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Dodatek osłonowy 
Dodatek osłonowy to element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma 
zniwelować rosnące ceny energii elektrycznej, gazu i żywności.
Dodatek ten przysługuje osobom mieszkającym samotnie, których dochód 
nie przekracza 2 100 zł (netto) lub gospodarstwom wieloosobowym, w któ-
rych dochód nie przekracza 1 500 zł (netto) na osobę.
Jeżeli wniosek wpłynie do 31 stycznia 2022 r. i spełni wymogi formalne, 
świadczenie zostanie wypłacone w dwóch równych ratach: do 31 marca 
2022 r. i 2 grudnia 2022 r.
Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły to zro-
bić, jednak nie później niż do 31 października 2022 r. W tym przypadku wy-
płata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r. Jeśli wnio-
sek zostanie złożony po 31 stycznia 2022 r., to dodatek zostanie wypłacony 
w jednej transzy.
Ostateczny termin składania wniosków upływa 31 października 2022 r. Po 
tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane.
Wnioski dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wińsku, na 
stronie www.winsko.pl.
Dokumenty można złożyć w formie elektronicznej – za pomocą platformy 
ePUAP bądź papierowej w GOPS Wińsko codziennie od poniedziałku do 
piątku, w godzinach pracy, tj. od 7.30 do 15.30, w dziale dodatków miesz-
kaniowych (tel. 71 738 24 64).

Złóż deklarację, czym ogrzewasz dom
Kto nie zrobił tego do końca roku, ma czas do 30 czerwca – wypełnienie an-
kiety do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zajmuje zaledwie dwie 
minuty. 
MOŻNA TO ZROBIĆ:
elektronicznie – z użyciem profilu zaufanego/dowodu elektronicznego po-
przez stronę internetową: www.zone.gunb.gov.pl;
w wersji papierowej – listownie lub osobiście w Urzędzie Gminy Wińsko, pl. 
Wolności 2, w Biurze Obsługi Klienta, gdzie można pobrać odpowiedni 
druk. 
CZYSTE POWIETRZE
Przypominamy, że w Wińsku działa punkt obsługi programu „Czyste Powie-
trze”. Należy się umawiać się telefonicznie przez Biuro Obsługi Klienta, pod 
numerem 71 380 42 25. 
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 » Nikt nie spodziewał się takiego obrotu spraw, które tak nagle i szybko się 
potoczyły. Szymon Dąbrowski ze Stryjna, uczeń IV klasy Szkoły Podstawowej 
w Wińsku, pojechał na klasową wycieczkę. Wszyscy zauważyli, że chłopiec nie ma 
siły zwiedzać, że często przysiada i odpoczywa, mówi, że bolą go plecy… Po 
powrocie była wizyta u specjalistów i diagnoza.

Dziś Szymon jest już po ope-
racji nowotworu. Jego lecze-
nie będzie długie i kosztowne. 

Obecnie nie chodzi i potrzebuje sta-
łej rehabilitacji. Musi jeździć do War-
szawy. Ma specjalną dietę i wyma-
ga ciągłej opieki. Rodzina nie była 
przygotowana na takie wydatki. Do 
pomocy zmobilizowała się społecz-
ność Stryjna, parafii w Wińsku i szkół 
z całej gminy. Ruszyła zbiórka pienię-
dzy. Pod kościołem sprzedawano cia-
sta upieczone przez nasze gospodynie 
– sto blach! Kto przyszedł na sumę, 
ten już nie kupił, bo zabrakło. W dwie 
kolejne niedziele zebrano po ponad 10 
tysięcy zł. 

Wystawione są puszki w szkołach, 
niektórych sklepach, na parterze Urzę-
du Gminy.

Każdy, kto chce wesprzeć Szymona 
i jego Rodzinę, może wpłacić datek na 
konto: 11 1160 2202 0000 0001 0214 
2867, z tytułem wpłaty: „Szymon 
Dąbrowski”. Można również prze-
kazać 1% swojego podatku, wpisu-
jąc w deklaracji nr KRS 0000086210.

