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Jubileuszowy
turniej judo 

Nie kupuj - adoptuj!

Seniorki świetnie
się spisują!

Pocysterski pałac
w Sicinach

8 maja w Lesznie odbył się XXX Jubileuszowy 
Turniej Judo z okazji dnia miasta Leszna...

Informujemy o możliwości adopcji psów, 
które pochodzą z terenu gminy Niechlów, 
ale obecnie przebywają w schronisku „Psia 
Ostoja”...

Seniorki Klubu Seniora w Żuchlowie przy po-
mocy pracownika urzędu wypełniły swój obo-
wiązek i spisały się już w Narodowym Spisie 
Powszechnym Ludności i Mieszkań...

Pocysterski pałac w Sicinach jest jednym 
z najważniejszych zabytków, który znajduje 
się na terenie naszej gminy....
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Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Ogłoszenie Wójta Gminy NIECHLÓW

„Piękna, zdrowa
i zadbana” – warsztaty
dla kobiet w Łękanowie 
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Pocysterski pałac w Sicinach jest jednym 
z najważniejszych zabytków, który znajduje 
się na terenie naszej gminy. W 2017r. gmina 
otrzymała dotację w wysokości 4 715 822, 
10 zł z Urzędu Marszałkowskiego na utwo-
rzenie Domu Pomocy Społecznej, w którym 
miało znajdować się miejsce dla 30 pacjen-
tów przewlekle somatycznie chorych. Jed-
nak mimo pozyskanej dotacji, zadanie jak 
się później okazało posiadało wiele wad, 
które utrudniały jego wykonanie.

- Nigdy nie krytykowałem samego pomy-
słu utworzenia DPS, ponieważ w dalszym 
ciągu uważam, że całe zadanie było bardzo 
idealistyczne, ponieważ dotyczyło seniorów 
i opieki nad nimi. Jednak przygotowanie ca-
łej inwestycji nie było moim zdaniem prze-
prowadzone we właściwy sposób. Przede 
wszystkim już na samym początku należało 
zmienić Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego żeby móc uzyskać pozwo-
lenie na budowę, a w późniejszym czasie 
umożliwić tej inwestycji odbiór funkcjono-
wania. W miejscowym planie pałac funkcjo-
nował jako teren oświaty, a nie jako teren 
usług, w związku z czym nie było możliwe 
przy obowiązującym wtedy planie utworze-
nia Domu Pomocy Społecznej, który miał 
tam powstać. Przy tak dużej inwestycji, takie 
procedury jak zmiana planu powinny zo-
stać przeprowadzone dużo wcześniej. Jaki 
lider projektu mając do wyremontowania 
zabytkowy obiekt, w którym jest wiele nie-
wiadomych rozpoczyna projekt od budowy 
drogi do niego? Jak została przeprowadzana 
kalkulacja tej inwestycji pokazuje chociażby 
wartość samej drogi która została zrobiona. 
Według harmonogramu zamówień pub-
licznych roboty budowlane drogi gminnej 
powinny kosztować 304 657,76 zł. Realizacja 
zadania wyniosła jednak 678 211, 39 zł.

Z informacji, które podaje Beata Pona 
wynika, że projekt był konsultowany 
z instytucjami oraz fachowcami, którzy 
na co dzień zajmują się prowadzeniem 
takich DPS. Czyli można uznać, że kalku-
lacje były wykonane bardzo rzetelnie?

- Jednym z doradców Beaty Pona był pan 
Zbigniew Polowczyk, dyrektor Domu Po-
mocy Społecznej w Pakówce, który posiada 
ogromne doświadczenie. Pan Polowczyk 
wprost twierdzi, że ten projekt jest opłacal-
ny, że w Polsce z powodzeniem takie DPS 
funkcjonują. Chciałbym zadać panu dyrek-
torowi tylko jedno pytanie. Dlaczego takie 
DPS, w szczególności prywatne są zamyka-
ne? Jeżeli pan twierdzi, że jest to opłacalne, 
pomyślałem, że sprawdzę wiarygodność 
jego słów. Na stronie internetowej jednost-
ki prowadzonej przez pana Polowczyka, 
możemy znaleźć sprawozdanie finansowe 
prowadzonej przez niego placówki. Co roku 
przynosi ona stratę w przybliżeniu od 3 do 
3,5 mln zł. W ostatnim roku, w tym, w któ-
rym pan Polowczyk 
nią kierował, strata 
jak wynika ze spra-
wozdania finan-
sowego wyniosła 
3 559 578,04 zł. To 
pokazuje, że zarzą-
dzanie taką jed-
nostką nie przynosi 
zysków. Jak się mają 
słowa o opłacalno-
ści projektu w Sici-
nach, skoro on sam 
będąc fachowcem 
w danej dziedzinie 
ma problem z tym, 
żeby utrzymać ren-
towność placówki. 

