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Spokojny, mimo pandemii
Jak wszystkim, tak i radnym, pan-
demia krzyżowała plany. Przez po-
nad  pół roku musieliśmy praco-
wać zdalnie, a posiedzenia i sesje 
odbywały się przez Internet. Wia-
domo, że zawsze lepiej jest się 
spotkać, porozmawiać… Mimo to 
z radością mogę podkreślić, że 
w tej radzie pracuje się bardzo do-
brze. Radni skupiają się na meri-
tum, rozmowa jest rzeczowa, nie 
ma bezsensownych przepychanek, choć wiadomo, że każdy chciałby jak najwięcej i naj-
lepiej dla swojego okręgu. Ta Rada widzi gminę jako całość i to jest najważniejsze. Radni 
– a mam nadzieję, że i mieszkańcy – widzą, że żaden kawałek gminy nie jest pomijany. 
Staramy się inwestować wszędzie tyle, ile to możliwe, na ile pozwalają środki zewnętrzne 
i nasze. Tylko życzyć sobie takiej Rady w dalszej pracy!
Jesteśmy gminą rolniczą, które ma małe dochody bieżące, dlatego musimy dobrze wywa-
żyć, jakie obciążenia poniosą mieszkańcy, jakie będziemy mieli z tego tytułu wpływy do 
budżetu. A nam udało się porozumieć i jednomyślnie zagłosowaliśmy w sprawie budże-
tu. 
Ważną i również podjętą jednogłośnie sprawą, a nawet wyzwaniem, było zaproszenie tak 
licznej polskiej rodziny z Ukrainy, dla której kupiliśmy dom. O resztę zadbali sponsorzy – 
państwo niestety nie wspiera polskich rodzin zapraszanych z europejskiej części byłego 
Związku Radzieckiego, a jedynie zza Uralu. Ale wszystko na szczęście się udało.
Radni widzą, że wójt Jolanta Krysowata-Zielnica konsekwentnie realizuje swoje założe-
nia, dąży do celu, szuka rozwiązań i docenili to, udzielając jej jednogłośnie absolutorium. 
Dopiero co przyjęliśmy budżet na 2022 rok. Nasi radni wiedzą, że kiedy nas stać, to wszy-
scy po równo dostają dużo, a kiedy sytuacja jest trudniejsza, to wszyscy otrzymują 
mniej środków. Jeden z radnych nawet powiedział mi na ostatniej sesji, 
że jest sprawiedliwie. 
Przyjęliśmy też uchwałę, dzięki której mieszkańcy w nowym roku będą mogli wykupić 
mieszkania komunalne za 10%,  nawet 5% wartości. Zawsze, kiedy możemy zrobić coś ko-
rzystnego dla mieszkańców, jesteśmy zgodni. 

Regina Hukiewicz
Przewodnicząca Rady Gminy Wińsko 

Trudny, ale spokojny
Budżet gminy został uchwalony po 
stronie dochodów na kwotę 51,2 
mln zł, a po stronie wydatków – na 
55,8 mln zł. Obecnie budżet wyno-
si 54,9 mln zł po stronie dochodów 
i 61,1 mln po stronie wydatków. 
Zwiększenie środków wynika prze-
de wszystkim z pozyskanych środ-
ków zewnętrznych. W 2021 roku 
Gmina Wińsko otrzymała środki na 
zadania inwestycyjne (m.in. drogi – 
867 tys. zł, parking przy szkole w Wińsku – 123 tys. zł, mieszkania – 860 tys. zł, gospodarka 
wodno-ściekowa – 400 tys. zł, świetlice – 200 tys. zł, sala sportowa w Orzeszkowie – 4,1 
mln zł, zalew Słup i Pastorówka – 200 tys. zł)  oraz 1,3 mln zł środków unijnych i  191 tys. zł 
środków krajowych na bieżące utrzymanie domów seniora i żłobków. 
Szkoły otrzymały  środki na realizację programów „Poznaj Polskę” (36 tys. zł), „Laborato-
ria Przyszłości” (214 tys. zł) oraz Narodowy Program Czytelnictwa (23 tys. zł). W 2021 r. 
otrzymaliśmy również prawie 4 mln zł na inwestycje kanalizacyjne, 8 mln zł na rozbudo-
wę i modernizacje systemu zaopatrzenia w wodę i SUW Węgrzce, 741 tys. zł na termomo-
dernizację żłobka, blisko 250 tys. na informatyzację urzędów „Cyfrowa Gmina”, 1 mln na-
grody za poziom zaszczepień przeciwko COVID-19. 
Kwoty dofinansowań wielu projektów są większe niż wymienione, ale rozłożone na 2-3 
lata, stąd część z nich była wydatkowana w bieżącym roku, część będzie wydana w przy-
szłym. Np. koszt hali w Orzeszkowie to łącznie 6 mln, z których większość wpłynie i zosta-
nie wydana na początku przyszłego roku. 
Liczymy na kolejne pieniądze z „Polskiego Ładu”. Wydamy je głównie na drogi i wymianę 
centralnego ogrzewania w szkole w Wińsku, żeby można było wreszcie przełączyć się na 
gaz. Rozprężalnia gazu stoi gotowa od miesięcy, ale zasila tylko stołówkę. Chcemy się 
także poważnie zająć budowaniem kolejnych nowych rzeczy i uzbrajaniem terenów pod 
inwestycje i budownictwo.

