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 » Coraz piękniej prezentuje się budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Wińsku. Od wakacji 
ściany zdobią murale, wykonano nowe schody przed głównym wejściem. Jeszcze w tym roku 
odświeżona będzie elewacja frontowa. I tu czeka nas niespodzianka. – Dzięki niej mamy 
nadzieję, że wywabimy młodzież z zakamarków – śmieje się dyrektor Czesława Białek. – 
Młodzież do tej pory woli słuchać muzyki na tyłach GOK-u, na werandzie. Ale, odkąd dbają 
o porządek, nikomu to nie powinno przeszkadzać.

Na dziedzińcu pojawi-
ły się ławeczki, a nowo 
posadzone krzewy mają 

w przyszłości utworzyć zacie-
nione miejsca odpoczynku 
i relaksu dla gości i uczestni-
ków zajęć. Do tego dodatko-
we miejsca parkingowe.

Jednocześnie prężnie dzia-
łający zespół ludzi z głowa-
mi pełnymi pomysłów dba 
o atrakcyjną ofertę zajęć dla 
mieszkańców.

Od września powstały czte-
ry grupy zajęć plastycznych, 
Dwie grupy wiekowe korzy-
stają z zajęć tanecznych, dla 
chętnych stworzono też zaję-
cia matematyczne, ze szcze-
gólnym wsparciem maturzy-
stów, którzy mają swoje spot-
kania w soboty.

Dzięki zamieszkałej 
w Wińsku Olenie Kovpak, 
artystce plastyk z Ukrai-
ny, pojawił się kurs dla osób 
chcących poszerzać zdolno-
ści malarskie. Obecnie jest on 
skierowany do dzieci, trwa 
też nabór dla osób dorosłych 

– taka grupa będzie wówczas 
spotykać się w soboty. Pani 
Olena jest jednocześnie autor-
ką wspomnianych wcześniej 

murali na części bibliotecznej 
Ośrodka.

Można też uczęszczać na 
zajęcia z jogi, zumby oraz ćwi-
czenia relaksacyjne, zapewnia-
jące zdrowy kręgosłup. Orga-
nizowane są także cykliczne 
imprezy dla dzieci. Jest kurs 
nauki gry na pianinie i na gita-
rze.

Tak bogata oferta sprawia, 
że nikogo nie dziwi duża licz-
ba osób odwiedzających nasz 
GOK.

– Obecnie w zajęciach 
uczestniczy około 80 dzieci 
oraz nie mniejsza liczba doro-
słych. A mamy jeszcze miejsca 
dla kolejnych chętnych. Ser-
decznie zapraszamy! – zachę-
ca dyrektor Czesława Białek.

Dobro jodku potasu
Jodek potasu to preparat, o którym ostatnio dużo się mówi. Ma to 
związek z wojną w Ukrainie i zagrożeniem skażeniem radioaktyw-
nym w przypadku uszkodzenia którejś z ukraińskich elektrowni ją-
drowych.
Dlatego w aptekach obserwuje się wzmożone zainteresowanie tymi 
środkami. Zupełnie niepotrzebnie – nasze państwo zorganizowało 
już dystrybucję preparatów z jodem dla wszystkich obywateli. Ma-
my już zgromadzone zapasy dla wszystkich mieszkańców oraz osób 
przebywających na terenie naszej gminy. Dystrybucja – jeśli w ogóle 
zajdzie taka potrzeba – jest już przygotowana. Będziemy o tym infor-
mować na bieżąco.
Dlaczego jodek potasu jest taki ważny? Jego podanie spowoduje, że 
tarczyca – gruczoł, który jak gąbka wchłania jod – zostanie w ten spo-
sób zabezpieczona przed radioaktywnym jodem emitowanym w razie 
wypadku w elektrowni atomowej. Nie będzie bowiem już w niej miej-
sca na wchłonięcie tego dodatkowego, radioaktywnego jodu. Ta tab-
letka uchroni nas i naszych bliskich przed nowotworem. I to wszystko, 
co zrobi – nic więcej. Dlatego nie warto słuchać plotek i pogłosek, że to 
niebezpieczne, że nie wolno podawać tego preparatu dzieciom. Ten 
preparat zapewni waszym dzieciom długie i zdrowe życie w razie nu-
klearnego wypadku. Jego działanie jest znane i przebadane od dekad. 
Lekarze mają pełną wiedzę o jego stosowaniu i o bezpiecznych daw-
kach dla każdej osoby. I każdy z nas w razie potrzeby taką bezpieczną 
dla swego zdrowia dawkę otrzyma. Czasu na to będzie niewiele 
– od 3 do 8 godzin. Po tym czasie przyjęcie jodku potasu traci sens. 
Osoby z chorobami tarczycy powinny skonsultować się już dziś ze swo-
im lekarzem, żeby nie tracić czasu w razie nagłych zdarzeń. 
Kto pamięta Czarnobyl i walki o płyn Lugola, wie, o co chodzi, powi-
nien zatem wytłumaczyć to młodszym osobom, zwłaszcza rodzicom 
małych dzieci. 

