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Autobus
do Lubina
Gmina Wińsko przygotowuje się 
do uruchomienia nowej linii auto-
busowej do Lubina. Ma ona słu-
żyć głównie młodzieży dojeżdża-
jącej do szkół średnich oraz 
wszystkim zainteresowanym 
mieszkańcom. 
Autobus będzie jechał drogą krajo-
wą nr 36 od Piskorzyny przez Wiń-
sko, Boraszyce Małe i Wielkie, Iw-
no, z jednym przystaniem w Ścina-
wie i dwoma w Lubinie.  Nie za-
trzyma się w miejscowościach mie-
dzy Ścinawą a Lubinem, co pozwo-
li dotrzeć uczniom w możliwie naj-
krótszym czasie do szkół 
i potem wrócić do domu. 
Wszystkie osoby zainteresowane 
korzystaniem z tej linii autobuso-
wej prosimy o kontakt z nr tel. 71 
3804 225 (Biuro Obsługi Klienta) 
lub na adres mailowy o.hudomiet@
winsko.pl w celu podania, czy i na 
jakim odcinku zamierzacie państwo 
korzystać z tego autobusu.
Linia będzie płatna, a cena bile-
tów zależna od odległości. Pasa-
żerowie będą mogli kupić bilet 
miesięczny na zasadach ogólnych. 
Planowany czas uruchomienia li-
nii to styczeń 2020 r. 

Nowa linia 
autobusowa
Coraz bardziej popularna staje się 
linia autobusowa Moczydlnica 
Klasztorna – Konary – Młoty - 
Orzeszków – Krzelów – Boraszyce 
Wielkie – Boraszyce Małe - Wiń-
sko  i z powrotem. Autobus kursu-
je we wszystkie dni robocze.
W przyszłości gmina planuje uru-
chomić dodatkowy przystanek 
przy ul. Witosa/Nowej, w pobliżu 
marketu Dino, co ułatwi podróżo-
wanie tym, którzy przyjeżdżają do 
Wińska na zakupy. 

ROZKŁAD JAZDY

www.winsko.pl

WAŻNE

START km PRZYSTANEK POWRÓT

8.42 0 Moczydlnica 
Klasztorna 11.44

8.45 2 Konary 11.41

8.50 6 Młoty koło 
krzyża 11.36

8.55 10 Orzeszków 11.31

8.59 13 Małowice 11.27

9.02 15 Iwno 11.24

9.04 16 Przyborów 11.22

9.12 22 Krzelów 11.14

9.20 28 Boraszyce 
Wielkie 11.06

9.23 30 Boraszyce 
Małe 11.03

9.26 32 Wińsko 11.00

 »Gmina Wińsko 
otrzymała rekordową 
kwotę ponad 5 mln zł. 
dofinansowania. 
Środki te zostaną 
przeznaczone na 
budowę sali 
sportowej 
w Orzeszkowie. 
Budynek jest 
pasywny, 
demonstracyjny, 
wyjątkowy. 

Do tego przedsięwzię-
cia przygotowywali-
śmy się od dwóch lat 

– mówi Jolanta Krysowata-
-Zielnica. –  W Orzeszkowie 
gmina posiada kilka dzia-
łek, ale nie w tym miejscu, 
w którym są potrzebne. Przy 
szkole podstawowej jest tyl-
ko maleńkie podwórko, przy 
którym z trudem zmieści-
ła się ekologiczna oczysz-
czalnia ścieków, zbudowana 
dzięki dofinansowaniu unij-
nemu z PROW w ubiegłym 
roku. Stąd z myślą o szko-
le, boisku (stare przy torach 
nie nadawało się do użytku 
ani remontu, zostało zamie-
nione na parking), dokupio-
ny został skrawek działki 
zaraz za szkolnym ogrodze-
niem. Przywrócenie 8-kla-
sowej szkoły podstawowej 
spowodowało, że uczniowie 
w obecnym budynku prze-
stają się mieścić – wyjaśnia 
dalej wójt gminy Wińsko, 

która odpowiedziała nam 
na kilka pytań dotyczących 
omawianej inwestycji.   