Anna Kupczyk
Skarbnik Gminy Wińsko
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 » A teraz najważniejsze jest, jaki będzie 
następny. Pieniądze z różnych źródeł (unijnych 
i krajowych) będziemy wydawać głównie 
w przyszłym roku. Poprawimy 
bezpieczeństwo wodne przez inwestycje 
w studnie i wodociągi. Czeka nas 
wymiana i rozbudowa kanalizacji, 
oczyszczalnie ekologiczne 
w miejscowościach poza Wińskiem. 
Postaramy się o środki na ocieplanie 
budynków wraz z nowymi elewacjami 
oraz na wymianę źródeł ciepła. Poza 
tym, niezmiennie, będą drogi, drogi 
i jeszcze raz drogi. 

Serdeczne życzenia Świąt Bożego Narodzenia

spędzonych w zdrowiu, w rodzinnym gronie,

przy obfitym stole, pachnącej choince. 

Niech te Święta będą okazją 

do odpoczynku, beztroski i refleksji.

Życzymy, aby zbliżający się 2022 rok 

był pełny szczęścia, spełnienia marzeń,

pomyślności i życiowych sukcesów

składają:

Wójt Gminy Wińsko
Jolanta Krysowata - Zielnica

 
Przewodnicząca Rady Gminy Wińsko
Regina Hukiewicz

 
Prezes Sołtysów Gminy Wińsko
Ryszard Tomaś

 

Planujemy budo-
wę osiedla domków 
w Głębowicach – ta 

miejscowość zasługuje na 
wielu nowych mieszkań-
ców. Tu chcemy skorzystać 
z różnych programów rzą-
dowych na ten cel. 

W kolejce czekają par-
kingi z prawdziwego zda-
rzenia przy stacjach kolejo-
wych (Małowice i Orzesz-
ków). Wciąż nie ma kon-
kursów na takie inwesty-
cje, a z funduszy własnych 
nie damy rady tego zrobić. 

Parafia w Wińsku zamie-
rza ruszyć z budową kaplicy 
cmentarnej i parkingu przy 
cmentarzu. Gmina ma 
działki na ten cel. Będziemy 
współpracować i wspierać 
się w tej sprawie. 

Dwie nowe świetlice 
wiejskie w miejsce starych 
i niefunkcjonalnych – to 
powinny być już ostatnie 
tego typu obiekty w gminie. 

Rynek w Wińsku naresz-
cie doczeka się nowego, god-
nego wyglądu. Będzie pięk-
nie, mimo że bez ratusza: 

fon-
tanna, 
niska zieleń, 
kwiaty, ławecz-
ki... Chcemy też zabu-
dować kamienicami plac 
przy Urzędzie Gminy, gdzie 
stoi dziś wystawa. Pozosta-
łe działki w Rynku są pry-
watne, ale może damy, jako 
gmina, właścicielom pry-
watnym dobry przykład. 
Zależy mi, żeby Wińsko 
było małym miasteczkiem, 
a nie wielką wsią. Co Pań-
stwo o tym sądzicie? 

Oby 
na re sz -

cie ruszyło Cen-
trum Edukacji Astronomicz-
nej w Białkowie, bo wtedy 
pojawią się turyści, ucznio-
wie, studenci. I oby powiat 
wołowski w końcu zaczął rea-
lizować swoje obowiązki oraz 
składać rozumne wnioski na 
dofinansowanie dróg. Wtedy 
reszta przyjdzie. 