Czy to prawda, że gdyby inwestycja w DPS 
w Sicinach nie była rentowna, to nie uzy-
skałaby dofinansowania unijnego?

- Komisja, która oceniała wniosek, 
nie sprawdzała go pod kątem późniejsze-
go utrzymania jednostki, tylko pod kątem 
wykonania projektu, czyli dostosowania  
obiektu do możliwości przyjmowania tam 
pacjentów przewlekle somatycznie cho-
rych. Taką informację przekazała mi pani 
Lilla Różańska, specjalista ds. pozyskiwania 
funduszy zewnętrznych naszego urzędu. 
Zapoznając się rzetelnie z umową zawar-
tą z Urzędem Marszałkowskim oraz kry-
teriami, które brała pod uwagę komisja 
wiem, że funkcjonowanie powstałego póź-
niej domu pomocy nie było przedmiotem 
wniosku, co za tym idzie komisja w ogóle 
nie skupiła się na późniejszych kosztach 
funkcjonowania jednostki. Mam wrażenie, 
że Beata Pona tworząc ten projekt także 
nie zastanawiała się nad późniejszym utrzy-
maniem tej jednostki. Ja, dbając o finan-
se publiczne naszej gminy, dbając przede 
wszystkim o finanse naszych mieszkańców, 
które spływają z ich podatków miałem to 
na uwadze przy decyzji o zamknięciu tego 
projektu.

Czy można było starać się o dodatkowe 
środki, które pozwoliłyby na sfinalizowa-
nie tego zadania? Czy dodatkowe finanso-
wanie, o którym wspomniała w artykule 
pani Beata Pona było możliwe?

- Podjęliśmy szereg czynności zmierzających 
do tego żeby te zadanie utrzymać, w tym 
także działania o zwiększenie środków 
na ten cel. Pierwszy przetarg ogłoszono w li-
stopadzie 2018r. Wtedy do przetargu stanął 
jeden wykonawca z ofertą, która o ponad 
7 mln przekraczała wartość zadania. War-
tość złożonej oferty to 12 285 904, 20 zł. 
Ogłosiliśmy drugi przetarg. Wtedy okazało 
się, że nie będzie można realizować projek-
tu ze względu na niezmieniony Miejscowy 
Plan Zagospodarowania Przestrzennego. 

Pocysterski pałac w Sicianach
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W związku z tym unieważniliśmy prze-
targ i rozpoczęliśmy procedurę związa-
ną ze zmianą planu zagospodarowania 
przestrzennego. Procedura planistyczna 
trwała niemal rok czasu. Po zmianie pla-
nu ogłosiliśmy trzeci przetarg, do którego 
nie przystąpił żaden wykonawca. Nasze 
nadzieje naprawdę słabły z każdym ogło-
szonym przetargiem, ale postanowiliśmy 
się nie poddawać i po raz czwarty ogłosić 
przetarg, w którym wpłynęła tylko jedna 
oferta na kwotę ponad 27 mln zł. Ta kwota 
była wyższa o prawie 23 miliony od środ-
ków pozyskanych na ten cel. Po ogłoszo-
nym przetargu wystąpiliśmy do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Dolno-
śląskiego o zwiększenie środków, jednak 
decyzja była odmowna. Dlatego nie zro-
zumiałym dla mnie jest fakt, że pani Beata 
Pona zarzuca mi, że zbyt szybko podjąłem 
decyzję o zamknięciu zadania. Mało tego 
jak sama przyznaje w jednym z materiałów 
Życia Powiatu w 2019r. opublikowanego 
29 listopada, pozyskane dofinansowania 
nie pokrywają całkowitych kosztów przysto-
sowania obiektu, a w wypowiedzi do arty-
kułu, do którego teraz się odnoszę twierdzi, 
że dotacja była idealnie skrojona na te za-
danie. Widząc chociażby zainteresowanie 
potencjalnych wykonawców wiedziałem, 
że dostosowanie tego zabytkowego pałacu 
do DPS za kwotę, którą dysponowała gmina 
było wręcz nierealne. Firma, która podjęła-
by się tego zadania brałaby na siebie ryzyko 
związane z czasem realizacji, na co wpływ 
miało uzyskanie wszelkich niezbędnych 
zgód i zezwoleń instytucji zewnętrznych 
na prowadzenie prac w obiekcie wpisanym 
do rejestru zabytków oraz trudny do osza-
cowania ostateczny zakres prac do wykona-
nia w ramach projektu po dokonaniu tych 
uzgodnień. Jak już wspomniałem, Urząd 
Marszałkowski nie przychylił się do zwięk-
szenia pieniędzy na ten cel, a dodatkowe 
finansowanie zadania, czyli tak naprawdę 
podwójne finansowanie nie było w tym 
projekcie możliwe. Ta zasada jest zapisana 
wprost w regulacjach unijnych i krajowych 
dotyczących funduszy strukturalnych. Bea-
ta Pona zarzucając mi, że nie starałem się 
o podwójne finansowanie zadania, jako 
osoba, która od lat zarządzała jednostką 
powinna wiedzieć czym grozi podwójne 
finansowanie projektu unijnego. Wiązałoby 
się to ze zwrotem pozyskanej dotacji, a my-
ślę, że Beata Pona doskonale zdaje sobie 
sprawę z konsekwencji jakie niesie za sobą 