Jak to się dzieje, że kiedyś, 
kiedy dzieci było więcej 
i nauka również trwała 8 
lat, a wszyscy się mieścili? 

Po pierwsze zmieniły się 
wymogi. Gabinety przed-
miotowe, świetlica, powięk-
szające się przedszkole. Po 
drugie salka gimnastyczna 
wielkości dwóch średnich sal 
lekcyjnych, również wystar-
czała. Teraz nie wystarcza. 
I salka jest za mała i klas jest 
za mało. Z każdym rokiem 
będzie ciaśniej. 

Stąd pomysł budowy 
nowej sali gimnastycznej? 

I przerobienia starej sali 
na dwie klasy. Dokupili-
śmy więc drugi kawałeczek 
działki. Dziś mieści się tam 
nowiutka OSA (Otwarta 

Strefa Aktywności współfi-
nansowana przez Minister-
stwa Sportu i Turystyki) i już 
zaczyna służyć zarówno ucz-
niom, jak i wszystkich miesz-
kańców Orzeszkowa. Zosta-
ło miejsce na boisko poliu-
retanowe wielofunkcyj-
ne (wciąż czekamy na. dofi-
nansowanie z MSiT), oraz na 
nową salę gimnastyczną. Ta 
ostatnia, nawet, gdyby budo-
wać ją klasycznie, najprost-
szym, czyli najtańszym spo-
sobem, byłaby i tak za droga 
jak dla naszej gminy.

Stąd szalony pomysł na 
budynek demonstracyjny, 
pasywny, wyjątkowy nawet 
na tle Dolnego Śląska? 

Tak! To wydawało się 
szalone. Ale jest na wskroś 
racjonalne. Regionalny Pro-
gram Operacyjny dla Dol-
nego Śląska zakładał „Pro-
jekty demonstracyjne – pub-

liczne inwestycje w zakre-
sie budownictwa o znacz-
nie podwyższonych parame-
trach charakterystyki ener-
getycznej w budynkach uży-
teczności publicznej”. Urząd 
Marszałkowski ogłosił kon-
kurs, a my mieliśmy potrze-
bę, działkę i pomysł. Nie tyl-
ko na rozwiązanie problemu 
szkoły w Orzeszkowie, ale też 
na podniesienie jakości życia 
w naszej gminie, wypromo-
wanie tej jej części, jako szcze-
gólnie atrakcyjnej, szanującej 
środowisko naturalne, przy-
jaznej do życia i rozwoju, czy-
stej, lesistej, wartej nie tylko 
odwiedzenia, ale i zamiesz-
kania tu na zawsze. To doty-
czy nie tylko Orzeszkowa, ale 
całego pasa nadodrzańskie-
go, z Małowicami, Iwnem, 
Przyborowem itd.

Taki projekt ma więc zna-
czenie także dla promocji 
gminy

Bardzo konkretnej pro-
mocji. W naszej nowej sali 
będą prowadzone badania 
naukowe dotyczące takich 
właśnie budynków pasyw-
nych, praktycznie samowy-
starczających energetycz-
nie. Zielone ściany, specjal-
ny mech na dachu, pompy 
cieplne, ogniwa i to wszyst-
ko, co się nam kojarzy z ener-
gią odnawialną. „Budynek 
demonstracyjny” oznacza 
także, że będzie on udostęp-
niany jako wzór dla takich 
rozwiązań w praktyce. 

Oprócz uczniów szko-
ły w Orzeszkowie będą 
mogły z niego korzystać 
kluby sportowe, miesz-
kańcy, uczniowie z Krzelo-
wa czy Gminny Ośrodek 
Sportu, Turystyki i Rekre-
acji

Szkoła w Orzeszkowie 
jest najważniejsza. Ta sama, 
która kilka lat temu, mia-
ła być zlikwidowana, tak 
jak ta w Rudawie. Tymcza-
sem będzie świecić przykła-
dem. Dosłownie i w przenoś-
ni. Będziemy organizować 
poważne zawody, przedsię-
wzięcia regionalne, promo-
wać sport amatorski z róż-
nych dziedzin. To będzie 
nasza perełka. 

Kiedy?
Mamy na to dwa lata. 