Pani Katarzyna Dąbrowska nie 
znajduje słów, żeby wyrazić wdzięcz-
ność wszystkim osobom, które bez-
interesownie pomagają: – Jesteśmy 
bardzo wdzięczni za pomoc i wspar-
cie, jakie otrzymaliśmy. To była tak 

szybka i niespodziewana pomoc. Jest 
nam bardzo miło, że otaczają nas tak 
dobrzy ludzie. Zajęli się wszystkim, 
a ja nawet nie wiem, komu dokładnie 
mam dziękować. Dziękuję wszyst-
kim! – mówi mama Szymona. 

Pomóżmy wrócić 
Szymonowi do zdrowia
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Nielegalne 
wysypiska 
śmieci znikają,
ale nie same

Zakończyliśmy już pierwszy etap li-
kwidacji trzech największych, dzi-
kich wysypisk, które znajdowały się 
w Stryjnie, Kozowie i Krzelowie. 
Obecnie przygotowujemy drugi 
etap prac. Koszty są ogromne: za 
każdy etap rekultywacji można by-
łoby wyremontować jedną drogę 
przez wieś! 
Przypominamy, że kary za nielegal-
ny wywóz odpadów są dotkliwe i 
ani urzędnicy, ani policja nie będą 
stosować wobec nikogo taryfy ulgo-
wej.
Legalne oddawanie śmieci i niepo-
trzebnych sprzętów nie jest ani kło-
potliwe, ani drogie. Raz do roku 
prowadzimy zbiórkę „gabarytów” 
spod domów. Każdy mieszkaniec, 
który regularnie uiszcza opłatę za 
odbiór odpadów komunalnych, mo-
że skorzystać z Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych. In-
formacje o tym, na jakich warun-
kach można korzystać z PSZOK-u, 
dostępne są na stronie www.wins-
ko.pl/gospodarowanie-odpadami/ 
Tu też umieściliśmy informacje o 
stawkach opłat za śmieci, harmono-
gramy wywozu oraz regulaminy. W 
razie wątpliwości można skonsulto-
wać się z pracownikiem pod nume-
rami telefonu: 71 380 42 33 i 883 
779 721. 
Zaznaczamy, że PSZOK jest monito-
rowany i oświetlony, więc lepiej 
przestrzegać regulaminu. 

Zmniejsza się w naszej gminie prob-
lem ścieków, ale wciąż są osoby, któ-
re mają z tym problem. Zakład Go-
spodarki Komunalnej i Mieszkanio-
wej cały czas prowadzi kontrole, 
które pozwalają wykryć osoby niele-
galnie  pozbywające się ścieków. 
ZGKiM porównuje pobór wody i 
ilość oddanych ścieków. Jeśli różnice 
okażą się duże, trzeba liczyć się z ka-
rami. 
Karolina Bieniek, dyrektor ZGKiM, 
przypomina, że jeżeli ktoś chce za-
mówić legalny wywóz nieczystości 
płynnych, powinien zadzwonić pod 
numer 71 750 17 91. Działa rów-
nież system dopłat do instalowania 
przydomowych oczyszczalni ście-
ków. 

śmieci znikają,śmieci znikają,śmieci znikają,śmieci znikają,

Mamy kolejne pieniądze, z których skorzystają uczniowie
Gmina Wińsko pozyskała dofi nansowanie na projekt „Edukacja podstawowa kluczem do sukcesu!” w ramach działania 10.02.01 RPO WD na lata 2014-2020. 