Jolanta Krysowata-Zielnica
Wójt Gminy Wińsko

Jaki był rok 2021? 

Pracowity 
i ambitny

Pensja dla wójt
Ustawodawca po raz pierwszy wprowadził nie tylko górną, ale i dolną granicę zarobków wój-
tów, burmistrzów i prezydentów miast.
Na wniosek samej wójt Jolanty Krysowatej-Zielnicy radni uchwalili, że będzie ona otrzymywa-
ła najniższą z przewidzianych prawem pensji. Jak się okazało, najniższe z wynagrodzeń prze-
widzianych przez Ustawodawcę i tak jest podwyżką dla szefowej naszego samorządu.
– Wnioskowałam o najniższe wynagrodzenie dla samej siebie, ponieważ dochody bieżące 
gminy są wciąż bardzo niskie. Potrzeby natomiast rosną, więc musimy rozpocząć 2022 rok 
skromnie. Moja podwyżka została wprowadzona przez rozporządzenie Rady Ministrów. Za-
wsze w parze z podwyżką dla wójta powinien iść wzrost diet radnych i sołtysów, a także pra-
cowników samorządowych. W pierwszym kwartale nowego roku przekonamy się, czy i na jakie 
podwyżki nas stać. Podejmowanie decyzji o podwyżkach w starym roku nie byłoby z naszej 
strony rozsądne - powiedziała na sesji wójt, a radni się z nią zgodzili.
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Linia 
Wińsko - Wołów

Rozkład jazdy autobusów 
ważny od 15.11.2021

 Linia nr 1
Wińsko – Głębowice  – Białawy – Wińsko 

 

 Linia nr 2
Wińsko – Orzeszków – Krzelów – Wińsko

 

 Linia nr 3
Wińsko – Gryżyce – Przyborów – Krzelów

 – Wyszęcice – Węgrzce – Wińsko 

 

 Linia nr 4
Orzeszków – Konary – Małowice – Iwno 
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tel. 71 380 42 00  fax. 71 389 83 66 
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OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIŃSKO 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego 

w obrębie wsi Wińsko i Kleszczowice 
 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) i na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy z 
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 247 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Wińsko XXVIII/219/2020 z dnia 23 września 2020 r. w 
sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego 
w obrębie wsi Wińsko i Kleszczowice, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. 
projektu zmiany planu miejscowego obejmującego obszar określony na załączniku graficznym do ww. 
uchwały wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 24 grudnia 2021 r. do 14 stycznia 
2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wińsko, pl. Wolności 2, 56-160 Wińsko, w godzinach od 10ºº do 14ºº 
oraz na stronie internetowej - BIP Urzędu Gminy Wińsko. 

 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami, odbędzie 

się w dniu 5 stycznia 2022 r., online na platformie Google Meet, zgodnie z poniższym harmonogramem: 
• godz. 1200 - 1300 - spotkanie pod linkiem: https://meet.google.com/oqf-ewbi-qws 
• godz. 1300 – 1310 - przerwa 
• godz. 1310-1410 - spotkanie pod linkiem: https://meet.google.com/buz-egcr-men 

 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto 

kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w prognozie oddziaływania na 
środowisko, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Wińsko z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 stycznia 2022 r. 

 

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 2016/679 informuję, że: 

• Administratorem Państwa danych osobowych jest: Gmina Wińsko z siedzibą przy pl. Wolności 2, 56-160 Wińsko, tel. 71 38 04 200, email: 
sekretariat@winsko.pl 

• Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji procedur w/w zmiany mpzp na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.). 

• We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz realizacją przysługujących Państwu praw, można 
skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych przez email: iod@winsko.pl. 

• Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „OCHRONA 
DANYCH OSOBOWYCH” oraz w siedzibie Administratora. 

• W przetwarzaniu Państwa danych osobowych stosuje się ograniczenia określone w art. 8a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.). 

 

Podczas ostatniej sesji Rada Gminy Wińsko przyjęła nowe stawki podatków lokalnych i opłat za 
odbiór odpadów komunalnych. Ustalona została także wysokość zarobków Wójta Gminy Wińsko. 
Warto zaznaczyć, że wszystkie uchwały radni podjęli jednogłośnie.