W międzyczasie powsta-
nie nowy chodnik do szko-
ły i boczna droga wzdłuż 
nowego placu (może 
nazwiemy go centrum) 
sportowego w Orzesz-
kowie, aż do ostatnich 
domów pod lasem. Kolejne 
nowe lampy, a wkrótce roz-
budowa remizy i nowy wóz 
dla OSP. Sołectwo posta-
nowiło zadbać o plac przy 
świetlicy. Będzie funkcjo-
nalnie i ładnie.

Rozmarzyła się Pani… 
To są fakty. A fakty, to 

takie marzenia, które się 
spełniają.

Ale sala! 
Czyli marzenia, które się spełniają
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Skuteczni 
w usuwaniu azbestu
Gmina Wińsko już od pięciu lat otrzymuje do-
finansowanie z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu na usuniecie azbestu z dachów.
W tym roku po raz pierwszy udało się jej otrzy-
mać aż 100 procent potrzebnych środków. To 
pozwoliło nie pobierać od zainteresowanych 
mieszkańców nawet 10 proc. kosztów zdjęcia, 
wywozu i utylizacji szkodliwych materiałów. 
Pokrycia dachowe zawierające azbest to 
w naszym otoczeniu poważny problem. We-
dług najnowszych danych w Polsce do usunię-
cia pozostało aż 14,5 mln ton tych szkodli-
wych wyrobów. Włókna azbestowe, po prze-
niknięciu do płuc, mogą powodować groźne 
choroby, również nowotworowe. 
W gminie Wińsko całkowity koszt projektu 
wyniósł 43 069 zł i został w pełni sfinansowa-
ny przez WFOŚiGW. Dzięki temu udało się usu-
nąć wyroby zawierające azbest z 29 posesji.
W przyszłym roku program usuwania azbestu 
będzie kontynuowany. Przypominamy, że 
koszt pokrycia dachów nowym materiałem 
ponosi właściciel. Należy także dochować 
wszelkich formalności dotyczących zgłoszenia 
wymiany pokrycia. 

Co to był za bal!
Zespół śpiewaczy „Harfa” obchodził jubileusz 25-lecia swojego istnienia. W tym wyjątkowym dniu zebrali się wspólnie wszyscy, którzy ten zespół 
tworzyli oraz występują w nim obecnie. 

Skoro były urodziny to 
nie mogło zabraknąć tra-
dycyjnego „sto lat”, tor-
tu oraz prezentów. Pre-
zentów, które były wrę-
czane przez sam zespół, 
jak i zaproszonych gości. 
Wśród nich znaleźli się 
także przedstawiciele 
władz samorządowych, 

osoby ze świata kultury 
oraz dziennikarze. Listy 
z gratulacjami wystoso-
wali m.in. wojewoda dol-
nośląski (a obecnie poseł 
na Sejm RP) Paweł Hre-
niak oraz marszałek woje-
wództwa dolnośląskiego 
Cezary Przybylski. O swo-
ich wspomnieniach na 

temat wspólnych audycji 
radiowych opowiadała 
dziennikarka Radia Wroc-
ław Małgorzata Majeran-
-Kokott. 

Jubileusz 25-lecia „Har-
fy” był bardzo dobrym 
momentem do zaprezen-
towania nowych strojów, 
które nawiązują bezpo-
średnio do tradycji ludo-

wych Dolnego Śląska. 
Dumy nie krył kierownik 
zespołu Stanisław Wyma-
zała. Środki na ich uszy-
cie pozyskała Fundacja 
Szacunek, dzięki projek-
towi LGD Kraina Łęgów 
Odrzańskich. 

Zespół Harfa przygo-
tował dla swoich gości 
wyjątkowy upominek. 

Specjalne statuetki zosta-
ły przekazane wszyst-
kim, którzy w jakikolwiek 
sposób przyczynili się do 
funkcjonowania chóru. 
Po gościnnych występach 
zaprzyjaźnionych zespo-
łów, aż do późnych godzin 
nocnych trwała wspólna 
zabawa przy dobrej muzy-
ce.  

