wie zmiany powiatu, o któ-
rych mówił starosta wołow-
ski, to też fikcja? 

Te powiatowe wołowskie? 
Oczywiście. Czas się skończył 
i mamy ich milczącą zgodę. My 
skierowaliśmy pisma do obu 
powiatów w odpowiednim cza-
sie. Starostwo wołowskie odebra-
ło je 12 listopada, co oznacza, że 

12 lutego minął termin na prze-
prowadzenie i opublikowanie 
wyników konsultacji. Powiaty 
mają bowiem na to trzy miesią-
ce od otrzymania wniosku od 
gminy. A co oni zrobili? Starosta 
Dziarski zwołał pracowników, 
kierowników jednostek w godzi-
nach urzędowania (o 11.00) i dał 
taką przemowę, że aż wstyd cyto-
wać. „Chciałem Państwa namó-
wić do osobistego zaangażowa-
nia, jeśli mieliby wątpliwości 
wasi pracownicy, wasi podwład-
ni, o tym jakie ostatecznie konse-
kwencje mogą zaistnieć w sytu-
acji”. Potem była wyliczanka, 
kto straci pracę. Powiedział rów-
nież, że Wojewoda Dolnoślą-
ski „jest nastawiony negatywnie 
do tegoż pomysłu (odejścia Wiń-
ska – przyp. red)”. Otóż Wojewo-
dy jeszcze nikt nie pytał. Wnio-
sek składamy dopiero w mar-
cu. Sugerowanie, że Wojewoda 
uprawia szeptanki ze starostą 
przeciwko gminie Wińsko, jest 
działaniem nieuprawnionym 
i wręcz niebezpiecznym. Dla sta-
rosty, nie dla mnie. 

Rozbawił mnie też wywiad 
w lokalnej gazecie wołowskiej, 
w którym pewien sołtys, prze-
grany w wyborach samorządo-
wych i parlamentarnych, nazy-
wa powiat „Naszą Małą Ojczy-
zną” i apeluje do „Mieszkań-
ców”. Wszystko wielkimi litera-
mi! Panie Sołtysie! Sugerowała-
bym zrobić najpierw porządek na 
swoim Podwórku, zanim zacznie 
Pan robić porządki w Ojczyźnie 
(nieważne, Małej czy Dużej). 

Po co to Pani? Tyle zachodu, 
starań, nadziei, a wynik nie-
pewny.

Mnie? Po nic. To gminie 
Wińsko potrzebny jest powiat, 
który stawia na rozwój. Od 2015 
roku do dziś budżet gminy Wiń-
sko rośnie z roku na rok. Obec-
nie jest więcej niż podwojony. 
Pozyskujemy dla dobra miesz-
kańców środki krajowe z wszel-
kich dostępnych programów 
rządowych oraz unijne z PROW 
i RPO. Budujemy kilkanaście 
kilometrów dróg gminnych 
jednocześnie, dzięki środkom 
z Funduszu Dróg Samorządo-
wych. Tworzymy kolejne żłobki, 
domy seniora. U nas nie brakuje 
miejsc w przedszkolach. Utrzy-
mujemy wszystkie szkoły pod-
stawowe i inwestujemy w nie, 
podobnie jak w ośrodki zdro-
wia. Modernizujemy sieci wodo-
ciągowe. Dopłacamy mieszkań-

com do oczyszczalni ekologicz-
nych. Tworzymy nowe studium, 
a co za tym idzie, plan zagospo-
darowania przestrzennego dla 
całej gminy. Rezerwujemy tere-
ny pod budownictwo i inwesty-
cje. Ale żeby się utrzymać, musi-
my mieć nowych podatników. 
Muszą pojawić się inwestorzy, 
którzy stworzą miejsca pracy 
i będą płacić podatki dla gminy 
i CIT dla państwa, który w części 
wraca do gminy i powiatu. Bez 
dróg powiatowych i dokończe-
nia remontów dróg wojewódz-
kich nie jesteśmy w stanie tego 
osiągnąć. 