Podatek rolny
Podstawa naliczania podatku rolnego 

została ustalona na 61 zł za 1 dt.
Podatek rolny w 2022 roku wynosi 152,50 

zł za hektar przeliczeniowy i 305 zł za hek-
tar fizyczny. Inaczej mówiąc, rolnik zapłaci 
152,50 zł za ha przeliczeniowy, natomiast oso-
ba nie posiadająca statusu rolnika płaci 305 zł 
za ha fiz. 

Zwolnione od podatku rolnego są klasy 
V i VI i VIz oraz grunty zadrzewione i zadrze-
wione. Dodajmy, że na utworzenie nowego 
gospodarstwa lub powiększenie gospodarstwa 
do 100 ha można skorzystać z ulgi na poda-
tek: 5 lat bez opłat za zakupioną działkę/dział-
ki, kolejny rok 75% zniżki i kolejny rok 50% 
zniżki, co w sumie daje 7 lat korzystania z ulgi. 

Podatki od nieruchomości
Od gruntów

Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez 
względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków. 0,99 zł od 1 m2 powierzchni

Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchnio-
wymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych. 5,00 zł od 1 ha powierzchni

Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej dz-
iałalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego. 0,52 zł od 1 m2 powierzchni

Niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w 
ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji i położonych na 
terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-
go przewiduje przeznaczenie pod zabudową mieszkaniową, usługową 
albo zabudową o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te 
rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesie-
niu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono 
budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego. 

0,78 zł od 1 m2 powierzchni

Od budynków lub ich części
Mieszkalnych. 0,85 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budyn-
ków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej. 

24,93 zł od 1 m2  powierzchni użytkowej

Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym. 11,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

Związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu prze-
pisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń. 

5,08 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

Zajętych na niezarobkowe cele użytkowe. 6,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odplatanej statutowej dz-
iałalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego. 8,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

Od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gos-
podarczej. 

2% ich wartości określonej na podstawie 
art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o po-
datkach i opłatach lokalnych

Jak opodatkować nowe budynki mieszkalne: 
1.  Jeżeli w ciągu roku dokonamy odbioru budynku i w tym budynku nie zamieszkamy, to opodatkowanie 

następuje od 1 stycznia następnego roku.
2.  Jeżeli w ciągu roku dokonano odbioru budynku i w nim zamieszkano, to opodatkowanie następuje 

od 1 dnia następnego miesiąca po zamieszkaniu.
3.  Jeżeli nie dokonano odbioru budynku, a w nim zamieszkano, to opodatkowanie następuje 

od 1 dnia następnego miesiąca po zamieszkaniu.

Podatnik ma obowiązek stawić się w Urzędzie Gminy Wińsko do pokoju 1A i pobrać formularz IN-1.

Opłata targowa
Przy odręcznej sprzedaży z ręki, kosza, wiadra, wózka. 10,00 zł
Przy sprzedaży ze stoiska, stołu, straganu. 20,00 zł
Przy sprzedaży z samochodu osobowego. 15,00 zł
Przy sprzedaży z pojazdu o dopuszczalnej masie ładowności do 3,5 t. 25,00 zł
Przy sprzedaży z pojazdu o dopuszczalnej masie ładowności powyżej 3,5 t. 35,00 zł

Podatki i opłaty lokalne w 2022 roku

Nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych
Od 1 stycznia obowiązują następujące 

stawki za odbiór odpadów komunalnych:
– 27 zł/osoba przy segregowaniu śmieci 

i oddawaniu odpadów bio;
– 25 zł/osoba przy segregowaniu śmieci 

z ulgą kompostową (odpady bio są komposto-
wane u mieszkańca, nie są oddawane);

– 80 zł/osoba – kara za niesegregowanie 
odpadów komunalnych.

Przypominamy, że na terenie Gminy Wiń-
sko zostało wprowadzone zwolnienie z opłaty 
za śmieci dla rodzin, które mają czworo i wię-
cej dzieci. Zwolnienie wynosi 100% opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
czwarte i każde kolejne dziecko w rodzinach 
wielodzietnych. 

Niebawem do wszystkich mieszkańców 
zostaną dostarczone zawiadomienia o zmia-
nie wysokości opłat. Dotychczasowe deklara-
cje są aktualne. Nowe powinni złożyć tylko ci 
mieszkańcy, którzy chcą skorzystać z ulgi lub 
wprowadzić inne zmiany. 

Wzór nowej deklaracji na odbiór odpadów 
komunalnych będzie można pobrać ze stro-
ny www.winsko.pl, a także w Biurze Obsługi 
Klienta Urzędu Gminy Wińsko.