 » Gmina Wińsko otrzymała w tym roku blisko 10 mln dofinansowania z Funduszu Dróg 
Samorządowych na przebudowę 14 km dróg gminnych. To ok. 70 procent wartości całej 
inwestycji. Właśnie rozstrzygane są przetargi na wykonanie tych zadań. 

Brakujące 30 procent 
środków będzie pocho-
dziło głównie z emi-

sji obligacji. Zdaniem samo-
rządowców to konieczne, bo 
drogi to podstawa. Warto dla 
nich poświęcić, spowolnić 
inne zamierzenia inwesty-
cyjne. Na rozpatrzenie cze-
kają dwa kolejne wnioski zło-
żone przez gminę do FDS na 
2020 rok. W kolejce czekają 
następne. 

Tak dużego dofinanso-
wania jeszcze do dróg samo-
rządowych nie było. Trze-
ba więc z niego skorzystać. 
Co natomiast zrobił powiat 
wołowski? Pod naciskiem 
gminy Wińsko, złożył w koń-

cu, ale tylko jeden wniosek 
na remont jednego odcinka 
drogi powiatowej w kierun-
ku S5 (przez Białawy i Biała-
wy Wielkie). Mowa jednak 
o fragmencie o długości… 
900 metrów!

Brakującą kwotę (po otrzy-
maniu dofinansowania) po 
połowie spłaci sam powiat 
i gmina. W przeciwnym 
razie wspomnianego odcin-
ka w ogóle nie będzie. Rada 
gminy Wińsko podjęła więc 

uchwałę o udzieleniu pomo-
cy finansowej powiatowi 
wołowskiemu. Gdyby powiat 
złożył wniosek na całość dro-

gi (od 
Wińska 
do granicy 
gminy i powia-
tu), a  dokładanie do 
obszaru zabudowanego, mia-
łoby to większy sens. W zaist-

niałej sytuacji mamy do czy-
nienia z ratowaniem małe-
go zadania, bo wstyd oddać 
darowane pieniądze, kom-
promitacja dla powiatu i stra-
ta dla gminy, która do niego 
należy.

Tymczasem sąsied-
ni powiat trzebnicki złożył 
i otrzymał dofinansowanie 
do całego, wymagającego 
remontu odcinka tej samej 
drogi powiatowe (do S5) po 
swojej stronie (czyli do Żmi-
grodu). 

Po usilnych staraniach 
radnego Artura Fojta powiat 
wołowski złożył na 2020 
rok do FDS, jeden wniosek 
na remont jednego odcinka 
drogi powiatowej w obszarze 
zabudowanym Smogorzów-

ka. Znowu mniej niż 
kilometr. Czy gmi-

na Wińsko zno-
wu się doło-

ży do tej 
inwesty-
cji? Czy 
uzna, że 
własne, 
gminne 
drogi są 
w a ż -
niejsze? 

O powia-
t o w e 

powin ien 
się martwić 

powiat. Tyle, że się 
nie martwi. Od lat prze-

rzuca odpowiedzialność na 
gminę. 

Drogi, drogi 
i jeszcze raz drogi
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 » Jaka będzie przyszłość przeprawy przez rzekę Odrę w Ścinawie – 
Małowicach? Pytaliśmy o to już wiele razy. Dzisiaj wiemy, że 
w ramach programu „Mosty dla Regionów” zostanie wybudowana 
nowa przeprawa. Poczekamy na nią ok. 5 lat, z czego 3 lata 
pochłonie tworzenie dokumentacji. Nowym mostem będą 
przejeżdżać ciężarówki bez ograniczeń tonażowych, a to oznacza 
ożywienie gospodarcze po obu stronach rzeki. Most będzie miał 
dwa pasy ruchu i jedno przęsło. Szacowany całkowity koszt 
inwestycji to 100 mln zł!

W Ścinawie spotka-
li się Waldemar 
Buda, sekretarz sta-

nu w Ministerstwie Inwesty-

cji i Rozwoju, Paweł Hreniak, 
Wojewoda Dolnośląski, obec-
nie poseł, Cezary Przybylski, 
marszałek województwa dol-

nośląskiego, wicemarsza-
łek Tymoteusz Myrda, poseł 
Krzysztof Kubów oraz bur-
mistrz Ścinawy Krystian 

Kosztyła i Jolanta Krysowata- 
Zielnica, wójt gminy Wińsko.