Tymczasem, mimo dwóch 
lat nagłaśniania, że właśnie 
z tego powodu chcemy zmienić 
powiat, nikt z włodarzy powiatu 
wołowskiego nie podjął z nami 
żadnych rozmów na ten temat. 
A powiat lubiński wręcz przeciw-
nie. Mam nadzieję, że Wojewoda 
(a Województwo mamy wspól-
ne) zrozumie naszą argumen-
tację. Ostatnie słowo należy do 
Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych i Premiera. W lipcu dowie-
my się, jaka jest ich decyzja.

Co Pani zrobi, jeśli Warszawa 
powie „nie”? 

Powtórzę procedurę w przy-
szłym roku. Gmina Wińsko się 
rozwija i chce nadal się rozwi-
jać. Powiat wołowski chce tylko 
przetrwać. Wystarczy spojrzeć 
na ich tegoroczny budżet. Żad-
nych inwestycji, ani złotówki na 
udział własny do Funduszu Dróg 
Samorządowych. Nic. Ot, kot-
łownia w jakiejś szkole, pomiesz-
czenia na archiwum starostwa. 
Na inwestycje drogowe 28 600 
zł. na zapłacenie ostatniej raty za 
projekt jakiejś drogi, z 2018 roku. 
Sam projekt, nie droga! Cała 
rezerwa budżetowa pokrywa się 
z daniną na zadłużenie szpita-
li. Ja rozumiem, że przetrwanie 
jest tendencją naturalną u roślin, 
zwierząt i ludzi. Pozostaje pyta-
nie, po co nam w tym trwać? 

Inne plany dla Wińska? 
Powinniśmy mieć prawdzi-

wy komisariat policji, a nie tyl-
ko punkt przyjęć interesan-
tów. Powinniśmy mieć jednost-
kę Państwowej Straży Pożarnej, 
oprócz OSP. Wińsko powinno 
odzyskać prawa miejskie. Ale 
najpierw drogi, drogi i jeszcze 
raz drogi. Następnie inwestorzy 
czyli nowi, poważni podatnicy. 
Żeby było za co kontynuować 
nasz rozwój.

czyli jak powiat wołowski komunikuje się ze społeczeństwem

Gmina Wińsko potrzebuje silnego, partnerskiego powiatu, żeby 
móc dalej się rozwijać, korzystając ze wszelkich możliwych ze-
wnętrznych źródeł finansowania. 
Od lewej: Karolina Katan, specjalista ds. funduszy zewnętrznych 
w Urzędzie Gminy Wińsko i wójt Jolanta Krysowata-Zielnica.
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 » Warsztaty dziennikarskie w Radiu Wrocław to był tydzień pracowity, spędzony 
pod okiem profesjonalistów, ale niezapomniany. Uczennice SP Wińsko, nasze 
przyszłe dziennikarki, miały możliwość wzięcia udziału w spotkaniu i konferencji 
prasowej, pracowały nad dykcją i występowały na żywo na antenie Radia Wrocław 
i Radia RAM. Nagrywały słuchowisko, wiadomości i wywiad, ćwiczyły 
autoprezentację pod okiem młodego aktora, pracowały jako reporterki 
i nagrywały reklamy.

Całe przedsięwzięcie 
udało się dzięki pozy-
skanym przez „Sto-

warzyszenie Wińsko dla 
Edukacji” środkom finan-
sowym w ramach zadania 
publicznego ogłoszonego 
przez Gminę Wińsko. Pro-
jekt będzie trwał do czerw-

ca i zakłada dodatkowo 
udział uczennic w warszta-
tach fotograficznych, war-
sztatach ciekawego pisania 
oraz utworzenie profilu na 
Facebooku i kanału YouTu-
be pod nazwą „Wędrówki 
dźwiękiem, słowem i obra-
zem po Gminie Wińsko”.