Gmina Wińsko od wielu lat 
prowadzi swoją lokalną polity-
kę prorodzinną dla najmłod-
szych mieszkańców, ich rodzi-
ców i dziadków – seniorów. 

Polityka demograficzna to 
jeden z naszych priorytetów. 
Nie tylko przyciągamy do nas 
nowych mieszkańców, ale tak-
że chcemy zatrzymać tych, któ-
rzy za mieszkaniem przenoszą 
się w inne miejsca. Rada Gmi-
ny podjęła uchwałę podnoszą-
cą limit dochodów umożliwia-
jący ubieganie się o mieszkanie 
komunalne. Dzięki temu mło-
dzi ludzie, którzy pracują, ale nie 
mogą jeszcze wziąć kredytu na 
zakup mieszkania, mają szansę 
na mieszkanie komunalne i to 
w nieodległym czasie. 

Gmina ma mieszkania 
w swoich zasobach, ciągle pozy-
skuje nowe, i w różnych źród-
łach szuka pieniędzy na ich 
remonty. W tym roku zdobyli-
śmy pieniądze z programu mini-
sterstwa rodziny „Za życiem”, 
przez co w dworze w Smogo-
rzówku powstaną dwa pierwsze 
mieszkania chronione dla osób 
z niepełnosprawnościami, któ-
re potrzebują na co dzień wspar-
cia, ale mogą mieszkać same. 
Z Banku Gospodarstwa Krajo-
wego pozyskaliśmy 80% dofi-
nansowania na remont i adapta-
cję kolejnych domów: w Łazach, 

Smogorzówku (obok dworu) 
i Białawach Małych.

Gmina zaprasza na swój 
teren repatriantów – naszych 
rodaków z Kazachstanu. Na 
remonty mieszkań, w któ-
rych rozpoczną oni nowe życie 
w ojczyźnie, otrzymujemy pie-
niądze z budżetu państwa. 

Rodziny wielodzietne zosta-
ły, decyzją Rady Gminy, zwol-
nione z opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi na 
czwarte i każde kolejne dziecko.

W miastach znalezienie 
miejsca w żłobku to ogromne 
wyzwanie. Rodzice mieszkający 
w naszej gminie nie mają takich 
problemów – mamy cztery 
doskonale wyposażone żłobki. 
W Głębowicach nadal są wol-
ne miejsca. Dla starszych dzieci 
jest wystarczająco dużo miejsc 
w przedszkolach, funkcjonują 

i rozwijają się cztery szkoły pod-
stawowe. To placówki dosko-
nale wyposażone, z placami 
zabaw, stale modernizowane. 
Tu też sięgamy głównie po środ-
ki zewnętrzne.

W ostatnim czasie przy 
przedszkolu w Wińsku powstał 
nowy plac zabaw i kolejny par-
king, na którym rodzice mogą 
bezpiecznie przywozić i odbie-
rać najmłodsze dzieci; zostało 
wymienione całe ogrodzenie 
terenu. Mamy obiekty sporto-
we i rekreacyjne. 

Naszą największą inwe-
stycją oświatową jest budowa 
nowoczesnej sali gimnastycz-
nej w Orzeszkowie. Jesteśmy 
juz na etapie odbioru końcowe-
go i uzyskiwania pozwolenia na 
użytkowanie. 

Bardzo energooszczędnym 
budynkiem stanie się żłobek 

przy ul. Szkolnej (mała szkoła). 
Mamy tu nowe pokrycie dachu, 
ocieplenie i elewacja, panele 
fotowoltaiczne i pompy ciepła. 

Uczniowie szkół średnich 
mogą korzystać z autobusów 
na trasie Wińsko – Wołów (PKS 
Wołów i przewoźnicy prywat-
ni), a także z dojazdu do szkół 
w Lubinie dzięki usługom PKS 
Lubin i przewoźników prywat-
nych. Dzięki dofinansowaniu 
z Urzędu Wojewódzkiego (tzw. 
fundusz autobusowy) udało się 
wraz z PKS Wołów uruchomić 
cztery połączenia między więk-
szością wsi w gminie a Wiń-
skiem (busy w środku dnia). 

Do Centrum Senioralnego 
„Srebrna Podkowa” codzien-
nie przychodzi lub przyjeżdża 
specjalnym busem 25 seniorów 
z całej gminy. Dorosłe dzieci nie 
muszą się o nich martwić, a oni 

sami mogą cieszyć się swoim 
towarzystwem.