– Budowa tego mostu 
to kluczowa inwestycja dla 
naszej gminy. Dzięki tej budo-
wie nastąpi ożywienie gospo-
darcze w naszej gminie – pod-
kreśla wójt gminy Wińsko. 
Połączy on dwa ważne regio-
ny gospodarcze – południo-
wą część Wielkopolski oraz 
tereny przemysłowe Legni-
cy i Głogowa. Tym samym 
gmina Wińsko znajdzie się 
w środku, a nie na uboczu. 
Dokładnie między drogą kra-
jową S3 a S5 – dodaje Jolanta 
Krysowata-Zielnica.

– Wiemy jak potrzebne są 
przeprawy mostowe w Pol-
sce i jak wiele ich brakowało. 
Skala zainteresowania samo-
rządów województw tema-
tem budowy mostów prze-
rosła nasze oczekiwania. 
Musieliśmy wybrać najważ-
niejsze i najpotrzebniejsze, 
a taką okazała się lokaliza-
cja w Ścinawie - mówi z kolei 
Waldemar Buda, sekretarz 

stanu w Ministerstwie Inwe-
stycji i Rozwoju. I dodaje, że 
inwestycja będzie w najwyż-
szej klasie zarówno co do noś-
ności jak i warunków tech-
nicznych. Przeprawa będzie 
dostosowana do pojazdów 
wielogabarytowych i wielo-
tonażowych, także wojsko-
wych, tak, żeby w przyszłości 
każdego rodzaju sprzęt, rów-
nież wojskowy, mógł przez 
ten most się przemieszczać.

Całkowity inwestycji 
koszt to 100 mln zł. W 80 
proc. zostanie on pokry-
ty ze środków skarbu pań-
stwa, z programu „Mosty 
dla Regonów”. Most w Ści-
nawie jest jednym z 20, jakie 
powstaną w tym progra-
mie (na ponad 70 zgłoszo-
nych wniosków). Pozostałe 
20 proc. kosztów to udział 
samorządu wojewódz-
twa dolnośląskiego. Żadne-
go samorządu powiatowe-
go ani gminnego nie byłoby 
stać, żeby w tak kosztownym 
przedsięwzięci uczestniczyć.

Tymczasem remont zabyt-
kowego mostu przez Odrę, 
który przeciąga się w czasie 
od kilku lat, ruszy po nowym 
roku. Najpierw powstanie 
przeprawa tymczasowa. Prze-
targ na jej budowę i remont 
starego mostu wygrała firma 
Berger Bau. Inwestycja ta ma 
się zakończyć w 20121 r.

Natomiast most na plano-
wanym stopniu wodnym Ści-
nawa, o którym informowali-
śmy przed miesiącem, wyma-
ga więcej czasu na dokumen-
tację, a moment przystąpie-
nia do budowy zależeć będzie 
później od przebiegu prac na 
planowanym stopniu Lubiąż, 
który ma być uruchomiony 
jako pierwszy. Stąd jest to per-
spektywa bardziej odległa, 
a warunki bardziej skompli-
kowane, niż most z programu 
„Mosty dla regionów”. Jego 
powstanie, wraz z obwodni-
cą Ścinawy, zostało zapisa-
ne przed rokiem w umowie 
koalicyjnej Sejmiku Dolno-
śląskiego.  

Ile mostów 
na Odrze? 

Świetlice nowe i jak nowe
Po gruntownej przebudowie w Przyborowie ofi cjalnie otwarto świetlicę wiejską. To kolejna inwestycja w gminie Wińsko zrealizowana z pieniędzy unijnych (PROW). Uroczystego przecięcia wstęgi 
dokonała wójt Jolanta Krysowata-Zielnica, sołtys Maciej Kiałka oraz najstarsza mieszkanka Przyborowa Helena Ikoniak. Nowa świetlica powstała też w Grzeszynie.

