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Hydranty tylko 
dla strażaków
ZGKiM uczula wszystkich 
mieszkańców na problem 
nielegalnego poboru wody 
z hydrantów  przeciwpożaro-
wych. Proceder ten nie tylko zwięk-
sza nasze rachunki za wodę (wszyscy płacimy na skradzio-
ną wodę), ale też wpływa na jej jakość (zabrudzenia, zmęt-
nienie), a może nawet być przyczyną jej skażenia bakterio-
logicznego! Dlatego apelujemy: jeśli jesteś świadkiem kra-
dzieży wody z hydrantu lub wiesz o osobach, które coś ta-
kiego robią, poinformuj o tym ZGKiM Wińsko. Będziemy 
dyskretni. 
Grzywna za nielegalny pobór wody wynosi 5 tysięcy zł.

Czyste powietrze 
– wydłużamy umowę z WFOŚIGW

Można nadal korzystać z punktu informacyjnego i wspie-
rającego osoby zainteresowane programem „Czyste Po-
wietrze”. Gmina wydłużyła umowę na obsługę mieszkań-
ców ubiegających się o dofinansowanie. Szczegóły na win-
sko.pl/jakosc-powietrza/
Jednocześnie przypominamy, że nie wolno palić materia-
łów odpadowych, śmieci, opon, resztek mebli itp. ani 
w piecach, ani w ogniskach. Sytuacja jak ta ze zdjęcia z dłu-
giego weekendu majowego (patrz: powyżej) nie może się 
powtórzyć. Wszystkie takie przypadki zgłaszać należy poli-
cji oraz do referatu ochrony środowiska UG w Wińsku. 

Deklaracje 
„piecowe” 
obowiązkowe
Już tylko miesiąc pozostał tym, 
którzy nie zgłosili, czym i w jakim 
piecu palą. Przypominamy, że jest to obowiązek narzucony 
przez państwo, a wykonać ma go każde gospodarstwo do-
mowe – za pośrednictwem Urzędu Gminy. Informacja pod 
nr. tel. 71 38 04 230 do 234 lub na www.winsko.pl.

Cały księgozbiór w twojej komórce!
Nasze gminne biblioteki przystąpiły do projektu „Legimi 
na Dolnym Śląsku”. Oznacza to, że czytelnicy mogą korzy-
stać bezpłatnie z całego katalogu literatury udostępniane-
go prze aplikację LEGIMI na tabletach, smartfonach, kom-
puterach i czytnikach. Żeby uzyskać dostęp, trzeba posia-
dać ważną kartę biblioteczną. Następnie z pomocą otrzy-
manego w bibliotece unikalnego kodu należy pobrać apli-
kację, założyć konto i aktywować kod po rejestracji bez-
płatnego konta Legimi na stronie http://www.legimi.pl/
dbpw/
Usługa wypożyczania książek elektronicznych udostępnio-
na została dzięki współpracy dolnośląskich bibliotek pub-
licznych z firmą Legimi, która oferuje dostęp do e-booków 
oraz audiobooków na zasadzie abonamentu. Czytelnicy 
mogą korzystać z ponad 60 000 tytułów najlepszych auto-
rów polskich i zagranicznych. 
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Długiego życia 
w dobrym zdrowiu!
To już dziesięć lat, odkąd związał się pan 
z Wińskiem...

Z Wińskiem łączą mnie więzy rodzin-
ne, więc przyjeżdżałem tu od najmłodszych 
lat. Ale że będę kiedyś w tej parafii organi-
stą i z czasem zajmę się pochówkami, tego 
oczywiście nie przewidziałem. Po dziesię-
ciu latach pracy tutaj mogę śmiało stwier-
dzić, że związanie się z Wińskiem było bar-
dzo dobrą decyzją.

Tutaj poznałem bardzo życzliwych, 
szczerych, wesołych, otwartych ludzi, 
którzy obdarzyli mnie dużym kredytem 
zaufania. Dzisiaj w Wińsku czuję się bar-
dzo dobrze, a przede wszystkim bezpiecz-
nie. Mam wielu serdecznych znajomych. 
I mam nadzieję, że będzie mi dane kolejne 
lata tu żyć i pracować.