Czyścimy gminę z azbestu
Przez cały rok można składać w gminie wniosek o utylizację az-
bestu z pokryć dachowych. Wiosną zostanie wybrana firma, któ-
ra latem zajmie się odbiorem, transportem i utylizacją odpadów.
Odbiór tych odpadów jest organizowany raz w roku, ponieważ 
gmina uzyskuje corocznie jednorazową dotację do kosztów usu-
wania azbestu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, pokrywającą 80 – 100 proc. 
kosztów.
W tym roku koszt wywozu i utylizacji bez demontażu wyniósł 
756 zł za tonę, a w przypadku usługi demontażu za tonę płaciło 
się 1 512 zł. Dopłata z WFOŚiGW wynosiła 700 zł za tonę, czyli je-
śli ktoś tylko oddawał zdemontowany azbest, dopłacał 56 zł za 
tonę, a jeśli firma musiała sama demontować niebezpieczny ma-
teriał, dopłata wynosiła 812 zł. 
Ogółem w tym roku z gminy zniknęło ponad 43 tony odpadów. 
Ponieważ azbest jest materiałem niebezpiecznym dla zdrowia, le-
piej zostawić jego demontaż wyspecjalizowanej firmie.
Ilona Buczak z Urzędu Gminy zachęca do składania wniosków 
w sprawie utylizacji na przyszły rok: – Już mamy kilka zgłoszeń 
i czekamy na kolejne. Nie ma żadnego limitu ilości odpadów, któ-
re można usunąć, więc warto nie zwlekać i złożyć wniosek przed 
końcem roku. W przypadku samego wywiezienia wystarczy zło-
żyć wniosek w gminie, ale jeśli chcemy dokonać wymiany pokry-
cia dachowego, pamiętajmy o złożeniu zgłoszenia w Starostwie 
Powiatowym w Wołowie. Zależnie od położenia i charakteru bu-
dynku, może być potrzebna np. opinia konserwatora zabytków. 
Na to wszystko potrzeba czasu, dlatego nie zostawiajmy tego na 
ostatnią chwilę – radzi. 
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Schody do całowania, 
weranda do słuchania…

Załoga zaprasza do GOK!
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Co z remontami 
dróg 
powiatowych?
Remonty powinny się zacząć jeszcze w tym 
roku. Powiat otrzymał po raz pierwszy poważną 
dotację na ten cel z Programu Inwestycji 
Strategicznych Polski Ład w skali 95 i 98 proc. 
wartości inwestycji. 

Na dziś jednak nie ogłoszono nawet prze-
targów. Rada Gminy Wińsko wystosowała 
uchwałę intencyjną do Zarządu Powiatu w tej 
sprawie. Niestety, musimy się upominać także 
o gminę Wołów, bo w jednym wniosku o dofi-
nansowanie znalazły się dwie drogi – na terenie 
gminy Wińsko ta najważniejsza do S5 i na tere-
nie gminy Wołów. Jedna bez drugiej nie może 
być remontowana. 