taki zwrot. Powtarzam jeszcze raz, umowa 
z urzędem marszałkowskim wyklucza po-
dwójne finansowanie projektu.

Jaki zatem byłby koszt utrzymania tej 
jednostki, wliczając w to koszty zarów-
no utrzymania jednego pacjenta jak 
i koszty zatrudnienia wykwalifikowa-
nej kadry?

- Koszt kadry pracowniczej wynosiłby rocznie 
1 140  412 zł. przy założeniu, że pracownicy 
zarabialiby najniższe wynagrodzenie krajo-
we. Ponadto chciałbym zaznaczyć, że pozy-
skanie wykwalifikowanej kadry za najniższą 

krajową jest niemożliwe. Kto z nas ma 
w swoim środowisku dyrektora DPS, który 
szuka pracy, kto z nas ma bezrobotnych 
rehabilitantów, którzy szukają pracy i zgo-
dziliby się pracować za najniższą krajową 
przy osobach chorych? Beata Pona w swojej 
wypowiedzi podaje, że gmina w ubiegłym 
roku za pobyt naszych mieszkańców w DPS 
zapłaciła ponad 300 tys. zł. I tak jest, tylko 
podaje ona koszt wszystkich mieszkańców, 
a nie przewlekle somatycznie chorych, czyli 
tych, których miałby przyjmować nowotwo-
rzony Dom Pomocy Społecznej w Sicinach. 
Takich osób w naszej gminie mamy aż dwie. 
I tutaj to ja mógłbym zarzucić brak wiedzy 
związanej z DPS oraz manipulację kosztami. 

Czy w zakładanym projekcie można było 
zrezygnować z części kosztownych prac 
i tym samym starać się zbliżyć do kwoty 
pozyskanej dotacji?

- Prace powinny zostać wykonane zgod-
nie z zatwierdzonym harmonogramem 
rzeczowo – finansowym. Rezygnacja 
z części prac wiązałaby się z utratą tego 
dofinansowania. Powtarzam, że pałac 
w Sicinach jest obiektem zabytkowym. 
Żeby utrzymać jego funkcjonalność i za-
chować zabytkowe elementy potrzebne 
są olbrzymie pieniądze. Mamy chociażby 
przykład stolarki okiennej. Zabroniona 
jest w tego typu obiektach wymiana sto-
larki na bardziej nowoczesną. Z kalkulacji, 

które przygotował Referat Rozwoju 
i Ochrony Środowiska wynika, że szacowa-
ny koszt 1m2 remontu okna to wartość ok. 
1200 zł. 

Podsumowując Pańską wypowiedź moż-
na stwierdzić, że podjęcie takiej decyzji 
nie było łatwym zadaniem?

- Zdaję sobie sprawę z tego jak cennym 
zabytkiem jest pałac w Sicinach, ale zdaję 
sobie także sprawę z ilości problemów, któ-
re zgłaszają mi mieszkańcy. To oni są siłą tej 
gminy, a ja robię wszystko żeby zapewnić 
im komfortowe i bezpieczne warunki ży-