Obcowanie na co dzień z tematem 
śmierci w jakimś stopniu zostawia na życiu 
odcisk. Ważne jest, aby w tym wszystkim 
znaleźć równowagę. Moja firma nie tyl-
ko zajmuje się usługami pogrzebowymi 
i kamieniarstwem. Pandemia wyznaczyła 
kolejny kierunek: dezynfekcję pomieszczeń 
i obiektów. Znaliśmy się na tym, nikt jednak 
nie zakładał, że stanie się to tak powszechną 
potrzebą. Natomiast to, co kocham w życiu 
robić najbardziej, to gra w kościele na orga-
nach.

Dlatego robi pan czasem coś gratis?
Myślę, że jestem to winien społeczno-

ści, w której pracuję. Przykładem jest tab-
lica poświęcona pierwszemu premierowi 
odrodzonej Rzeczpospolitej. Przez lata miej-
sce, w którym się znajdowała, przestało być 
dla niej odpowiednie – zasłonięte zaparko-
wanym samochodami, bez bezpośrednie-
go dojścia choćby po to, żeby złożyć kwia-
ty. Postument, na którym się znajdowała, 

spękał i zmurszał. Pomysłem pani wójt było 
przeniesienie jej obok pomnika Boha-
terów Ojczyzny przy ulicy Rawi-
ckiej. Nowy postument, nowe 
podesty na kwiaty i wieńce – 
Wincenty Witos jest upa-
miętniony w godny spo-
sób. To miejsce wymaga 
jeszcze dopracowania, ale 
już jest dobrze. Natomiast 
wspólnie z gminą posta-
wiliśmy pomnik na grobie 
„naszego Józia”, czyli Józefa 
Kozłowskiego, który został docho-
wany do swojej mamy Łucji i nie miał tu 
już żadnego krewnego. Swój dom zosta-
wił społeczności Wińska i wiem, że ma on 
być wkrótce remontowany. Zamieszkają 

w nim nowi lekarze, którzy będą tu praco-
wać. Józefowi należało się oddanie czci.

W Sejmie trwają prace nad nową ustawą 
o cmentarzach i pochówku...

Tak, będzie ona z góry określać, co cmen-
tarz powinien posiadać, w co musi być 
wyposażona jego infrastruktura itd. Musi-
my się do tego wszyscy przygotować. Dzia-
łam na wielu cmentarzach, od Milicza, Gło-
gowa, poprzez Legnicę, Lubin i tak dalej. 
Każdy cmentarz dąży do poprawy estety-
ki i funkcjonalności. Dlatego właśnie ksiądz 
proboszcz wyszedł z apelem o składanie 
ofiar na remont cmentarza.

Po obejrzeniu wielu projektów kaplic 
mamy wstępny wzór oraz mamy też wiel-
ką nadzieję, że i tym razem parafianie nie 
zawiodą, bo już wielokrotnie udowodnili, 
że razem, jako silna wspólnota, potrafią bar-
dzo wiele. Przykładem tego jest chociażby 
remont wieży kościoła Świętej Trójcy.

Wierzę, że wspólnymi siłami będzie-
my mogli stworzyć cmentarz, który niczym 

nie będzie odbiegał od cmentarzy miej-
skich. Myślę, że duże zaangażowa-

nie ze strony księdza proboszcza 
i mieszkańców naszej parafii 
oraz gminy przyniesie oczeki-
wane rezultaty.

Plan modernizacji cmen-
tarza zakłada – oprócz 
wybudowania kaplicy 

pogrzebowej w nowej części 
cmentarza – budowę ogrodze-

nia z nowymi bramami, sekto-
ra grobowców oraz kolumbarium, 

bo coraz więcej osób pyta o takie miejsce do 
składania urn z prochami. Do tego zaplecze 
sanitarne, odpowiednie zabudowane miej-
sce na śmieci, parking, oświetlenie i utwar-
dzone ścieżki. 

Nowa część cmentarza? 
Tak, z inicjatywy pani wójt już kilka lat 

temu doszło do zamiany działek, w wyni-
ku której piękny teren na tyłach obecne-
go cmentarza będzie przekazany parafii na 
potrzeby rozbudowy cmentarza i budowy 
kaplicy. Obok, wzdłuż drogi do Kleszczo-
wic, jest druga, długa działka z przeznacze-
niem na parking i zaplecze techniczne. 

Czego życzy pan mieszkańcom naszej 
parafii?