– To uczniowie najbar-
dziej skorzystają z nieba-
nalnej kwoty 527 203,45 
zł – z czego dotacja stano-
wi 448 122,93 zł – która 
zostanie przeznaczona na 
organizację dodatkowych 
zajęć w roku szkolnym 
2022/2023 we wszystkich 
szkołach podstawowych 
w gminie – mówi Moni-
ka Myrdzio, kierownik 
Referatu Edukacji, Kultu-
ry Sportu i Promocji UG 
w Wińsku i dodaje, że pie-
niądze posłużą do orga-
nizacji m.in. zajęć dydak-

tyczno-wyrównawczych, 
szeroko rozumianej pomo-
cy psychologiczno-pedago-
gicznej, kółek naukowych 
czy lekcji języka polskiego 
dla dzieci, które wychowy-
wały się za granicą. 

– Uczniowie skorzystają 
również z wyjazdów o cha-
rakterze edukacyjnym do 
Centrum Nauki Kopernik 
w Warszawie, Centrum 
Nauki Keplera, Hydropolis 
oraz ZOO Wrocław. Projekt 
przewiduje również zakup 
wyposażenia niezbędnego 
do realizacji zajęć dodatko-

wych. Rekrutacja na zajęcia 
będzie przeprowadzona we 
wrześniu. 

Ale to nie jedyna dobra 
informacja! Pozyskaliśmy 
także grant w wysokości 
126 700 zł na sfinanso-
wanie zatrudnienia pięciu 
asystentów uczniów nie-
pełnosprawnych w szko-
łach podstawowych 
w Krzelowie, Orzeszko-
wie i Głębowicach. Celem 
projektu jest „poprawa 
dostępności usług eduka-
cyjnych dla uczniów o spe-
cjalnych potrzebach edu-

kacyjnych, dzięki wypra-
cowaniu standardu świad-
czenia usług asystenckich 
szkołach podstawowych 
i oddziałach przedszkol-
nych na terenie Gminy 
Wińsko”. Projekt „Asy-
stent ucznia o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych  
– pilotaż” ma na celu opra-
cowanie standardów usług 
asystenckich. 

Projekt realizowany jest 
w ramach Programu Ope-
racyjnego Wiedza Eduka-
cja Rozwój 2014-2020, Oś 
Priorytetowa 2 Efektyw-
ne polityki publiczne dla 
rynku pracy, gospodarki 
i edukacji, Działanie 2.10. 
Wysoka jakość systemu 
oświaty.

Dwie drogi, które do tej pory były drogami gruntowymi, stały się drogami asfaltowymi z prawdziwego zdarzenia, a mieszkańcy Rajczyna i Staszowic mogą 
komfortowo poruszać się po swoich miejscowościach.

Mieszkańcy Staszowic doczekali 
się nowej drogi aż do granicy gminy 
– do Raszowic. Inwestycja była moż-
liwa dzięki dofinansowaniu z Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju Dróg, 
z którego gmina Wińsko otrzyma-
ła 1,086 mln zł. Prawie 900-metro-
wy odcinek drogi wykonała firma 
Berger Bau, która wygrała przetarg 
na wykonanie inwestycji.

Można powiedzieć, że droga 
była prezentem świątecznym dla 
mieszkańców, bo oficjalnie zosta-
ła otwarta tuż przed Bożym Naro-
dzeniem. Paweł Hreniak – poseł 
na Sejm RP, Krzysztof Rudnicki 
– radny tego okręgu, Józefa Sza-
taniak – sołtys Staszowic, Regi-
na Hukiewicz – przewodniczą-
ca Rady Gminy Wińsko, a także 
wójt Jolanta Krysowata-Zielnica 
wspólnie otworzyli nową drogę, 
zaś ks. proboszcz Jarosław Olejnik 
ją poświęcił.

– Mamy nadzieję, że nasi sąsiedzi 
z gminy Prusice wykonają kilkuset-
metrowy odcinek od Raszowic do 
granicy naszych gmin i wtedy droga 
będzie poważny skrótem dla miesz-
kańców obu gmin – podkreśla rad-
ny Krzysztof Rudnicki.