Tymczasem Gminny 
Ośrodek Kultury zaprosił 
dzieci na lodowisko do Żmi-
grodu, do kina i na kręgielnię 
do Lubina. W Wińsku odbyły 
się warsztaty plastyczne, zaję-
cia teatralne, eksperymenty 
dla dzieci i warsztaty slime.

Gminny Ośrodek Spor-

tu, Turystyki i Rekrea-
cji zorganizował półko-
lonię na sportowo i turniej 
w hali, wspólnie z parafią św. 
Michała Archanioła. W pla-
nach były też narty biegów-
ki, ale niestety zabrakło śnie-
gu. Może za rok będzie pod 
tym względem lepiej.

Ferie udane,  
chociaż bez śniegu 
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 » Za Odrą, czyli w powiecie lubińskim i całym Zagłębiu Miedziowym, trwa wielka akcja 
społeczna, promująca rodzinne formy pieczy zastępczej. Dzieci, które nie mogą 
wychowywać się w domu rodzinnym, mogą trafić do tradycyjnego domu dziecka lub do 
rodziny, która zawodowo zajmuje się opieką i wychowaniem tych dzieci. Pozwala to 
rodzeństwom pozostać razem, poznawać zasady normalnego życia – z prawami 
i obowiązkami – jeść przy kuchennym stole, a nie w stołówce itd. Przekonywanie, że 
rodzinne formy opieki są lepsze niż instytucjonalne, nie jest już dziś potrzebne. Wszyscy 
mamy tego świadomość. 

Gmina Wińsko chce 
włączyć się do tej akcji. 
Wójt Jolanta Krysowa-

ta-Zielnica zaproponowała, 
aby taki „lubiński” rodzinny 
dom dziecka lub zawodowa 
rodzina zastępcza znalazły 
swoje miejsce właśnie u nas. 
Dlaczego? 

– Organizatorem pieczy 
zastępczej jest każdy powiat – 

wyjaśnia wójt. – Apel powiatu 
lubińskiego świadczy o tym, 
że im na tym zależy. A gmina 
Wińsko ma co najmniej trzy 
lokale, które świetnie nadają 
się na mieszkania dla zawo-
dowych rodzin. Powiat lubiń-
ski zareagował natychmiast. 
Odbyły się już w tej sprawie 
dwa spotkania, a przedstawi-
ciele powiatu przyjechali obej-

rzeć nieruchomości, w któ-
rych mogłaby taka zawodowa 
rodzina zamieszkać – dodaje.

– W praktyce wygląda-
łoby to tak, że jakaś rodzina 
z powiatu lubińskiego przepro-
wadza się do gminy Wińsko 
i trafiają do niej dzieci również 
powiatu lubińskiego. Całość 
utrzymywana i opłacana jest 
przez powiat lubiński i gmi-

nę, z której pochodzą dzieci – 
wyjaśnia Sabina Baryluk, kie-
rownik Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Wiń-
sku. – A gminie Wińsko nowi 
mieszkańcy – jak każdy loka-
tor mieszkania komunalnego 
– płacą za czynsz, wodę, śmie-
ci, ścieki itd. Dzieci chodzą do 
tutejszych szkół i przedszko-
li, leczą się w tutejszych ośrod-
kach zdrowia. Jednym sło-
wem, są  mieszkańcami gmi-
ny Wińsko. Jeśli nie trafią do 
adopcji, to po osiągnięciu peł-
noletności usamodzielniają się, 
otrzymują mieszkanie od gmi-

ny swojego pochodzenia i środ-
ki na zagospodarowanie się od 
powiatu, z którego pochodzą. 
Gmina Wińsko jest tylko miej-
scem, w którym spędzają swo-
je dzieciństwo i nie ma wobec 
nich innych zobowiązań. 
Mamy natomiast zobowiąza-
nia wobec naszych dzieci, któ-
re trafiają do domu dziecka 
w powiecie wołowskim lub do 
rodzin zastępczych do innych 
powiatów. 