Jakkolwiek to zabrzmi, długiego życia 
w dobrym zdrowiu. A w chwilach, w któ-
rych wydaje się, że świat się nam zawalił, 
nadziei. My, chrześcijanie, mamy nadzieję 
wpisaną w sens naszego życia.  

 » Dawid Fojt jest przedsiębiorcą pogrzebowym. Obecnie prowadzi działalność w kilku 
miastach Dolnego Śląska, ale zaczynał i nadal pracuje przede wszystkim w Wińsku, w parafii 
pod wezwaniem św. Michała Archanioła – już od dziesięciu lat. 
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Gmina Wińsko 
ma przyszłość
Warsztaty poświęcone rewitalizacji wybranych obszarów w gminie, jak i prace warsztatowe 
nad strategią rozwoju gminy, to spotkania niezwykle ważne. – Poświęcamy na nich czas na 
dyskusje nad przyszłością gminy i każdy mieszkaniec może wziąć w nich udział. Każdy ma 
prawo głosu, każdy głos jest traktowany jednakowo poważnie. Jeśli kogoś na nich nie ma, to 
sam odbiera sobie prawo do udziału w decydowaniu także o jego przyszłości – mówi sekretarz 
gminy Wińsko, Aneta Niewiarowska.

Na ostatnich warszta-
tach uczestnicy pracowali 
w trzech grupach nad zagad-
nieniami demograficznymi, 
przestrzennymi oraz gospo-
darczymi. Celem było wyło-
nienie i nazwanie kluczo-
wych problemów.

Grupa zajmująca się 
demografią zwróciła uwa-
gę na spadek liczby miesz-
kańców i brak inwesty-
cji zewnętrznych, które 
spowodowałyby powsta-
nie nowych miejsc pra-
cy i nowych, poważnych 
podatników, czyli przedsię-
biorstw.

Wśród kilku pomysłów 
na rozwój gminy wskaza-
no między innymi dalsze 
przyjmowanie repatriantów, 
Polaków zza Uralu i Polaków 
z Kartą Polaka z Ukrainy, 
a także poszukiwanie pra-
cowników sektora medycz-
nego wśród uchodźców 
z Ukrainy. Doceniono sta-
rania gminy w zakresie opie-
ki przedszkolnej i żłobkowej, 
także w kwestii edukacji. 

Grupa dyskutująca nad 
problemami przestrzenny-
mi zwróciła uwagę na tra-
giczny stan dróg powiato-
wych. Pozytywny jest nato-
miast rozwój budownictwa 
jednorodzinnego, a obser-
watorium w Białkowie i Gar-
nierówka w Głębowicach to 
atuty promocyjne i rozwojo-
we gminy. Następny powi-
nien być relikt cukrowni 
w Konarach i stary młyn 
w Wińsku (dziś własność 
prywatna).

Trzecia grupa zajmowa-
ła się problemami gospodar-
czymi, a te wynikają z uwa-
runkowań przestrzennych 
i demograficznych. Trud-
ność w znalezieniu inwe-
storów łączy się ze stanem 
dróg powiatowych w gmi-
nie. Strategiczne połączenia 
ze światem są praktycznie 
nieprzejezdne, bezużytecz-
ne gospodarczo. Niewiel-
ka aktywność gospodar-
cza samych mieszkańców 

wynika natomiast z „ciasne-
go rynku”, tzn. mała liczba 
mieszkańców to mało klien-
tów. Duże szanse powo-
dzenia miałaby u nas bran-
ża drzewna, z racji łatwego 
dostępu do surowców (tar-
taki, pellet, zrębka). 

– Dzięki rewitalizacji chce-
my podnieść standard życia 

mieszkańców wybranych 
obszarów oraz upiększyć 
otoczenie, w którym żyją na 
co dzień. W strategii rozwoju 
chcemy wytyczyć kierunek, 
w jakim będzie rozwijać się 
gmina. Spójna strategia uła-
twi nam zdobywanie finan-
sowania na rozwój. Sprecy-
zowane pomysły na nowe 
działania to bardzo pomoc-
ny argument w poszukiwa-
niu inwestorów, chętnych 
do współdziałania w gminie 
i z gminą. Wielkim hamul-
cowym pozostaje powiat 
wołowski, do którego wciąż 
zmuszeni jesteśmy należeć. 
Bez połączenia między dro-
gą krajową a S5 jesteśmy 
wykluczeni komunikacyj-
nie – wskazuje wójt Jolanta 
Krysowata-Zielnica. – Zapra-
szamy do udziału w spotka-
niach i konsultacjach wszyst-
kich mieszkańców. To jest 
naprawdę ważne i dotyczy 
każdego! – podkreśla. 