Również sołtys Rajczyna 
Anna Gil i radna tego okręgu 
Regina Hukiewicz mają powo-
dy do dumy. Wieś ma nową dro-

gę, która znajduje się na tere-
nie dawnego folwarku, a która 
prowadzi do gruntów rolnych i 
domostw. Dzięki dofinansowa-
niu, które gmina Wińsko pozy-
skała z Funduszu Ochrony Grun-
tów Rolnych, czyli FOGR-u (środ-
ków Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego) 
powstało 500 metrów bieżących 
komfortowej drogi.

Kto następny? Wniosek do Rzą-
dowego Programu Rozwoju Dróg 
na Orzeszków – od hali sportowej 
przez nowe tereny mieszkaniowe 
– czeka na rozstrzygnięcie. Do Pol-
skiego Ładu – Programu Inwestycji 
Strategicznych składamy wniosek 
na kilka kolejnych dróg. 

Wciąż mamy nadzieję, że powiat 
wołowski też w końcu zrobi to 
samo. 

W Nowy Rok po nowych drogach

Niepełnosprawni w gminie Wińsko – kolejne udogodnienia!
Zakończyły się prace remontowe dwóch mieszkań chronionych w dworze w Smogorzówku. Wkrótce zamieszają w nich osoby niepełnosprawne.

Mieszkania są jasne, przestronne, 
ale przede wszystkim dostosowa-
ne do specyficznych potrzeb przy-
szłych lokatorów. Na ich remont 
pozyskaliśmy pieniądze z programu 
„Za życiem” Ministerstwa Rodziny 
i Polityki Społecznej. Są to lokale dla 
osób, które potrzebują na co dzień 
wsparcia innych, ale mogą mieszkać 
samodzielnie. 

Minister Rodziny i Polity-
ki Społecznej przyznał w stycz-
niu Gminie Wińsko 228 531 zł 
(czyli dokładnie tyle, o ile wnio-
skowaliśmy!) na program „Asy-
stent osobisty osoby niepeł-
nosprawnej” – edycja 2022.
Sabina Baryluk, kierownik Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej, nie kryje radości z pozyska-

nych środków, 
bo – jak pod-

kreśla – sko-
rzystają na 
nim prze-
de wszyst-
kim osoby 
niepełno-
sprawne. 

Są to środ-
ki przezna-

czone w programie Ministerstwa 
na wynagrodzenie dla asystentów 
osób niepełnosprawnych. Bez-
płatna pomoc asystentów obej-
mie 9 osób niepełnosprawnych, 
które spełniają założenia progra-
mu. Do tej pory, w zależności od 
dochodów, odpłatność za usługi 
asystenta wynosiła od 10 do 70%. 

Jeśli dodać do tego grant, któ-
ry otrzymaliśmy również w tym 
miesiącu, w wysokości 126 700 
zł, na sfinansowanie zatrudnie-
nia pięciu asystentów uczniów z 
niepełnosprawnościami w szko-
łach w Krzelowie, Orzeszkowie 
i Głębowicach, można powie-
dzieć, że rok dla mieszkańców ze 
szczególnymi potrzebami zaczął 
się dobrze.  

 » Dzięki badaniom przeprowadzonym w ubiegłym roku wiemy, co pozostało z Ratusza 
pod ziemią. Dowiedzieliśmy się także, w jaki sposób zabezpieczyć pozostałości 
historycznej budowli. Teraz czas na zmiany na powierzchni – skwer będzie zielony 
i estetyczny. Pomalowane na biało betonowe krawężniki odchodzą w niepamięć.

Odbudowy Ratusza 
nie będzie, choć wie-
lu z nas się to marzy-

ło. Koszt takiego przedsię-
wzięcia byłby taki sam, jak 
remont wszystkich naszych 
dróg w gminie. Wiemy, co 
i gdzie znajduje się pod zie-
mią, więc może w przyszłości 
pomysł wróci. 