– To najgorszy pomysł, na jaki Powiat mógł 
wpaść i przed którym ostrzegaliśmy na spot-
kaniach i w pismach – komentuje wójt Jolan-
ta Krysowata-Zielnica. – Czy burmistrzowi 
Wołowa zależy na jego drodze tak samo jak 
nam na naszej? Czy dogada się z powiatem? 
Mam nadzieję, że tak. My zadeklarowaliśmy 
udział gminy w tych marnych 5 i 2 proc. kosz-
tów udziału własnego, proponując przekaza-
nie nam przez Powiat nieruchomości, z który-
mi i tak nic nie robią. Podpisaliśmy w tej spra-
wie ze starostą list intencyjny. Liczymy na to, 
że druga strona wybierze takie rozwiązanie 

i roboty na drogach powiatowych wkrót-
ce ruszą. Jeśli tym razem Powiat 

zmarnuje dofinansowa-
nie, już nikt nigdy nie 

potraktuje ich 
poważnie. Na 

czym ucier-
pi gmina. 

Oby nie! – 
dodaje.

Kozowo doczeka się nowej świetlicy na działce przy stawie! 
Otrzymaliśmy zgodę na budowę świetlicy wiejskiej wraz 
budynkiem gospodarczym oraz elementami infrastruktury 
technicznej.

Kozowo miało świetlicę 
w parterze budynku wielo-
rodzinnego po byłej szkole. 
Korzystanie z niej było jednak 
kłopotliwe, często kończyło 
się kłótniami i interwencjami. 

– Na zebraniu wiejskim 
zapytałyśmy mieszkań-
ców, czy zgodzą się na prze-
robienie świetlicy na kolej-
ne mieszkanie, w zamian 
za budowę nowej, na odzy-
skanej od Skarbu Państwa 
działce przy stawie. W ten 
sposób skończą się uciąż-
liwości i wszystko będzie 
w jednym miejscu: staw, 
parking, plac zabaw i świet-

lica. Wszyscy obecni wyrazi-
li zgodę – mówi wójt Jolanta 
Krysowata-Zielnica. 

Procedura przejęcia dział-
ki trwała długo, potem było 
projektowanie i uzyskanie 
pozwolenia na budowę rów-
nież. Niektórzy mieszkańcy 
zwątpili, czy dotrzymamy 
słowa, ale 6 października uda-
ło się i możemy ruszać z prze-
targiem na prace budowlane. 

W międzyczasie została 
posprzątana stojąca tu rui-
na, a resztki starego budynku 
gospodarczego będą wyko-
rzystane na dodatkowe zaple-
cze przy świetlicy. 

Dzięki Dolnośląskiemu Funduszowi Pomocy Rozwojowej, zarządzanemu przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego, przy szkole podstawowej w Orzeszkowie zostały wykonane prace, które poprawią bezpieczną drogę 
do szkoły i jej hali sportowej. 

Powstało tu podniesione przejście dla pieszych wraz 
z oświetleniem solarnym solarnym i chodnik ze zmoder-
nizowanego parkingu. Aż 75 proc. tej inwestycji zostało 
sfinansowane ze środków DFPR. 

Szkołę w Orzeszkowie czeka jeszcze remont elewa-
cji zewnętrznej wraz z ociepleniem – na to przeznaczy-
my środki z programu Polski Ład.

Wyremontujemy też drogę od hali do nowych 
terenów osiedlowych. W tym przypad-
ku pozyskaliśmy dofinansowa-
nie z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg 2022, które 
pokryje połowę kosztów 
inwestycji. 

Bezpieczniej przy szkole 
– tym razem Orzeszków

Stawką była 
broda sołtysa
Dzięki rządowemu wsparciu 
z Rządowego Funduszu Polski 
Ład: Program Inwestycji Strate-
gicznych edycja III dla gmin pope-
geerowskich, Gmina Wińsko 
wzbogaci się o dwa wielofunkcyj-
ne boiska sportowe w Orzeszko-
wie i Głębowicach, jedno boisko 
typu „orlik” w Wińsku oraz szat-
nię sportową wraz z salką trenin-
gową w Głębowicach. 
W ten sposób we wszystkich miej-
scowościach, w których mamy 
szkoły, będzie kompletna, wystarczająca infrastruktura sportowa służąca zarówno uczniom, 
klubom sportowym i całej społeczności. 
Boiska będą wykonane z nawierzchni poliuretanowej i posłużą do gry w siatkówkę, koszyków-
kę, tenisa i piłkę ręczną. Zostaną tam zainstalowane bramki do piłki ręcznej, obręcze z tablicami 
do koszykówki oraz słupki do montażu siatki do gry w siatkówkę oraz tenisa ziemnego. Całość 
zostanie wykończona  ogrodzeniem w formie piłkochwytów. 
Takie boiska wielofunkcyjne istnieją już w Krzelowie i Wińsku.  