Takie jedzenie tylko z Wińska!
Piotr i Anna Zychowscy prowadzą fi rmę Piwnica pod Wołami. Do Wińska przyjechali 
w styczniu 2021 roku. Wcześniej pracowali w Niemczech, niemal 30 lat zajmując się tam 
cateringiem. Do Polski wrócili, ponieważ nie widzieli dla siebie przyszłości za granicą. 
Zobaczyli ją za to w Wińsku!

Co słychać w piwnicy z pysznościami?
Piotr i Anna Zychowscy: Już wkrótce 

to nie będzie „Piwnica”, tylko „Swojskie 
z wędzarni”. W czerwcu planujemy otwar-
cie sklepu firmowego w Wińsku, Wybrali-
śmy już lokal, przy ul. Ciemnej 2, naprze-
ciw targowiska. Teraz dostarczamy wędli-
ny do kilku punktów w okolicy, prowadzi-
my catering na imprezy okolicznościowe, 
firmowe, zapewniamy żywienie zbiorowe, 
oferujemy pieczone dziki, prosiaki. Posiada-
my 26 lat doświadczenia zdobytego za gra-
nicą w branży cateringowej oraz przetwór-
stwa mięsnego.

To nie jest łatwy biznes, a jednak pań-
stwo radzą sobie fantastycznie. Jakieś 
rodzinne tradycje?

Niestety nie, ale Piotr posiada tytuł 
mistrza w branży rzeźniczej. Wędliny 
wyrabiamy w tradycyjny sposób: wędzone 
są nad paleniskiem, starym wiejskim spo-
sobem. Nasze powodzenie to wynik prze-
de wszystkim pasji i szacunku do żywno-
ści! Od zawsze kierujemy się dobrym sma-
kiem, a przede wszystkim jakością. Nigdy 
nie używamy sztucznych dodatków – czy to 
w produkcji wyrobów wędliniarskich, czy 
w gotowaniu.

Otrzymaliście certyfikat „Kraina Łęgów 
Odrzańskich Poleca”. Co on dla was 
oznacza?

Mamy nadzieję że dzięki niemu dotrze-
my z naszymi produktami do ludzi świado-
mych, którzy szukają zdrowego, a zarazem 
pysznego jedzenia.

Jakie potrawy oferujecie w cateringu? 
Które z waszych przysmaków najczęściej 
zamawiają klienci?

Oferujemy całe menu składające się 
z pierwszego i drugiego dania, zimne prze-
kąski oraz kolacje. Menu zawsze ustalamy 
indywidualnie z klientem, odpowiednio do 
danej imprezy.

Pracujecie rodzinnie – mąż i żona.
I szwagierka! 

Kto ma więcej do powiedzenia, kulinar-
nie i organizacyjnie?

Wszystko ustalamy zawsze wspólnie, ale 
więcej jednak chyba Ania... 

U nas czyli w Krainie Łęgów Odrzańskich

Anna Zychowska (z prawej)

Piotr Zychowski
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U nas czyli w Krainie Łęgów Odrzańskich

– Pierwsi turyści wiosnę 
nam czynią – śmieje się Anna 
Gil, jedyna chyba w Polsce 
potrójna sołtys. 

Wioska Mongolska to 
najmłodsza inicjatywa, 
powstała w 2021 r. Począt-
ki jednak sięgają 2020 roku, 
kiedy właściciel obiektu, 
Damian Szuśniak, złożył 
wniosek o dofinansowanie 
z funduszy unijnych w nabo-
rze organizowanym przez 
LGD Kraina Łęgów Odrzań-
skich i wygrał. Potem była 
szybka budowa i od sierpnia 
2021 r. turyści mogą noco-
wać w jurtach mongolskich. 
Efektem jest mnóstwo zado-
wolonych gości, którzy już 
zachwycili się spokojem i uro-
kiem tego miejsca. Tu cieka-
wostka: choć przez Polaków 
słowo „jurta” kojarzone jest 
z Mongolią i stepami azjaty-
ckimi, pochodzi ono z języka 
tureckiego.