– Co w zamian? Postano-
wiliśmy odbudować kamie-
nice przy Urzędzie Gminy, na 
tzw. placu pod starym bzem, 
tu, gdzie obecnie mieści się 
wystawa. Ruszamy z doku-
mentacją budowlaną. Par-
ter – powierzchnie usługowe, 
w tym pod wynajem, na pię-
trach mieszkania. Jest możli-

wość pozyskania dofinanso-
wania na ten cel – wyjaśnia 
wójt Jolanta Krysowata-Ziel-
nica. – Mam też nadzieję, że 
wezmą z nas przykład pry-
watni właściciele pustych par-
celi wokół rynku i też zaczną 
coś budować, jak zresztą 
zapewniali kupując działki – 
dodaje. 

Sam plac na środku rynku 
(po ratuszu) też nareszcie się 
zmieni. W planach jest fon-
tanna, kamienne ławy, zieleń 
niska i kwiaty. Stare drzewa 
zostają, a część iglaków, posa-
dzonych niegdyś bardzo przy-
padkowo, zniknie. Pamiątko-
wy kamień poświęcony leka-
rzowi (Emil von Behring), 

pierw-
s z e -
mu nob-
liście w dzie-
dzinie medycy-
ny, zostanie przenie-
siony w najbardziej oczywi-
ste miejsce, również w ryn-
ku, ale przy ośrodku zdrowia. 
Tablica pamiątkowa poświę-
cona Wincentemu Witosowi 
znajdzie godne miejsce przy 
pomniku bohaterów ojczy-
zny, na wzniesieniu przy ul. 
Rawickiej, naprzeciwko sta-
rej szkoły. 

– Pierwszy Premier Odro-
dzonej Rzeczypospolitej 
zasługuje na godne miejsce. 
Obecnie tablicę zasłania-
ją zaparkowane auta. Postu-
ment, na którym jest posado-

wio-
n a , 

popękał. 
Ustawimy nowy, 

w miejscu, gdzie zawsze skła-
damy kwiaty i palimy znicze 
w dni świąt narodowych – 
zapowiada wójt.

 Skąd środki na te cele? 
Gmina Wińsko otrzymała 1 
milion zł nagrody za „przy-
rost zaszczepień”. Zupełnie 
nie spodziewaliśmy się tych 
pieniędzy. Posłużą one prze-
de wszystkim tym, którzy do 
tego sukcesu w szczepieniach 
się przyczynili (o tym szerzej 
wkrótce), a część trafi na nasz 
Rynek. 

Stacja kolejowa w Wińsku jest już nasza, teren pod ścieżkę rowerową jeszcze nie
Dworzec kolejowy w Wińsku jest pięknym zabytkowym budynkiem, do którego wielu mieszkańców ma sentyment. Chyba każdy, kto ma więcej niż trzydzieści parę lat, 
ma jakieś wspomnienie związane z tym miejscem. W tym roku stacja powinna odzyskać dawny blask, choć funkcji kolejowej nie będzie już nigdy pełnić.

Ostatni pociąg osobowy 
przejechał przez stację w 1991 
roku. Gmina Wińsko prze-
jęła od PKP budynek stacji 
w grudniu 2020 roku, po sześ-
ciu latach starań. W tym cza-
sie stan budynku znacznie się 
pogorszył, szczególnie doty-
czy to zabytkowego magazy-
nu z rampą. 

W 2021 r. wykonaliśmy 
najpilniejsze prace zabez-
pieczające, które narzu-
cił konserwator zabytków 

i inspektor nadzoru budow-
lanego. 

Na piętrze są dwa miesz-
kania, przejęte od PKP wraz 
z lokatorami. Jedno zostało 

już wyremontowane, drugie 
będzie remontowane w tym 
roku.

W magazynie dworco-
wym, którego remont rusza 

wiosną, znajdzie swoje nowe 
miejsce m.in. Bank Żywno-
ści. Parter budynku (daw-
ne poczekalnie, kasa, biu-
ro zawiadowcy) mają służyć 
rowerzystom. 