W GOK i GOSTiR odby-
wają się ciągłe zajęcia (jeśli tyl-
ko pandemia pozwala) dla dzie-
ci, młodzieży, dorosłych i senio-
rów. Działają cztery kluby spor-
towe i sześć jednostek Ochot-
niczej Straży Pożarnej. Rozwija 
się Związek Harcerstwa Rzecz-
pospolitej, funkcjonuje kilka 
lokalnych organizacji pozarzą-
dowych. 

Na nowy rok mamy spo-
ro planów. Są to: Gminna Kar-
ta Dużej Rodziny, utworzenie 
rodzinnych domów dziecka, 
rodzinnego domu pomocy spo-
łecznej dla seniorów i niepełno-
sprawnych. Zapraszamy kolejne 
rodziny repatriantów. Ile? Zale-
ży od tego, na ile otrzymamy 
środki ze skarbu państwa. To 
jedyna bariera. 

Czego brakuje? Lekarzy. Ci, 
którzy u nas pracują, są bardzo 
dzielni, ale przepracowani – jest 
ich po prostu za mało. Stara-
my się sprowadzić lekarzy zza 
wschodniej granicy. Prawo już 
na to pozwala, ale ci, którzy są 
chętni, wybierają jednak mia-
sta. Brakuje nam też (a może 
przede wszystkim) pracy na 
miejscu dla mieszkańców, a dla 
gminy podatków od inwesto-
rów. Bez drogi dojazdowej do S5 
(powiatowej), która udźwignę-
łaby ruch towarowy, wciąż nie 
mamy na to szansy. Wszystkim 
mieszkańcom, obecnym i przy-
szłym, życzymy, żeby właśnie 
to zmieniło się w nowym, 2022 
roku. 

Załoga Urzędu Gminy i wszy-
scy pracownicy samorządowi 
gminy Wińsko 

KOMUNIKAT
W związku z dużym zainteresowaniem 
konkursem grantowym „Wsparcie dzieci 
z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfro-
wym – Granty PPGR”, informujemy, że 
4 listopada 2021 r. Gmina Wińsko złożyła 
wniosek na zakup 180 laptopów dla dzie-
ci z byłych rodzin popegeerowskich, zgod-
nie z liczbą złożonych przez rodziców 
oświadczeń.
Łączna wartość wniosków złożonych przez 
wszystkie gminy w Polsce wyniosła ponad 
900 mln zł, co ponad dziesięciokrotnie 
przekroczyło alokację środków (ilość prze-
znaczonych pieniędzy – przyp. red.), wy-
noszącą 80 mln zł. 
Obecnie Centrum Projektów Polska Cyfro-
wa zobligowałp gminy do potwierdzenia 
danych z oświadczeń  i wezwania rodzi-
ców do uzupełnienia niezbędnej doku-
mentacji.
W przypadku pozytywnie rozpatrzonego 
wniosku Gmina Wińsko w I kwartale 2022 
r. ogłosi przetarg na sprzęt wraz z wyma-
ganym oprogramowaniem. Oznacza to, że 
komputery przenośne trafią do dzieci nie 
wcześniej niż II kwartale 2022 r. Liczba 
tych komputerów będzie uzależniona od 
wielkości przekazanych nam środków, 
a nie od liczby prawidłowo złożonych 
wniosków.

Gmina Wińsko – dobre miejsce dla rodzin
Gmina może funkcjonować bez Ratusza, ale nie może istnieć bez mieszkańców. Dlatego tak ważne jest dbanie o rodziny – żeby żyło im się u nas wygodnie, żeby nas nie opuszczały.

Linia 
Wińsko - Wołów

Rozkład jazdy autobusów 
ważny od 15.11.2021

 Linia nr 1
Wińsko – Głębowice  – Białawy – Wińsko 

 

 Linia nr 2
Wińsko – Orzeszków – Krzelów – Wińsko

 

 Linia nr 3
Wińsko – Gryżyce – Przyborów – Krzelów

 – Wyszęcice – Węgrzce – Wińsko 

 

 Linia nr 4
Orzeszków – Konary – Małowice – Iwno 
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Dodatek „Strony Za Odrą” 
finansowany jest ze środków Gminy Wińsko

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
wywoławcza 

Termin 
zapłaty Uchwała Rady Gminy

1 Gryżyce WR1L/00038713/7 80/28 0,0087 Nieruchomość gruntowa
Brak planu

Na podstawie 
art. 37. ust. 2. 

pkt 6

3.000,00 Przed zawar-
ciem aktu no-

tarialnego

Zarządzenie WG nr 485/2021 z dnia 02.09.2021 r.