Natalia i Łukasz przyjecha-
li tu z Legnicy. Jak opowiada-
ją, była to urodzinowa niespo-
dzianka dla Łukasza. Zachwy-
cił ich wystrój jurty, w sobotę 

z ochotą skorzystali z wypra-
wy na quadach po drogach 
i bezdrożach naszej gminy. 
Wieczór zaś spędzili rozkoszu-
jąc się sauną i gorącą beczką.

Jagoda z Maciejem przy-
jechali tu aż ze Szczecina. 
Lubią podróże, a nocleg w jur-
cie wydał im się wystarczają-

co kuszącą ofertą, aby spędzić 
w drodze 3,5 godziny. Chwa-
lą okolicę, spokój i wystrój 
wnętrz. A Jagoda, mimo wcześ-
niejszych obaw, po wyprawie 
quadem stała się wręcz entu-
zjastką takich wycieczek!

– Wielokrotnie słyszałem 
miejscowe powiedzenie, że 

w Rajczynie turystów nigdy 
nie było, nie ma i nie będzie. 
Miło mi, że z moją pomocą 
się zdezaktualizowało. Obec-
nie zarezerwowane mamy 
prawie wszystkie weekendy. 
Nie sposób tu nie wspomnieć 
o certyfikacie „Kraina Łęgów 
Odrzańskich Poleca”, któ-
ry otrzymałem. Cieszy mnie 
to wyróżnienie, mam nadzie-
ję, że wraz z pozostałymi lau-
reatami z gminy Wińsko roz-
sławimy naszą małą ojczyznę 
w całym kraju i poza jego gra-
nicami – mówi Damian Szuś-
niak.

Szwiecowe wyroby z drewna 
Szwiecowe Drewno to kolejna fi rma z gminy Wińsko nagrodzona certyfi katem „Kraina 
Łęgów Odrzańskich Poleca”. Właścicielem jest Janusz Szwiec, który otrzymał aż dwa 
certyfi katy w kategorii „rękodzieło/rzemiosło” – kapituła doceniła jego misy z drewna 
oraz podstawkę-dzięcioła.

 Skąd wziął się pomysł 
na Szwiecowe Drewno?

Wyroby z drewna 
zawsze były moją pasją. 
Szwiecowe Drewno to 
efekt wielu lat obcowania 
z tym materiałem i szuka-
nia zastosowań w codzien-
nym użytku. Sama nazwa 
miała swój początek na 
Akademii Designu, któ-
rą organizowała KŁO 
w zeszłym roku. Prowa-
dząca zajęcia podrzuciła 
pomysł, który chwycił.

Co pana inspiruje?
Inspiracją jest dla 

mnie sama natura, ale 
tak naprawdę przy pracy 
z drewnem ważna jest zna-
jomość materiału i wiedza, 
jak on się zachowuje. Waż-
na jest wyobraźnia, ale 
trzeba też brać pod uwa-
gę specyfikę materiału, 
np. sęki, pęknięcia itp.

Od kiedy prowadzi 
pan manufakturę?

Z drewnem pra-
cuję od dawna. Na 
przestrzeni lat były róż-
nego rodzaju produk-
ty – od spinek do włosów 
w kształcie buta, skrzypiec, 
po koziołki poznańskie. 
Dążyłem jednak do kon-
kretnego celu: chciałem 
stworzyć markę, w której 
drewno wykorzystywa-

ne byłoby w charakterze 
użytkowym. Tak powsta-
ło Szwiecowe Drewno.

Najbardziej czaso-
chłonny produkt, 
który opuścił pana 
warsztat to...?

Dź w ię ko ławk i . 
Zostałem zaproszony do 

udziału w bardzo cieka-
wym projekcie – stworzyli-
śmy ławki z soczewką rezo-
nansową, które zostały 
rozmieszczone nad Odrą. 
Mają one specjalny kształt, 
który pozwala siedzącej na 
ławce osobie słyszeć dźwię-
ki przyrody. Zachęcam do 
sprawdzenia tego osobi-
ście! Jeśli chodzi o projek-
ty, które są w całości moje-
go autorstwa, to wymyśle-
nie i wykonanie dzięcioła-
-podstawki jest tym, z cze-
go jestem naprawdę dum-
ny. Generalnie bardzo 
lubię tworzyć nowe rzeczy 
i lubię też współpracować 
z innymi.