cia. Poprzez inwestowanie w infrastruktu-
rę gminną, inwestowanie w nowe punkty 
oświetleniowe, tworzenie miejsc spotkań 
naszych mieszkańców, które tak bardzo 
są przez nich wyczekiwane, poprzez inwe-
stowanie w straże pożarne, które dbają 
o bezpieczeństwo naszych mieszkańców, 
poprzez zmianę Miejscowego Planu Za-
gospodarowania Przestrzennego, który 
pozwoli na osiedlanie się nowych miesz-
kańców. Pokazałem swoje zaangażowanie 
w rozwój naszej gminy przez dwa lata mojej 
pracy w Niechlowie. Ilość pozyskanych dofi-
nansowań i wykonanych inwestycji – mniej-
szych czy większych pokazują wyraźnie, 
że chcę żeby tu było i żyło się lepiej, że chcę, 
aby gmina się stale rozwijała. Jeżeli Bea-
ta Pona chce porozmawiać o problemach 
mieszkańców, serdecznie zapraszam do Li-
powca, do odwiedzin rodzin repatrianckich, 
którzy w okresie jesienno-zimowym pła-
cą ok. 700 – 800 zł miesięcznie za energię 
elektryczną. Do tej pory to ja borykam się 
z problemami inwestycji, które zostały prze-
prowadzone pod nadzorem Beaty Pona i to 
właśnie ja teraz rozwiązuje te problemy. 
Znam potrzeby mieszkańców, ponieważ 
na co dzień się z nimi spotykam. Zależy mi 
na tym, aby mogli spokojnie i bezpiecznie 
dojechać do pracy, aby mogli się tu osied-
lać, aby ta gmina rozwijała się turystycznie, 
aby rodziny z dziećmi miały miejsca w któ-
rych będą mogły szczęśliwe i bezpiecznie 
spędzać czas. Bilans domu pomocy społecznej w pakówce

Studium wykonalności dla projektu

Zapis z umowy zawartej z urzędem marszałkowskim województwa dolnośląskiego



NOWINY NIECHLOWSKIE • CZERWIEC 2021INFORMACJE4

Otrzymaliśmy kolejne, ogromne wsparcie 
na rozwój naszej gminy. Dzięki rządowemu 
wsparciu z Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg powstaną dwie drogi – we Wronińcu 
oraz Głobicach. Na drogę we Wronińcu po-
zyskaliśmy 418 tys. zł, a na drogę w Głobi-
cach 414 tys. zł Michał Frąckowiak przekazał 
dobre wieści dla przedstawicieli mieszkań-
ców Wronińca i Głobic. Mieszkańcy na te 
drogi czekali bardzo długo.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej 
Fundusz Dróg Samorządowych) to wsparcie 
realizacji zadań na drogach zarządzanych 
przez JST. Jego celem jest przyspieszenie 
powstawania nowoczesnej i bezpiecznej 

Ochotnicza Straż Pożarna w Niechlowie już 
niedługo będzie służyć i dbać o bezpieczeń-
stwo naszych mieszkańców wykorzystując 
do tego nowy wóz strażacki. Z ogłoszonej 
listy rankingowej Komendy Głównej Pań-
stwowej Straży Pożarnej wynika, że OSP 
Niechlów otrzyma dofinansowanie na za-
kup średniego samochodu ratowniczo - 
gaśniczego.

- Jest to bardzo duże wsparcie i ogromne 
wyróżnienie dla strażaków z Niechlowa. 
Cieszę się, że pośród tylu jednostek wóz 
trafi także do naszych ochotników. Dziękuję 
im za ofiarną służbę i pomoc w działaniach 
gminy jak np. walka z COVID-19. Będzie 
to drugi wóz, który uda nam się pozyskać 
żeby zwiększyć bezpieczeństwo naszych 
mieszkańców. Mam nadzieję, że radość nie-
chlowskich strażaków będzie równie duża, 
jak strażaków z Wronowa kiedy w 2019r. 
witali swój nowy wóz. Przypominam, że był 
to pierwszy, nowy wóz w historii powiatu 
górowskiego.- mówi Michał Frąckowiak.

Jednostka w Niechlowie znalazła się wśród 
dwudziestu gmin Dolnego Śląska, które 
otrzymały dofinansowanie na nowy wóz 

NOWY WÓZ DLA NIECHLOWA

Będą nowe drogi

strażacki. W większości będą to najbardziej 
uniwersalne – średnie samochody ratow-
niczo-gaśnicze (ok 80%).

- Nie jestem w stanie opisać radości jaka 
nam towarzyszyła, kiedy dowiedzieliśmy 
się o tym, że już niedługo nasza jednostka 
będzie mogła wyruszać na akcje nowym 
wozem. Jesteśmy przekonani, że nowy wóz 
bardzo usprawni naszą służbę, dzięki cze-
mu będziemy mogli jeszcze szybciej docie-
rać na zdarzenia, których mamy nadzieję, 
będzie jak najmniej.- mówi Hieronim Fie-
bich, strażak OSP Niechlów.