2 Iwno WR1L/00035281/8  159/3 udział 571/10000 0,0198 Nieruchomość lokalowa 6.000,00 Zarządzenie WG nr 530/2021 z dnia 07.12.2021 r.

Prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości przysługuje byłym właścicielom i ich spadkobiercom. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w na-
byciu ww. nieruchomości, wyznacza się co najmniej 6-tygodniowy termin złożenia dokumentów, który przypada w okresie od 16 grudnia 2021 r. do 27 stycznia 2022 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”.

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

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

nieruchomości
Przeznaczenie w planie

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

1 Rudawa WR1l/00026277/1 66/2 0,1578

Nieruchomość 
gruntowa

Brak planu – została wydana 
decyzja o warunkach 

zabudowy

5.000 zł do 17.01.2022 r. 37.000,00

Przed zawarciem 
aktu notarialnego

20.01.2022 r., pokój nr 11, godz. 11.00
2 Rudawa WR1l/00026277/1 66/3 0,1735 5.000 zł do 17.01.2022 r. 38.000,00 20.01.2022 r., pokój nr 11, godz. 11.00
3 Rudawa WR1l/00026277/1 66/4 0,1959 5.000 zł do 17.01.2022 r. 36,000,00 20.01.2022 r., pokój nr 11, godz. 11.00
4 Rudawa WR1l/00026277/1 66/5 0,2003 5.000 zł do 17.01.2022 r. 37,000,00 20.01.2022 r., pokój nr 11, godz. 11.00
5 Moczydlnica Klasztorna WR1l/00025357/9 42/4 O,1047 Brak planu 3.000 zł do 17.01.2022 r. 23.000,00 20.01.2022 r., pokój nr 11, godz. 13.00

Z ogłoszeniem na sprzedaż nieruchomości można zapoznać się oraz uzyskać szczegółowe informacje w pokoju nr 11 , tel. 71 38-04-205.
Ogłoszenia podane są na stronach internetowych www.winsko.pl, 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 36 9598 0007 0100 0172 2001 0147. Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji w dniu przetargu.

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

Poz. Obręb Księga wieczysta Nr 
działki

Pow. 
w ha Opis nieruchomości Przeznaczenie 

w planie zagospodarowania
Wysokość i termin wnie-

sienia wadium Cena Termin zapłaty Data i miejsce przetargu

1 Małowice WR1l/00025255/4 288/3 0,1126 Nieruchomość gruntowa

Brak planu

4.000 zł do 17.01.2022 r. 25.000,00
Przed zawarciem 
aktu notarialnego

21.01.2022 r., pokój nr 11, godz. 11.00
2 Aleksandrowice WR1l/00024437/7 54/1 0,8028 Nieruchomość gruntowa 15.000 zł do 17.01.2022 r. 80.000,00 21.01.2022 r., pokój nr 11, godz. 12.00

3 Morzyna WR1l/00016186/3 209/1 0.0773 Nieruchomość zabudowana 
budynkiem mieszkalnym 7.000 zł do 17.01.2022 r. 28.700,00 21.01.2022 r., pokój nr 11, godz. 13.00

Z ogłoszeniem na sprzedaż nieruchomości można zapoznać się oraz uzyskać szczegółowe informacje w pokoju nr 11 , tel. 71 38-04-205.
Ogłoszenia podane są na stronach internetowych www.winsko.pl, 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 36 9598 0007 0100 0172 2001 0147. Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji w dniu przetargu.