Otrzymał pan aż dwa 
certyfikaty KŁO... 

Z certyfikatów bardzo 
się cieszę, ale chciałbym 
zaznaczyć, że w naszej oko-
licy jest wielu wspaniałych 
twórców. Nam wszystkim 
zależy na bardzo dobrej 
jakości produktach. Nie 
mam w zawiązku z tym 
wyróżnieniem jakichś spe-
cjalnych oczekiwań, ale 
mam nadzieję, że osoby 
ceniące jakość i efekt pra-
cy rąk dostrzegą nasz trud 
włożony w każdy produkt.

Rajczyn – wieś do potęgi trzeciej
Czy w Wińsku można stworzyć prężnie działający ośrodek turystyczny? Okazuje się, że tak. Potrzebna 
jest tylko determinacja i pomysł. W małym Rajczynie działają aż trzy miejsca dla turystów: Ranczo 
Rajczyn, Wioska Tipi i Wioska Mongolska.

Janusz Szwiec otrzymał aż dwa 
certyfikaty Krainy Łęgów Odrzańskich

Damian Szuśniak, 
twórca Wioski Mongolskiej
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finansowany jest ze środków Gminy Wińsko

HARMONOGRAM ODBIORU GABARYTÓW 2022 r. 
Od 23 do 31 maja 2022 r. potrwa jedyna w tym roku zbiórka odpadów gabarytowych

23.05.2022 r. (poniedziałek)  Rejon V Krzelów, Małowice, Orzeszków

24.05.2022 r. (wtorek) Rejon I Aleksandrowice, Turzany, Staszowice, Głębowice, Trzcinica Wołowska, Mysłoszów, Brzózka, Smogorzówek, Smogorzów Wielki , Rudawa

25.05.2022 r. (środa) Rejon IV Budków, Dąbie, Gryżyce, Kozowo, Rajczyn, Węgrzce, Wyszęcice, Buszkowice Małe, Przyborów, Iwno

27.05.2022 r. (piątek) Rejon VI Wińsko

30.05.2022 r. (poniedziałek) Rejon II Chwałkowice, Jakubikowice, Baszyn, Domanice, Moczydlnica Klasztorna, Młoty, Konary, Boraszyce Wielkie, Boraszyce Małe, Słup, Łazy, Rogów Wołowski, Wrzeszów

31.05.2022 r. (wtorek) Rejon III Białawy, Białawy Małe, Białawy Wielkie, Czaplice, Węglewo, Morzyna, Stryjno, Białków, Kleszczowice, Grzeszyn. Piskorzyna, Naroków, Rogówek

Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy: krzesła, stoły, szafy, łóżka, tapczany, fotele, materace, wózki dziecięce, duże zabawki dziecięce, rowery oraz opony do aut osobowych.
Z jednej nieruchomości odbierane będą maksymalnie 4 opony do aut osobowych. W przypadku posiadania więcej niż jednej deklaracji na jedną nieruchomość, należy zgłosić to dzień wcześniej przed planowaną zbiórką (dotyczy to oddania więcej opon z jednej posesji). Zgłoszenia w tej 

sprawie należy kierować do Urzędu Gminy Wińsko pod nr tel. 883-779-721 lub wysyłając e-maila na adres i.buczak@winsko.pl.
Dodatkowe informacje dotyczące zbiórki odpadów wielkogabarytowych można uzyskać w Urzędzie Gminy Wińsko: pl. Wolności 2, 56-160 Wińsko, tel. 883 779 721 lub 71 380 42 33.

 » Charakterystyka ogólna: gmina Wińsko położona jest na Dolnym Śląsku w bliskim 
sąsiedztwie Wielkopolski (Rawicz 17 km od granicy gminy, 25 km od Wińska; Leszno 40 km 
od granicy gminy, 48 km od Wińska). 

Gmina Wińsko należy 
do powiatu wołow-
skiego i graniczy 

z powiatami: trzebnickim 
(gminy Żmigród, Prusice), 
górowskim (Wąsosz i Jemiel-
no) i lubińskim (Ścinawa, 
Rudna) i gminą Wołów.

Z powiatem lubińskim 
graniczy na moście na Odrze. 
Odległość do Lubina to 15 
km od granicy gminy, 30 km 
od samego Wińska. 