Zakup wozów będzie możliwy dzięki do-
finansowaniu z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśni-
czego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji oraz środków pochodzących 
z odpisów z firm ubezpieczeniowych. Dzię-
kujemy wszystkim, którzy wspierają nasze 
działania pani marszałek Elżbiecie Witek, 
posłowi na sejm RP Mirosławie Stachowiak - 
Różeckiej oraz posłowi na Sejm RP Pawłowi 
Hreniakowi.

A.D.

Telefon alarmowy
112

Urząd Gminy Niechlów
ul. Głogowska 31
tel. 65 543 56 76, fax. 65 543 58 14

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Niechlowie
ul. Głogowska 31 
tel. 65 543 56 21, fax. 65 543 56 21

Gminna Biblioteka w Niechlowie
ul. Dworcowa 9 
tel. 65 543 58 01

Filia Biblioteczna w Sicinach
Siciny 82 
tel. 65 543 51 76

Gminny Ośrodek Kultury
w Niechlowie 
ul. Dworcowa 9 
tel. 65 544 21 95

Zakład Gospodarki
Komunalnej, Mieszkaniowej
i Wodociągów w Niechlowie 
ul. Szkolna 23 
tel. 65 543 56 53

Zespół: Szkoła Podstawowa
im. Henryka Sienkiewicza
i Przedszkole w Sicinach
Siciny 78
tel. 65 543 51 94, kom. 506 570 076 

Przedszkole w Naratowie
Naratów 15
tel. 506 570 042

Zespół: Szkoła Podstawowa
im. Armii Krajowej
i Przedszkole w Niechlowie
ul. Szkolna 12B 
tel. 65 543 56 23 

I N FO

infrastruktury drogowej na szczeblu lokal-
nym.

A.D.
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Drugi etap budowy świetlicy we Wronińcu Rośniemy w siłę
Zakończył się pierwszy etap budowy świetlicy wiejskiej we Wronińcu, a tym samym roz-
począł się jej drugi i ostatni etap. Pierwszym etapem był stan surowy zamknięty budynku 
bez stolarki okiennej i drzwiowej. Planowane zakończenie budowy nowej świetlicy to 
połowa października br. Na budowę świetlicy pozyskaliśmy środki z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 
w kwocie 476 664 zł, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach 
wiejskich, którego celem jest poprawa i upowszechnianie dostępu do kultury w gminie. 
Wykonawcą zadania jest PROK BUD Łukasz Prokocki.

A.D.

Kolejne serce na plastikowe nakrętki, które 
jest nie tylko proekologicznym przedsię-
wzięciem, ale przede wszystkim wspomaga 
potrzebujących pojawiło się w Sicinach.
- Jestem przekonany, że z czasem takich po-
jemników na terenie naszej gminy pojawi 
się coraz więcej, a nasi mieszkańcy z ochotą 
będą je zapełniać i pomagać tym, którzy 
tego potrzebują. - mówi Michał Frąckowiak.

Inicjatorka pomysłu Mariola Bieniek nie 
kryła swojej radości, ponieważ jest to szan-
sa na pomoc kolejnej osobie. Zbierane na-
krętki wspomogą Legnickie Stowarzyszenie 
„Otwórz Serce”, do którego należy jeden 
z naszych mieszkańców - Joachim.

Do 30 września 2021r. trwa najważniej-
sze badania statystyczne, czyli Narodo-
wy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 
2021. Udział w spisie jest obowiązkowy, 
a pytania dotyczą m.in. charakterystyki de-
mografi cznej i aktywności ekonomicznej 
osób, poziomu wykształcenia oraz stanu 
i charakterystyki zasobów mieszkaniowych. 
P.o. wójta gminy Michał Frąckowiak już wy-
pełnił swój obowiązek i zachęca wszystkich 
mieszkańców do tego, aby również się spisa-
li. O tym jak i gdzie można się spisać można 
przeczytać na naszej stronie internetowej 
www.niechlow.pl.

Przypominamy również o tym, że do rea-
lizacji prac spisowych Główny Urząd Sta-
tystyczny zatrudnił rachmistrzów, którzy 
pomagają spisać się tym, którzy nie zrobili 
tego samodzielnie poprzez formularz inter-
netowy. W naszej gminie mamy dwóch rach-
mistrzów Wiktorię Suchecką oraz Karolinę 

230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

- Brak mi słów żeby wyrazić swoją wdzięcz-
ność za kolejny pojemnik, który wspomoże 
tych potrzebujących. Naszych mieszkań-
ców zachęcam do zbierania, bo zbierając 
pomagamy. - powiedziała Mariola Bieniek.