Na to wydarzenie przyszło 
tak wielu mieszkańców Przy-
borowa, tak wewnątrz zaczy-
nało brakować już miejsc. 
Dzieci przygotowały specjal-
ny program artystyczny oraz 
odbyła się zabawa taneczna. 
Przewodnicząca Rady Gmi-
ny Regina Hukiewicz otrzy-
mała tytuł „Przyjaciel Przy-
borowa”.

W Grzeszynie natomiast 
wszystko nareszcie znala-
zło się w jednym miejscu:  
plac zabaw i małe boisko, 
altana (Fundusz Sołecki), 
a w październiku zakończy-
ła się budowa nowej „unij-
nej” świetlicy. Podczas uro-
czystego otwarcia nie zabra-
kło kwiatów, pięknych słów, 
a przede wszystkim uśmie-
chów na twarzach przyby-
łych. Bo nowa świetlica to 
miejsce, które będzie inte-
grować społeczność Grze-
szyna. 

Remont świetlicy w Przy-
borowie i budowa nowej 
w Grzeszynie, podobnie 
jak wcześniej otwartych 
w Rudawie, Węgrzcach, Bia-
ławach Wielkich i Konarach 
oraz jeszcze oficjalnie nie-
uruchomionej w Iwnie, były 
możliwe dzięki dofinanso-
waniu unijnemu (PROW) 
projektu „Akademia Sztuk 
Prowincjonalnych – inno-
wacyjna sieć świetlic wiej-

skich w gminie Wińsko peł-
niących funkcje kulturalne”. 
Kiedy świetlice zaczną reali-
zować wspólny program, 
jako sieć? Gdy tylko zakoń-
czy się inwestycja rządowa 
podłączenia miejscowości 
do sieci światłowodowej. 
Tam, gdzie internet szeroko-
pasmowy nie dotrze, trze-
ba będzie korzystać z łącza 
radiowego. Wszystko wyjaś-
ni się po nowym roku. 
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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

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. Nieruchomość 
położona w obrębie Księga wieczysta Nr działki Pow. w ha Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie

zagospodarowania
Wysokość wadium  w  złotych 

oraz termin wniesienia Cena Termin zapłaty Dzień, godzina 
przetargu oraz miejsce  

5 Orzeszków WR1L/00036336/6 677/2 0,2114 Grunty orne
Brak planu zagospodaro-

wania przestrzennego
5.000 złotych  do dnia 

19.12.2019 roku
32.000,00

Przed zawarciem 
aktu notarialnego 

23.12.2019 roku pokój 
nr 12 o godz. 800

WYKAZ WÓJTA  GIMNY WIŃSKO
w sprawie : podania do publicznej  wiadomości wykazu nieruchomości z terenu Gminy Wińsko przeznaczonych do sprzedaży  lub zamiany 

Poz. Nieruchomość
położona w obrębie Księga wieczysta Nr działki Pow. w ha Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie

zagospodarowania Forma sprzedaży Cena
wywoławcza Termin zapłaty Uchwała Rady 

Gminy

1 Domanice WR1L/00024229/6 169 0,0324 Użytki rolne
Brak planu zagospodaro-

wania przestrzennego
Na postawie 
art.37,pkt 6

900,00
Przed zawarciem 
aktu notarialnego

Nr XIV/136/2019   
z dnia  18.10.2019r.

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 
(.j. Dz.U z 2018 r, poz.2204 ze zm.  ) osobom którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości wyznacza się co najmniej 6 tygodniowy termin do ich złożenia, który przypada od dnia 21  listopada 
2019  roku do dnia 13 grudzień  2019 roku

DNI OTWARTE
W związku z naborem do Domu Senior+

Wójt gminy Wińsko 

Zaprasza mieszkańców 60+ wraz z rodzinami do wzięcia 
udziału w Dniu Otwartych Drzwi Domu Senior +.

DATA: 05.12.2019 (czwartek)
MIEJSCE: DOM SENIOR +, 

UL. PIŁSUDSKIEGO 34, 56-160 WIŃSKO

Zakres usług świadczonych przez Dom Senior +:
 śniadanie oraz obiad;

 zajęcia w zakresie aktywności ruchowej i rehabilitacji;
 zajęcia edukacyjne i kulturalne; 

 wycieczki;
 terapia zajęciowa;

 spotkania o charakterze integracyjnym i międzypokoleniowym.