– Przejmując budynek 
planowaliśmy uruchomie-
nie ścieżki rowerowej na 
nasypie kolejowym. Plan 
jest nadal, ale przekazywa-
nie działek idzie szczególnie 
opornie. Zaczęliśmy w grud-
niu 2014 roku, a jeszcze koń-

ca nie widać. PKP twierdzi, że 
to wina ministerstwa, a mini-
sterstwo, że winne jest inne 
ministerstwo. Nie tracimy 
nadziei. Zwłaszcza, że nasza 
przyszła ścieżka wpisana jest 
w duży dolnośląski projekt 
sieci ścieżek rowerowych – 
wyjaśnia wójt Jolanta Kryso-
wata-Zielnica. – Urząd Mar-
szałkowski Województwa 
Dolnośląskiego wspiera nas 
z całą mocą, dlatego wierzę, 
że sukces przyjdzie.

Kamienna droga przy 
stacji również została prze-
kazana gminie. Za nią znaj-
duje się ostatnia działka 
gminna przy ul. Piłsudskie-
go. To wszystko razem musi 
tworzyć integralną całość, 
której trzeba nadać nową 
funkcję i estetykę. Pomy-
słów jest wiele, ale czeka-
my na następne, od Was – 
mieszkańców i nie-miesz-
kańców gminy Wińsko.  

Zamiast Ratusza fontanna
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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 Termin zapłaty Uchwała Rady Gminy

1 Wińsko WR1L/00025596/6 825, 826
0,03, 0,02 w udziale 

1023/10000
Lokal mieszkalny

Zabudowa mieszkaniowa
Na podstawie art. 
37, ust. 2, pkt 4

60.000,00 Przed zawarciem 
aktu notarialnego

Zarządzenie WG Nr 562/202
 z dnia 20.01.2022 r.

2 Wińsko WR1L/00026262/3 580/1 0,7352 Nieruchomość gruntowa 221.000,00
Zarządzenie WG Nr 563/202

 z dnia 20.01.2022 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 od 27 stycznia do dnia 10 marca 2022 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 11 , tel. 71 38 04 205.
Wykazy podaje się na stronach internetowych  www.winsko.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wińsko www.bip.winsko.pl, na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i miejscowościach oraz w gazecie „Wiadomości Lubińskie”. 

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 w zł Termin wnoszenia opłat

 Kleszczowice WR1L/ 00026284/3  cz. 52/4 1,25
R IIIb – 0,8533 
R IVb – 0,3967

Przetarg nieograniczony 625,00 do 30 września każdego roku

Rajczyn WR1L/ 00026241/0 cz. 168/6 0,55
R IVb – 0,5306
R V – 0,0194

Przetarg nieograniczony 275,00 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 3a, tel. 71 380 42 31.
Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni na stronach internetowych www.winsko.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wińsko www.bip.winsko.pl, na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, 

w miejscowości Kleszczowice i Rajczyn oraz w prasie.  

 » Tak zaciętej i ambitnej gry hala sportowa w Wińsku dawno nie uświadczyła. Po roku 
przerwy spowodowanej pandemią powrócił Turniej Futsalu o Puchar Wójt Gminy 
Wińsko. W zawodach wystartowało sześć drużyn, a bezkonkurencyjni okazali się 
piłkarze Komety Krzelów. 

W sobotę 15 stycz-
nia hala Gminne-
go Ośrodka Spor-

tu, Turystyki i Rekreacji sta-
ła się areną zaciętej walki. 
Do zmagań zgłosiło się sześć 
drużyn: pięć z naszej gminy 
i zespół z Jemielna. Zawody 
zostały rozegrane w syste-
mie każdy z każdym, a pił-
karze spędzili na parkiecie 
prawie sześć godzin!

Aby nie opadli z sił, mogli 
się posilić grochówką, któ-
rą przygotował Bar Mali-
nówka. Nad ich bezpieczeń-
stwem czuwali strażacy z 
Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Wińsku, którzy zapewnili 
opiekę medyczną. 