Przypomnijmy, że pierwszy taki pojemnik, 
do którego mieszkańcy mogą wrzucać swo-
je nakrętki stanął przy Gminnym Ośrodku 
Kultury w Niechlowie.

A.D.

3 maja Michał Frąckowiak, Stanisław Galant 
oraz Wojciech Kuryłło uczcili 230. rocznicę 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja składając 
symbolicznie kwiaty pod pomnikiem w Sici-
nach. Konstytucja uchwalona 3 maja 1791 r. 
była pierwszą w Europie i drugą na świecie 
spisaną konstytucją regulującą ustrój praw-
ny państwa, co było niebywale ważnym wy-
darzeniem mającym wpływ na dalsze losy 
Polski i Polaków i na zawsze wpisało się 
w karty historii naszego Państwa.

A.D.

Wardzałę. Tożsamość rachmistrza można 
zweryfi kować poprzez specjalną aplikację 
dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.
gov.pl/ oraz poprzez kontakt z infolinią spiso-
wą numerem 22 279 99 99 (należy wybrać 1

– Narodowy Spis Powszechny Ludności 
i Mieszkań, a następnie 2 – weryfi kacja toż-
samości rachmistrza). Rachmistrzowie będą 
dzwonić z numeru 22 828 88 88 i aż do 
odwołania nie będą odwiedzać Państwa 
w domach.

A.D.
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Pierwsza stacja agrometeorologiczna w po-
wiecie górowskim została zamontowana 
u rolnika z Naratowa Bogusława Sikorskiego.
- Jest to pierwsza taka stacja w naszym 
powiecie. Myślę, że nie byłoby to możliwe 
gdyby nie bardzo dobra współpraca z kie-
rownikiem Powiatowego Zespołu Doradz-
twa Rolniczego w Górze Marcinem Hołtrą. 
- mówi Bogusław Sikorski.

Stacja została zamontowana w ramach 
ogólnopolskiego systemu informatycznego 
dla rolnictwa, który ma znacząco wpłynąć 
na jakość i ilość produkowanej żywności.

- W całym kraju ma powstać ok. 600 takich 
stacji, z których my, jako rolnicy będziemy 
mogli pobierać wszelakie dane meteorolo-
giczne. Pobrane dane będą udostępniane 
w sposób umożliwiający pobranie plików 
z wynikami pomiarów. - dodaje.
 
Udostępnianie danych meteorologicznych 
to jedna z usług w ramach projektu eDWIN, 
czyli Internetowej Platformy Doradztwa 
i Wspomagania Decyzji w Integrowanej 
Ochronie Roślin, które dostępne będą 

w 2022 r. Poprze-
dzającymi tę usługę 
będzie „Śledzenie 
pochodzenia pro-
duktów”, „Wirtualne 
Gospodarstwo” oraz 
„Raportowanie zagro-
żeń”.

A.D.

W Klubie Seniora w Żuchlowie odbyły się 
spotkania konsultacyjne dot. opracowa-
nia Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego gminy Niechlów, na przy-
kładzie m. Żuchlów. Zainteresowani miesz-
kańcy korzystali z obecności urbanisty oraz 
pracownika urzędu i pytali o wszelkie spra-
wy związane z planowaniem przestrzennym 
naszej gminy.

Z okazji Dnia Bibliotekarza, które corocznie 
obchodzone jest 8 maja Michał Frąckowiak 
na ręce dyrektora Gminnej Biblioteki w Nie-

chlowie złożył życzenia oraz kwiaty. Dzień Bibliotekarza symbolicznie otwiera Tydzień 
Bibliotek, podczas którego biblioteki przygotowują szereg atrakcji, które mają na celu 
propagowanie czytelnictwa wśród lokalnej społeczności. 

A.D.

SPOTKANIA 
KONSULTACYJNE
W ŻUCHLOWIE

Stacja 
agrometeorologiczna 
w Naratowie

Spotkanie z nadleśniczym

Dzień Bibliotekarza

Przypominamy, że nasza gmina bierze 
udział w projekcie „Bliska Przestrzeń”, który 
ma na celu wzmocnienie procesów kon-
sultacji społecznych w gminach wiejskich, 
miejsko-wiejskich i miastach do 50 tyś. 
mieszkańców w zakresie planowania prze-
strzennego poprzez przekazanie grantów 
na prowadzenie pogłębionych konsultacji 
społecznych takich dokumentów jak stu-
dium uwarunkowań i zagospodarowania 
przestrzennego gminy, miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego. 
W ramach tego projektu została stworzo-
na ankieta internetowa, przez którą mogą 
Państwo również składać swoje wnioski 
na temat związane z planowaniem prze-
strzennym. Dostępna jest na naszej stronie 
internetowej www.niechlow.pl 

A.D.