– Szkoda, że nie będą 
mogły trafić do takiej rodzi-
ny dzieci z gminy Wińsko – 
dodaje wójt Krysowata-Ziel-
nica. – Organizatorem dla 
takiej rodziny musiałby być 
powiat wołowski, przynaj-
mniej dopóki do niego nale-
żymy. 

WIŃSKO

Zabytek na sprzedaż: spichlerz w Konarach
Spichlerz jest własnością gminy Wińsko. Ze względu na konstrukcję (niskie stropy, stroma klatka schodowa) przebudowanie go na mieszkania lub obiekt użyteczności 
publicznej nie jest możliwe, a właśnie takie ograniczenia ma gmina. 

Jeśli jakaś osoba prywatna ma 
inny pomysł i zauroczy się tym miej-
scem, gmina dołoży wszelkich sta-
rań, by pomóc w uzyskaniu wyma-
ganych pozwoleń i uzgodnień oraz 
będzie promować prowadzoną 
w nim działalność. 

Spichlerz jest w bardzo dobrym 
stanie, za wyjątkiem dachu, który 
wymaga pilnej wymiany pokrycia. 

– Wydawanie pieniędzy pu-
blicznych na dach obiektu, który do 
niczego nie może nam służyć, było-
by nierozsądne – podkreśla zastęp-
ca wójta Bogusława Folkman. – Stąd 
próba znalezienia kupca z nowym 
pomysłem na wykorzystanie spi-

chlerza. W przeciwnym razie podej-
miemy starania o pozwolenie na roz-
biórkę tego obiektu.

Konary są miejscowością bar-
dzo atrakcyjną historycznie. To tu 
znajduje się relikt pierwszej na świe-
cie cukrowni, w której Franz Karl 
Achard wyrafinował cukier z bura-
ka cukrowego. W sąsiedniej miejsco-
wości, na granicy z gminą Wołów 
znajduje się jego grób. Konary są 
również miejscowością rozwojo-
wą. W przyszłym roku planowany 
jest dalszy remont drogi wojewódz-
kiej prowadzącej przez wieś, a gmina 
wydziela kolejne działki pod budow-
nictwo jednorodzinne. 

Konary, gm. Wińsko (Dolny Śląsk), 25 km do Lubina, ok. 13 km do Wołowa. Spi-
chlerz ok. 160 m2 parteru + dwie kondygnacje, położony na działce o pow. 7 arów.

Rodzinny jest 
zawsze lepszy!

Przedstawiciele powiatu lubińskie-
go obejrzeli nieruchomości, w któ-
rych mogłaby zamieszkać zawodo-
wa rodzina zastępcza

Powiat lubiński zareagował natychmiast. Odbyły 
się już w tej sprawie dwa spotkania, 
a przedstawiciele powiatu przyjechali obejrzeć 
nieruchomości, w których mogłaby zawodowa 
rodzina zamieszkać

”
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WYKAZ WÓJTA GMINY WIŃSKO
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

Orzeszków WR1L/00036338/0  680/2 0,2009 Ps VI – 0,1325; Lzr Ps VI – 0,0684 Przetarg nieograniczony 56,25 zł do 30 września każdego roku

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

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

Wysokość i termin 
wniesienia wadium Cena Termin zapłaty Data i miejsce przetargu

1 Chwałkowice WR1L/00024474/8 138/4 0,8107
Grunty zadrzewione i za-
krzaczone planowana bu-

dowa mieszkaniowa Brak planu zagospodaro-
wania przestrzennego

20.000 złotych do  
30.03.2020 r.

121.000,00 Przed zawar-
ciem aktu nota-

rialnego

2 kwietnia 2020 r. godz. 
11.00 w siedzibie Urzędu 

Gminy p. nr 14

2 Gryżyce WR1L/00038713/7 80/12 0,2423
Zurbanizowane tereny za-
budowy lub w trakcie za-

budowy

5.000 złotych do 
30.03.2020 r.