Mistrzostwa 
świata 
w Katarze 
i FIFA 
Playstation
Ciekawie prezentują się zajęcia 
organizowane w Gminnym Ośrodku 
Sportu, Turystyki i Rekreacji.

We wtorki i czwartki cyklicznie 
odbywają się bezpłatne zajęcia sportowe 
dla dzieci, prowadzone przez instrukto-
rów. We wtorki są spotkania fitness na 
trampolinach. W środy swoje umiejęt-
ności szlifują  mażoretki, a treningi kara-
te pod okiem doświadczonego instruk-
tora odbywają się w środy i piątki.

W sobotę, 19 listopada, rozegrana 
zostanie kolejna edycja turnieju FIFA 
PLAYSTATION.

Kibice reprezentacji będą mogli 
wspólnie oglądać mecze Polaków 
w Mistrzostwach Świata w Katarze:

22 listopada – Polska – Meksyk
26  listopada – Polska – Arabia Sau-

dyjska
30  listopada – Polska – Argentyna.

Wszystkie mecze będą wyświetlane 
na dużym ekranie!

GOSTiR już szykuje kolejne atrak-
cje na zimowe dni. Na razie jeszcze nie 
znamy dokładnych dat wydarzeń, ale 
będą to Mikołajki na sportowo oraz 
Dzień Miedziowy z piłką nożną, czyli 
spotkanie uczniów z piłkarzami Zagłę-
bia Lubin. 

Będzie nowa świetlica w Kozowie

Tomasz Bieńko, sołtys Kozowa, nie może się już doczekać rozpo-
częcia prac i z radną Reginą Hukiewicz chętnie pokazuje miejsce, 
gdzie stanie długo wyczekiwana świetlica

Kolejne obiekty 
sportowe przy szkołach
Dzięki rządowemu wsparciu z Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych edycja III dla gmin 
popegeerowskich, Gmina Wińsko wzbogaci się o dwa 
wielofunkcyjne boiska sportowe w Orzeszkowie i Głębowicach, 
jedno boisko typu „orlik” w Wińsku oraz szatnię sportową wraz 
z salką treningową w Głębowicach. 

W ten sposób we wszystkich 
miejscowościach, w których 
mamy szkoły, będzie komplet-
na, wystarczająca infrastruk-
tura sportowa służąca zarów-
no uczniom, klubom sporto-
wym i całej społeczności. 

Boiska będą wykonane 
z nawierzchni poliuretanowej 
i posłużą do gry w siatków-
kę, koszykówkę, tenisa i piłkę 

ręczną. Zostaną tam zainstalo-
wane bramki do piłki ręcznej, 
obręcze z tablicami do koszy-
kówki oraz słupki do montażu 
siatki do gry w siatkówkę oraz 
tenisa ziemnego. Całość zosta-
nie wykończona  ogrodzeniem 
w formie piłkochwytów. 

Takie boiska wielofunk-
cyjne istnieją już w Krzelowie 
i Wińsku. 

 » Józef Kozłowski mieszkał w Wińsku przy ul. Szkolnej, róg Ogrodowej.