W Bełczu Wielkim odbyło się spotkanie, na którym Michał Frąckowiak 
przedstawił pomysł utworzenia mini parku linowego nadleśniczemu 
Tomaszowi Multańskiemu oraz sołtysowi Andrzejowi Wardzale.

Na tym etapie szukamy odpowiedniego miejsca, w którym elementy za-
montowane miałyby być na starodrzewie, a także możliwości współpracy 
przy tym zadaniu z Nadleśnictwem Góra Śląska.

A.D
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Michał Frąckowiak wziął udział w oficjalnym otwarciu Samorządowego Punktu Szczepień 
w Górze. W otwarciu wziął również udział wicewojewoda dolnośląski Bogusław Szpytma oraz 
samorządowcy z terenu powiatu górowskiego. W pierwszym dniu funkcjonowania punktu 
zaszczepiło się ponad 700 osób. Szczepienia odbywają się na hali „Olimpia” przy Szkole 
Podstawowej nr 3 w Górze. Chętni na szczepienie mogą zarejestrować:

- dzwoniąc na infolinię pod nr 989;
- za pośrednictwem platformy www.pacjent.gov.pl;
- wysyłając SMS o treści „szczepimy się” na numer 880 333 333;
- za pośrednictwem numerów uruchomionych przez Gminę Góra – 726 990 112 i 726 296 999.

A.D.

OTWARCIE SAMORZĄDOWEGO PUNKTU SZCZEPIEŃOTWARCIE SAMORZĄDOWEGO PUNKTU SZCZEPIEŃ

SENIORKI ŚWIETNIE SIĘ SPISUJĄ!
Seniorki Klubu Seniora w Żuchlowie przy 
pomocy pracownika urzędu wypełniły swój 
obowiązek i spisały się już w Narodowym 
Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań. 
Seniorki z chęcią wypełniły formularz spiso-
wy, a teraz zachęcają do spisu wszystkich, 
którzy jeszcze tego nie zrobili. Jeśli wśród 

Państwa bliskich, znajomych, sąsiadów są 
osoby starsze, które nie posiadają kom-
putera lub mają kłopot z obsługą telefo-
nu, pomóżmy im bezpiecznie zrealizować 
obowiązek spisowy w najdogodniejszej dla 
nich formie. Osoby, które nie będą mogły 
samodzielnie spisać się poprzez formularz 
internetowy lub telefoniczne na infolinii spi-
sowej, zostaną spisani przez rachmistrzów 
telefonicznie.

A.D.
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Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 
poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 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 (t.j. Dz. U. 
2021 poz. 247) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Niechlów uchwały Nr XXXIII/205/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Niechlów i w części 
obrębu Naratów, gmina Niechlów, uchwalonego uchwałą nr VIII/32/2007 z dnia 28 maja 2007r. (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego 
z 2007r., nr 212,poz. 2556) oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany 
planu. Granice obszaru objętego zmianą planu obejmują obszar przedstawiony na załącznikach graficznych do uchwały intencyjnej.

Zmiana planu dotyczy wyłącznie części tekstowej obowiązującego planu miejscowego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko:
– na piśmie lub ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Niechlów, 
ul. Głogowska 31, 56-215 Niechlów,
– w formie elektronicznej przez system ePUAP lub pocztą elektroniczną na adres urzad@niechlow.pl,
w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres 
zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym 
do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Niechlów. Obowiązujący plan miejscowy jest dostępny na stronie internetowej https://
niechlow.e-mapa.net w warstwie zagospodarowanie przestrzenne.

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia nr 2016/679 informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Niechlów, ul. Głogowska 33, 56-215 Niechlów.
2. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
3. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: 

iodo@amt24.biz ; tel.: 76 300 01 40
4. Pełen zakres informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na strome internetowej niechlow.biuletyn.net 

oraz w siedzibie Administratora.