Osoby zainteresowane zapraszamy do nas ! Chętnie udzielimy 
Państwu więcej informacji osobiście !

Zapewniamy miło spędzony czas przy kawie wraz z członami 
klubu. Opowiedzą o funkcjonowaniu domu oraz o zajęciach 

i wycieczkach.
Zapraszamy 5 grudnia (czwartek) od godziny 9 do 15.

Wizyta gości z Brzegu Dolnego 
w domu Senior+
Przedstawiciele władz samorządowych Brzegu Dolnego gościli w naszym domu Senior+. Zastępca burmistrza miasta Artur 
Michałek, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Małgorzata Bołdyn oraz Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej 
i Przestrzennej Zdzisław Jakubowski sprawdzali, jak tworzy się, organizuje i prowadzi taki dom. 

Przykład Wińska jest tu 
bardzo przydatny, ponie-
waż pierwszy dom Senior + 
funkcjonuje u nas od dwóch 
lat, a drugi, tuż po sąsiedz-
ku, właśnie powstaje. Trwa-
ją roboty budowlane i roz-
poczyna się nabór nowych 
uczestników. Brzeg Dolny 
też chce stworzyć takie miej-
sce i przygotowując się do 
złożenia wniosku do pro-
gramu Ministerstwa rodzi-
ny, Pracy i Polityki Społecz-
nej, odwiedził właśnie nasz 
Dom. 

Dzienny Dom Senior+ 
jest przykładem do naśla-
dowania i dlatego wizyta 
u naszych Seniorek była nie 
przypadkowa. 

Przypominamy, że nabór 
do nowego Seniora+ prowa-
dzi GOPS w Wińsku (pl. 
Wolności2, tel. tel. 71 750 36 
70  i  71 738 24 64). Szczegó-
ły na www.gopswinsko.pl.

Już wkrótce, po nowym 
roku, dwa domy Senior+ 
będą tworzyły Centrum 
Senioralne Srebrna Podko-
wa w Wińsku. 

 » Jak w przyszłości ma wyglądać gmina Wińsko? 
W jakich kierunkach się rozwijać? Gdzie turystyka 
i rekreacja, gdzie budownictwo mieszkaniowe, 
a gdzie inwestycje? 

W tej sprawie trwają obec-
nie konsultacje społecz-
ne. Mobilny spacer, czyli 

wycieczka po gminie Wińsko i war-
sztaty przyszłościowe już za nami. 
Przed nami jeszcze spotkania z miesz-
kańcami w punktach konsultacyj-
nych w sołectwach, wywiady indywi-
dualne oraz badanie ankietą interne-
tową. Zebrane uwagi, spostrzeżenia, 
komentarze wszystkich uczestników 
konsultacji społecznych zostaną pod-
dane analizie i wykorzystane do opra-

cowania nowego Studium Uwarun-
kowań i Kierunków Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Gminy Wińsko.

Termin spotkań konsultacyjnych:
1.  Głębowice  – 25.11.2019 

(poniedziałek), g. 16-18.
2.  Białawy Wielkie – 

26.11.2019 (wtorek),  g. 16-18.
3.  Smogorzówek – 27.11.2019 

(środa),  g. 16-18.
4.  Baszyn – 28.11.2019 (czwar-

tek), g. 16-18.

5.  Rudawa – 29.11.2019 (piątek), 
g. 16-18.

6.  Wińsko – 02.12.2019 (ponie-
działek), g. 16-18.

7.  Piskorzyna – 03.12.2019 
(wtorek),  g. 16-18.

8.  Rajczyn – 04.12.2019 (środa), 
g. 16-18.

9.  Buszkowice Małe – 
05.12.2019 (czwartek), g. 16-18.

10.  Iwno – 06.12.2019 (piątek), 
g. 16-18.

11.  Konary – 09.12.2019 (ponie-
działek),  g. 16-18.

12.  Krzelów – 10.12.2019 (wto-
rek), g. 16.-18.

Zapraszamy! Każda opinia 
może mieć wpływ na rozwój gminy. 

Nowe studium i plan przestrzenny, 
czyli szkoła świadomego planowania