Pamiętam go z dzieciństwa. 
Nie bawił się z nami. Nie 
jeździł na kolonie ani obo-

zy. Pracował z ojcem w gospo-
darstwie. Zawsze z widłami, 
w gumowcach, przy sianie, przy 
oborniku, za pługiem. Trudno 
to było nazwać dzieciństwem 
– wspomina wójt Jolanta Kry-
sowata-Zielnica. – Był starszy 
od nas, ale też jeszcze dziecko. 
Trudno to było jednak nazwać 

dzieciństwem. Nas też rodzice 
gonili na wykopki czy do bura-
ków, ale to była jakaś normalna 
część życia dzieciaków w latach 
70. – 80. ubiegłego wieku. On 
miał robotę cały czas. Mama 
bardzo o niego dbała. Zawsze 
wołała na jedzenie i namawiała 
tatę, żeby już szli do domu. Ale 
dla taty zawsze coś było do robo-
ty, więc Józio robił z nim ramię 
w ramię. Wieczorami wymykał 

się do nas, pogadać. Ale nie bar-
dzo było o czym. Nam były głu-
poty w głowie, a on był spraco-
wany. Jak dorosły.

Kiedy rodzice pomarli, Józiu 
został sam. Radził sobie, cho-
ciaż coraz gorzej. Pomagał sąsia-
dom, zrzucał węgiel, palił w pie-
cach, kopał w ogródkach, nosił 
skrzynki w warzywniaku, doni-
ce w kwiaciarni, zamiatał sta-
cję paliw. Był takim folklorem 

Wińska. Każdy go znał i akcep-
tował, szanował specyficzny 
sposób życia. Na każde świę-
ta miał odpowiednio choinkę 
albo święconkę. Dbał o groby 
rodziców.

– Pan Józef miał wypracowa-
ne lata w rolnictwie i na kolei – 
wspomina Sabina Baryluk, kie-
rownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. – Przyno-
sił nam różne zaświadczenia, 
zbieraliśmy to na kupkę zlicza-
jąc lata pracy i czekając, aż osiąg-
nie wiek emerytalny, żeby mógł 
dostać jakieś w miarę przyzwo-
ite pieniądze na życie, oprócz 
zasiłków i pracy dorywczej. 
Zwłaszcza że był coraz słabszy 
i coraz mniej zaradny. 

Z jego domem działo się jesz-
cze gorzej. Popękane kominy 
stwarzały zagrożenie, w dachu 
pojawiły się przecieki i dziu-
ry. Wychodek przy stajni, piec 
„koza” w kuchni, kaflowe 
w pokojach w rozsypce. Komi-
niarz załamywał ręce: „Józiu, ty 
już czwarty rok palisz, kiedy ja ci 
zabraniam, bo zginiesz”. Wtedy 
Józef wspominał o kuzynach, 
którzy przyjadą na przyszły 

tydzień i naprawią. Może i przy-
jeżdżali, ale nic nie naprawiali. 

W końcu przyszedł do 
GOPS-u i powiedział: „A może 
niech gmina weźmie ten dom, 
ponaprawia wszystko, żebym 
mógł pożyć. Tylko jedno mi 
obiecajcie – do końca życia tu 
będę mieszkał i mi żadnych pija-
ków nie dokwaterujecie. A jak 
umrę, to żeby żadna łachudra 
tu nie zamieszkała, bo moja 
mamusia by się w grobie prze-
wróciła. Tu zadbane ma być, 
tu serwisy mamy odpustowe 
i od święta. Jasne?” – wspomina 
Sabina Baryluk. – Razem z panią 
wójt dałyśmy słowo, a resztę 
potwierdził notariusz. 

Szła zima i trzeba się było 
spieszyć. Wkrótce w domu Józia 
był piec na chodzie, bezpieczne 
kominy i łazienka.

– Odwiedziliśmy go w to 
ostatnie Boże Narodzenie – 
wspomina Jolanta Krysowata-
-Zielnica. – Siedział sam przy 
rozświetlonej choince. Na stole 
biały obrus, trzy komplety pięk-
nych talerzy i sztućców, zdob-
ne szklanki i kubki na barszcz. 
Dwa czyste. Nie tknięte. „To 
rodziców – wyjaśnił Józiu. – Tak 
to wszystko urządzam każdego 

roku, jak mama kazała. Ładnie, 
prawda?”. Prawda, Józiu...

Józef Kozłowski odszedł pół 
roku później. Tuż przed pierw-
szą emeryturą. Został pocho-
wany na cmentarzu w Wińsku, 
razem z mamą, obok grobu ojca. 