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

Poz. Obręb Księga wieczysta Nr 
działki

Pow. 
w m2 Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie

zagospodarowania
Wysokość i termin wnie-

sienia wadium Cena Termin zapłaty Data i miejsce przetargu

1

Moczydlnica 
Klasztorna

WR1L/00024283/2 88/1 1500

Niezabudowana
 Brak planu – została wydana de-

cyzja o warunkach zabudowy

6.000 zł do 17.01.2022 r. 32.000,00

Przed zawarciem
aktu notarialnego

24.01.2022 r., pokój nr 11, godz. 11.00
2 WR1L/00024283/2 88/2 1500 6.000 zł do 17.01.2022 r. 32.000,00 24.01.2022 r., pokój nr 11, godz. 11.00
3 WR1L/00024283/2 88/3 1723 6.000 zł do 17.01.2022 r. 34.000,00 24.01.2022 r., pokój nr 11, godz. 11.00
4 WR1L/00024283/2 88/4 1600 6.000 zł do 17.01.2022 r. 33.000,00 24.01.2022 r., pokój nr 11, godz. 11.00
5 WR1L/00024283/2 88/5 1533 6.000 zł do 17.01.2022 r. 32.000,00 24.01.2022 r., pokój nr 11, godz. 11.00
6 WR1L/00024283/2 88/6 1531 6.000 zł do 17.01.2022 r. 32.000,00 24.01.2022 r., pokój nr 11, godz. 11.00

Z ogłoszeniem na sprzedaż nieruchomości można zapoznać się oraz uzyskać szczegółowe informacje w pokoju nr 11,  tel. 71 38-04-205.
Ogłoszenia podane są na stronach internetowych www.winsko.pl, 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 36 9598 0007 0100 0172 2001 0147. Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji w dniu przetargu.

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

Poz. Obręb Księga wieczysta Nr dział-
ki Pow. w ha Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie

zagospodarowania
Wysokość i termin wniesie-

nia 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 wy-
dana decyzja o warunkach 

zabudowy

6.000 zł do 17.01.2022 r. 39.000.00

Przed zawarciem 
aktu notarialnego

25.01.2022 r., pokój nr 11, godz. 11.00
2 WR1L/00024476/2 137/2 1500 6.000 zł do 17.01.2022 r. 34.000,00 25.01.2022 r., pokój nr 11, godz. 11.00
3 WR1L/00024476/2 137/3 1500 6.000 zł do 17.01.2022 r. 34.000,00 25.01.2022 r., pokój nr 11, godz. 11.00
4 WR1L/00024476/2 137/4 1698 6.000 zł do 17.01.2022 r. 36.000,00 25.01.2022 r., pokój nr 11, godz. 11.00
5 WR1L/00024476/2 137/5 1500 6.000 zł do 17.01.2022 r. 34.000,00 25.01.2022 r., pokój nr 11, godz. 11.00
6 WR1L/00024476/2 137/6 1500 6.000 zł do 17.01.2022 r. 34.000,00 25.01.2022 r., pokój nr 11, godz. 11.00
7 WR1L/00024476/2 137/7 1500 6.000 zł do 17.01.2022 r. 34.000,00 25.01.2022 r., pokój nr 11, godz. 11.00
8 WR1L/00024476/2 137/8 1500 6.000 zł do 17.01.2022 r. 34.000,00 25.01.2022 r., pokój nr 11, godz. 11.00
9 WR1L/00024476/2 137/9 1500 6.000 zł do 17.01.2022 r. 34.000,00 25.01.2022 r., pokój nr 11, godz. 11.00

Z ogłoszeniem na sprzedaż nieruchomości można zapoznać się oraz uzyskać szczegółowe informacje w pokoju nr 11 , tel. 71 38-04-205.
Ogłoszenia podane są na stronach internetowych www.winsko.pl, 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 36 9598 0007 0100 0172 2001 0147. Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji w dniu przetargu.

 WYCIĄG Z OGŁOSZEŃ WÓJTA GMINY WIŃSKO
w sprawie podania do publicznej wiadomości nieruchomości z terenu Gminy Wińsko przeznaczonych do sprzedaży w drodze trzeciego ustnego przetargu 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 Staszowice WR1L/00024096/4 191/2 0,52
Użytek kopalny Brak planu 

5.000 zł do 17.01.2022 r. 38.000,00 Przed zawarciem 
aktu notarialnego

26.01.2022 r. pokój nr 11, godz. 11.00
2 Staszowice WR1L/00024093/3 225/4 0,40 5.000 zł do 17.01.2022 r. 30.000,00 26.01.2022 r. pokój nr 11, godz. 11.00
3 Aleksandrowice WR1L/00024435/3 193 0,2885 1.000 zł do 17.01.2022 r. 6.300,00 26.01.2022 r. pokój nr 11, godz. 12.00

Z ogłoszeniem na sprzedaż nieruchomości można zapoznać się oraz uzyskać szczegółowe informacje w pokoju nr 11 , tel. 71 38-04-205.
Ogłoszenia podane są na stronach internetowych www.winsko.pl, 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 36 9598 0007 0100 0172 2001 0147. Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji w dniu przetargu.