Po rozegraniu wszyst-
kich meczów, najlepsi oka-
zali się:

I – Kometa Krzelów I
II – Victoria Orzeszków
III – Zryw Głębowice II

Podziękowania za udział 
w turnieju otrzymały zespo-
ły: Jemielna, Zrywu Głębo-
wice I i Komety Krzelów II.

Najlepszym Strzelcem 
został Serhieii Ostapyshen, 
Najlepszym Bramkarzem 
wybrano Jana Nowaczyka, 
natomiast tytuł Najlepszego 
Zawodnika przypadł Łuka-

szowi Suszyńskiemu. Trzy 
zwycięskie drużyny otrzy-
mały puchary, a zawodni-
cy piłki. 

Piłkarze podkreślają, że 
zimowe zawody futsalu to 
doskonała okazja do pod-
trzymania formy przed wio-
senną rundą, a także spraw-
dzenia się.

Od początku roku weszła w życie uchwała umożliwiająca 
najemcom wykupienie  mieszkania  komunalnego za ułamek 
ceny. Na jakich warunkach można nabyć mieszkanie? Bardzo 
korzystnych, bo z 90% bonifi katy, a jeżeli w budynku pozostało 
już tylko jedno mieszkanie – to najemca zapłaci jedynie 5% 
wartości rynkowej. Co ważne, nie ma znaczenia jak długo jest 
się lokatorem. Ważne, żeby mieć umowę na czas nieokreślony 
oraz uregulować wszelkie należności wobec gminy i jej 
jednostek (czynsz, woda, śmieci itd.).

Na sprzedaż nie będą 
wystawiane mieszkania 
znajdujące się w budynkach, 
w których wszystkie lokale 
są gminne, a także w takich, 
w których oprócz mieszkań, 
znajdują się gminne instytu-
cje. Nie będzie można w tym 
roku także wykupić miesz-
kań wyremontowanych 
z dofinansowaniem z Banku 
Gospodarstwa Krajowego 
oraz niektórych przejętych od 
KOWR (przejętych bez waż-
nej umowy najmu lub jako 
pustostany). 

– Zainteresowani najemcy 
powinni się do nas zgłaszać, 
wtedy wyjaśnimy każdą spra-
wę indywidualnie – zapewnia 
Elżbieta Kapnik, kierownika 
Referatu Gospodarki Nieru-
chomościami  i Ochrony Śro-
dowiska UG Wińsko.

– Wykupiłam mieszka-
nie kilka lat temu, kiedy też 
była taka akcja ze zniż-
ką, i nie żałuję. Teraz 
mieszkam i inwestu-
ję w lokal, który jest 
moją własnością. 
Nie płacę czyn-
szu, a zaoszczę-
dzone pieniądze 
mogę przezna-
czyć na inny cel, na 
przykład na remont, 
malowanie, albo po 
prostu odłożyć. Wyku-

pienie mieszkania dało mi 
poczucie bezpieczeństwa, że 
mam coś swojego, własny 
dach nad głową – mówi Kata-
rzyna Bober z Wińska.

– Co ważne, uchwała obo-
wiązuje tylko do końca roku, 
dlatego osoby zainteresowa-
ne powinny zgłaszać się jak 
najszybciej. Po pierwsze, żeby 
sprawdzić czy mogą „swoje” 
mieszkanie wykupić, po dru-
gie, my będziemy mogli prze-
prowadzić wycenę i wyliczyć 
kwotę do zapłaty. Jeśli mimo 
bonifikaty nie będzie kogoś 
stać na wykup, może się 
wycofać. To wszystko trwa, 
dlatego apelujemy o przemy-
ślenie sprawy, przedyskuto-
wanie z rodziną i kontakt 
z Urzędem Gminy – podkre-
śla zastępca wójta Bogusława 
Folkman.  

Sprawdź, czy możesz wykupić 
mieszkanie komunalne

Kometa Krzelów 
zgarnia puchar VI Turnieju Futsalu 