– Jedyne, co mogliśmy zro-
bić, to postawić mu pomnik – 
przyznaje Dawid Fojt z lokalnej 
firmy pogrzebowej Eden. 

Dom w części należał do 
spadkobierców innej rodziny, 
która mieszkała tu przed laty. 
Między nimi a gminą doszło 
do zamiany współwłasności 
gospodarstwa przy Szkolnej, róg 
Ogrodowej, na działki budow-
lane przy Rawickiej, za zgodą 
obu stron. Dopiero wtedy gmi-
na mogła ruszyć z całościowym 
remontem.

– Dotrzymujemy słowa, że 
„żadnych pijaków nie dokwa-
terujemy i żadna łachudra tu 
nie zamieszka”. Po remoncie 
wprowadzą się tu medycy, któ-
rych pozyskaliśmy dla naszych 
ośrodków zdrowia spośród spe-
cjalistów, którzy przybyli do nas 
z Ukrainy – wyjaśnia wójt Jolan-
ta Krysowata-Zielnica. – Trwa 
remont. Będzie tu taki Dom 
Medyków. Po Józiu. Nie inaczej.

Dom Medyków „Po Józiu” 

Ulica Szkolna już dziś wygląda zupełnie inaczej. Żłobek przechodzi termomodernizację, 
nowy dach i elewację już widać. Dom obok „Po Józiu”. 
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Dodatek „Strony Za Odrą” 
finansowany jest ze środków Gminy Wińsko

Wojewódzka 
w dużym remoncie 
Rozpoczął się remont drogi wojewódzkiej nr 334 
na odcinku Krzelów – Konary w gminie Wińsko 
i w Moczydlnicy Dworskiej przez miejscowość 
w gminie Wołów. 
Wykonawca remontu, firma Strabag, przygotowa-
ła się już do rozpoczęcia prac, które będą przebie-
gać dwuetapowo. Pierwszy etap dotyczy odcinka 
między Krzelowem a Młotami. Będzie to poszerze-
nie obustronne jezdni z 4 do 6,5 m, z nowymi po-
boczami i odmuleniem lub odtworzeniem istnieją-
cych rowów przydrożnych. Objazd został już przy-
gotowany i oznakowany. Piotr Wawrzyńczak, kie-
rownik robót, mówi, że całkowite zamknięcie dro-
gi  potrwa do 20 grudnia tego roku. Prace będą  
trwać od poniedziałku do piątku, a istniejąca dro-
ga zostanie całkowicie przebudowana. 
Drugim etapem remontu będzie praca na 500-me-
trowym odcinku terenu zabudowanego w Mo-
czydlnicy Dworskiej, jednak ten etap rozpocznie 
się dopiero w przyszłym roku.
Również na przyszły rok planowany jest remont 
odcinka tej drogi przez Moczydlnicę Klasztorną 
(gmina Wińsko). Jak dotąd zarządca drogi (Dolno-
śląska Służba Dróg i Kolei) dotrzymywał słowa, re-
montując kolejne odcinki, warto więc wierzyć, że 
tak będzie również tym razem. 

Nowa woda, nowe wodociągi
Ponad 8 milionów dofi nansowania z dwóch krajowych funduszy – Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Programu Inwestycji 
Strategicznych Polski Ład – pozwala etapami odbudowywać i rozbudowywać system zaopatrzenia
 w wodę pitną mieszkańców gminy Wińsko. 

Zaczęło się w lutym tego roku od wywier-
cenia nowej studni w Węgrzcach.  To pierw-
sza od 30 lat nowa studnia z wodą dla naszej 
gminy. Następnie ruszyła przebudowa sieci 
od tej studni przez Węgrzce, gdzie połączyła 
się z nową nitką z Kozowa.

Teraz ruszyły: rozbudowa sieci wodo-
ciągowej, wiercenie dwóch nowych studni 
w Węgrzcach i Turzanach, modernizacja 
Stacji Uzdatniania Wody Węgrzce i moder-
nizacja ośmiu przepompowni z wymianą 
pomp na nowoczesne i energooszczędne.  
Zostały już podpisane umowy na wykona-
nie tych prac.