40.000,00
2 kwietnia 2020 r. godz. 
12.00 w siedzibie Urzędu 

Gminy p. nr 14

Historyczne zagadki
Gdzie dokładnie stał ratusz? Co z niego zostało pod zie-
mią? Czy uda się odkryć fundamenty i piwnice? Jak 
„prześwietlić” tzw. klomby, żeby zajrzeć do środka przed 
wykopaliskami?
Archeolodzy, projektant, sołtys i wójt – w takim składzie 
rozpoczęliśmy pracę nad koncepcją prac archeologicz-
nych w rynku czyli placu Wolności. O ich przebiegu bę-
dziemy informować na bieżąco.

Gmina Wińsko odpowiedziała twierdząco na zapytanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, czy gotowa jest się 
podjąć współorganizacji obchodów Wojewódzkich Święta Plonów. Miejsce jest oczywiste – nad Zalewem, gdzie mają się odbyć także 
dożynki gminne. 

Przypominamy, że od kil-
ku lat naszej gminie gospo-
darzem dożynek jest to sołe-

ctwo, którego wieniec wygrał 
konkurs w poprzednim roku. 
Zwycięstwo wieńca z Jakubi-

kowic (Zalew to obręb Jaku-
bikowice) i kosza z Boraszyc 
Małych i Słupa w 2019 r., 
oznacza, że obchody odbę-
dą się w trójkącie tych trzech 
sołectw czyli nad Zalewem. 
Czy nasze dożynki gminne 
będą połączone z dożynkami 
wojewódzkimi? O tym zade-
cyduje Zarząd Wojewódz-
twa, po zasięgnięciu opi-
nii specjalnej komisji, która 

wkrótce przyjedzie do Wiń-
ska. 

– Będzie to wspaniałą 
promocja dla gminy, Wiń-
ska i Zalewu – podkreśla 
Czesława Białek, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kul-
tury

Dużo pracy nas czeka, 
ale poradzimy sobie. Trzy-
majmy kciuki, żeby się uda-
ło!

Czy nad Zalewem odbędą 
się dożynki wojewódzkie? 

 » Elżbieta Żygadło z sołectwa 
Białawy Wielkie – Czaplice i Anna 
Gil z sołectwa Rajczyn są 
naszymi tegorocznymi 
kandydatkami do tytułu Sołtysa 
Roku 2019. Organizatorem 
konkursu jest Dolnośląski Urząd 
Wojewódzki.

Zasługi, jakość pracy sołtysów, ich współ-
pracę z władzami gminy, organizacjami 
i instytucjami, działania dla dobra miesz-

kańców i z mieszkańcami ocenia specjalna 
komisja powołana przez Wojewodę Dolnoślą-
skiego.

Przyznawane są trzy nagrody główne i jedna spe-
cjalna. Raz w historii konkursu II nagrodę odebrał 
sołtys Rudawy Wiesław Stępień. Czy któraś z jego 
koleżanek z gminy Wińsko doścignie (lub prześcig-
nie) go w tym roku? Przekonamy się o tym w poło-
wie marca! 

Nasze kandydatki do tytułu 
Sołtysa Roku

Elżbieta Żygadło Anna Gil Sołtys Rudawy Wiesław Stępień zdobył 
w wojewódzkim konkursie II miejsce
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Z ogłoszeniem na sprzedaż nieruchomości można zapoznać się oraz uzyskać szczegółowe informacje w pokoju nr 14, tel. 71 38 04 205.
Ogłoszenia podaje się na stronie internetowej 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 wpłacać wadium: Gmina Wińsko 36 9598 0007 0100 0172 2001 0147. Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji w dniu przetargu.

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 i w miejscowości Wińsko 
oraz w prasie. 

 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