Dlaczego warto 
zainwestować u nas? 

Rozległe terytorium (250 
km2), dogodne ukształtowa-
nie terenu i niskie klasy ziemi 
(dominują klasy IV, V, VI), co 
pozwala na wyłączenie ich 
z produkcji rolnej. 

Położenie: przy drodze 

krajowej 36 łączącej S3 
a S5 (Lubin - Wrocław 
– Poznań). 

Linia kolejowa 
Wrocław – Szczecin 
przecina gminę na 
granicy z gminami: 
Wołów i Ścinawa, 
z mostem kolejowym 
przez Odrę (Małowice-
-Ścinawa). 

Mieszkańcy gotowi  są 
porzucić dojeżdżanie do 
pracy na rzecz zatrudnie-
nia w swojej gminie. Żłobki 
i przedszkola w czterech loka-
lizacjach pozwalają na podję-
cie pracy przez kobiety, które 
mają małe dzieci. 

Zaletą jest sąsiedztwo 
gmin powiatu górowskie-
go (Wąsosz, Góra, Jemielno, 
Niechlów), którego miesz-
kańcy również stanowią 

potencjalnych pracowników 
przedsiębiorstw na terenie 
gminy Wińsko.

Atuty
  Gmina Wińsko jest 

objęta podstrefą Leg-
nickiej Specjalnej Stre-
fy Ekonomicznej ze 
wszelkimi udogodni-
eniami, jakie się z tym 
wiążą. 

  Sprzyjający przedsię-
biorcom samorząd 
i społeczność lokal-
na.

  Tanie działki pod 
inwestycje i budownic-
two mieszkaniowe.

  Rozległe niezabu-
dowane tereny 
(należące do gminy, 
skarbu państwa, 
osób prawnych 

i prywatnych), 
pozwalające na 
powiększanie obsza-
ru zainwestowania.

Słabe strony dziś 
– mocne jutro

Krótsze połączenie z S5 
(odejście od DK36 drogą 
powiatową z Wińska w kie-
runku Żmigrodu) jest zabu-
rzone (utrudnione dla ru-
chu towarowego) na odcin-
ku 6 km (droga powiatowa 
– powiat wołowski), na 
której remont mamy nadzie-
ję w tym roku. Możliwe jest 
natomiast połączenie z S5 
drogą DK36 przez Wąsosz do 
Rawicza.

Stary most drogowy 
po kapitalnym remoncie 
(w ciągu drogi krajowej 36), 

nośność 20 ton. Trwają prace 
projektowe dla nowego mos-
tu na Odrze Małowice - Ści-
nawa, spodziewane jest odda-
nie nowego mostu do użytku 
w 2026 r. 

Droga wojewódzka łączą-
ca most w Ciechanowie 
(pow. górowski) przez 
Rajczyn, Wyszęcice, Krze-
lów do Moczydlnicy Dwor-
skiej i dalej do Wołowa 
i Brzegu Dolnego (tu kolejny 
nowy most) jest w sukcesyw-
nej przebudowie – do remon-
tu pozostały dwa ostatnie 
odcinki.

Do tego czasu dział-
ki inwestycyjne i pod zabu-
dowę mieszkaniową są i będą 
znacznie tańsze niż w innych 
częściach Dolnego Śląska, 
Wielkopolski oraz innych 
województw.

Inwestycje 
najbardziej 
pożądane
  Branże związane 

z drewnem (tartaki, 
produkcja palet, pele-
tu, zrębki) – mamy 
dostęp do surowca 
i kompetentne kadry 
pracownicze. 

  Przetwórstwo rolno- 
spożywcze.

  Piasek i kamień polny 
– do produkcji mate-
riałów budowlanych 
itp. 

  Wszelka działalność 
produkcyjna, wyma-
gająca otuliny lasów 
i pól uprawnych.

  Ośrodki opiekuńcze 
dla osób starszych 
i niepełnosprawnych, 
zarówno na bazie 
już istniejących obie-
któw do remontu 
i adaptacji jak i działek 
położonych w dogod-
nych, czystych eko-
logicznie i bogatych 
przyrodniczo lokali-
zacjach.

  Szwalnie i wszelkie 
zakłady produkcyjne 
zatrudniające kobiety 
i mężczyzn.

Oferta inwestycyjna gminy Wińsko

Więcej na www.winsko.pl