Równocześnie unowocześniane będą 
istniejące sieci wodociągowe w następują-
cych miejscowościach: Wińsko (ul. Polna, 
Nowa, Zjazdowa, Plac Wolności, Kościel-
na, Mickiewicza, Rolna, Parkowa, Kwiato-
wa), Głębowice, Białawy Małe, Słup, Smo-
gorzówek, Domanice i Moczydlnica Klasz-
torna. Zakres robót obejmuje m.in. nowe 
pompy do wszystkich stacji uzdatniania 
wody i nowe filtry, co powinno zmniejszyć 
jej twardość.

 » 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). Wzdłuż Odry graniczy z  powiatem lubińskim.

Gmina należy do powia-
tu wołowskiego, sty-
kając się z gminą 

Wołów. Dodatkowo grani-
czy z powiatami: trzebni-
ckim (gminy Żmigród i Pru-
sice), górowskim (gm. Wąsosz 
i Jemielno) oraz lubińskim 
(gm. Ścinawa i Rudna).

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 tych 
obszarów z produkcji rolnej. 

Dla potencjalnych inwe-
storów znaczenie mogą mieć 
też:
 położenie przy drodze 

krajowej nr 36 łączą-
cej, łączącej trasy S3 
i S5  w relacji Wrocław – 
Poznań,
 linia kolejowa nr 273 

Wrocław – Szczecin, 
przecinająca gminę 
na granicy z gmina-
mi Wołów i Ścinawa 
z mostem kolejowym 
przez Odrę (Małowice 
– Ścinawa),

  żłobki i przedszkola 
w trzech lokalizacjach 
oraz dwa domy dzien-
ne Senior+ pozwalające 
na podjęcie pracy przez 
kobiety,

  mieszkańcy goto-
wi porzucić dojeżdża-
nie do pracy na rzecz 
zatrudnienia w swojej 
gminie,

  sąsiedztwo gmin 
powiatu górowskiego 
(Wąsosz, Góra, Jemiel-

no, Niechlów), które-
go mieszkańcy rów-
nież stanowią poten-
cjalnych pracowników 
przedsiębiorstw na 
terenie gminy Wińsko.

Dodatkowe atuty
Gmina Wińsko jest objęta 

podstrefą Legnickiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej ze 
wszelkimi udogodnieniami, 
jakie się z tym wiążą,
  sprzyjający przedsię-

biorcom samorząd 
i społeczność lokalna,

 tanie nieruchomo-
ści pod inwestycje 
i budownictwo miesz-
kaniowe,

  rozległe niezabudowa-
ne tereny (należące do 
gminy, Skarbu Pań-
stwa, osób prawnych 
i prywatnych), pozwa-
lające na powiększa-
nie obszaru zainwesto-
wania.

Słabe strony dziś 
– mocne jutro
 krótsze połączenie 

z drogą S5 (odejście od 
DK36 drogą powia-
tową z Wińska w kie-
runku Żmigrodu) jest 
utrudnione dla ruchu 
towarowego na odcin-
ku 6 km (droga podle-
gła powiatowi wołow-
skiemu), na której 
remont mamy nadzie-

ję w tym roku. Możli-
we jest natomiast połą-
czenie z S5 drogą DK36 
przez Wąsosz do Rawi-
cza,

  stary most drogowy 
po remoncie, mający 
nośność 20 ton. Trwa-
ją prace projektowe 
dla nowego mostu na 
Odrze Małowice – Ści-
nawa. Oddanie nowe-
go mostu do użyt-
ku planowane jest na 
2026 r. Do tego cza-
su działki inwesty-
cyjne i pod zabudo-
wę mieszkaniową są 
i będą znacznie tańsze 
niż w innych częściach 
Dolnego Śląska, Wiel-
kopolski i innych woje-
wództw, 

 działki inwestycyj-
ne należące do gminy, 
z obowiązującym pla-
nem przestrzennym, to 
20 ha w obrębie Wiń-
sko, przy DK36 mię-
dzy Wińskiem a Bora-
szycami Małymi. 
Powstało już nowe stu-
dium, trwają prace nad 
nowym planem prze-
strzennym.

Oferta inwestycyjna 
gminy Wińsko