Ogłoszenie Wójta Gminy Niechlów
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

części obrębu Niechlów i części obrębu Naratów gmina Niechlów

Radny interweniuje
w sprawie drogi 
Skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 305 z drogą powiatową 
nr 1090D w Łękanowie jest skrajnie niebezpieczne i w bardzo złym 
stanie, co powoduje zwiększenie prawdopodobieństwa wypadków 
i kolizji drogowych. Złą sytuację wspomnianego odcinka drogi za-
uważył także radny powiatowy Jan Czerwiński, który zdecydował się 
na podjęcie działań zmierzających do przebudowy tego odcinka. 
- Obserwując stan tej drogi i mając na uwadze przede wszyst-
kim bezpieczeństwo mieszkańców poruszających się tą drogą, 
zwróciłem się do władz Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego z prośbą o podjęcie działań w celu zmiany tego 
stanu rzeczy. Sam byłem świadkiem wypadków, w których udział 
brało nawet Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. W mojej ocenie jest 
to jeden z najniebezpieczniejszych odcinków drogi w gminie. Z ra-

cji tego, że droga łą-
czy się także z drogą 
powiatową, a całość 
znajduje się na tere-
nie gminy Niechlów 
swoją prośbę skie-
rowałem także do 
p.o. wójta gminy 
Michała Frąckowia-
ka oraz starosty 
górowskiego Anny 

Kolibek. Ze wstępnych rozmów wiem, że jest wola współpracy 
w tym temacie. – mówił Jan Czerwiński.
Dotychczasowe działania, jak sam wspomina w swoim piśmie Jan 
Czerwiński ograniczają się wyłącznie do ograniczenia prędkości 
pojazdów, jednak nie jest to wystarczające i nie rozwiązuje innych 
problemów i potrzeb związanych z przebudową tej drogi jak np. 
budowa ścieżki rowerowej. 
- Bezpieczeństwo mieszkańców w tym temacie jest kluczowe, jednak 
gdyby przebudowa tej drogi doszła do skutku, można byłoby  do-
kończyć ścieżkę rowerową, która łączyłaby Łękanów i Naratów oraz 
wykonać chodnik. Oprócz tego przy okazji przebudowy tego odcin-
ka drogi należałoby wykonać odwodnienie tego pasa drogowego. 
Jest on systematycznie zalewany wodami opadowymi, często 
dochodzi nawet do zalewania niektórych posesji, które znajdują 
się przy tej drodze. – dodał. 
Odpowiedź Urzędu Marszałkowskiego nie była jednak w pełni 
satysfakcjonująca, więc radny zdecydował się na spotkanie z dy-
rektorem Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu Leszkiem 
Lochem.
- Spotkanie doszło do skutku dzięki pomocy burmistrz Góry Ireny 
Krzyszkiewicz. Podczas spotkania szczegółowo przedstawiłem 
sytuację oraz problemy wynikające ze złego stanu technicznego 
tego odcinka drogi. Przedstawiłem także możliwość rozwiązania 
tego problemu, które spotkało się z aprobatą pana dyrektora. 
W niedługim czasie gmina Niechlów, Urząd Marszałkowski oraz 
Starostwo Powiatowe ma podpisać deklarację współpracy w tym 
temacie. Bardzo się cieszę, że władzom samorządowym także 
zależy na bezpieczeństwie mieszkańców

A.D.
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Zebrali ponad tonę odpadów

10 maja obchodziliśmy Dzień Pracownika 
Gospodarki Komunalnej. Z tej okazji Michał 
Frąckowiak złożył pracownikom Zakładu 
Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej 
i Wodociągów w Niechlowie najserdecz-
niejsze życzenia.

Z inicjatywy Koła Łowieckiego nr 24 "Ba-
żant" na czele z łowczym koła Mieczysła-
wem Łazikiem, pracownicy urzędu wzięli 
udział w sprzątaniu terenu obwodu koła 
łowieckiego, który zlokalizowany jest na te-
renie naszej gminy. Zadanie zrealizowane 
było przy udziale Nadleśnictwa Góra Śląska 
oraz Spółki Komunalnej we Wschowie, któ-
ra dzięki wieloletniej współpracy z naszym 

W kwietniu swoje 90-te urodziny obcho-
dziła jedna z mieszkanek Naratowa – pani 
Katarzyna. Jubilatka to osoba niezwykle 
pozytywna, uśmiechnięta i otwarta. Jej 
ulubionym zajęciem jest granie z córką 
w grę karcianą remik. Uwielbia kwiaty i nie 
ukrywa, że to właśnie one sprawiają jej naj-
więcej radości. Michał Frąckowiak razem 
z kierownikiem GOPS Danutą Nuckowską 
Ciulak odwiedzili jubilatkę, życząc przede 
wszystkim zdrowia i dalszego optymizmu. 

A.D.

90-TE URODZINY 
PANI KATARZYNY

Dzień Pracownika
Gospodarki Komunalnej

XXXV Sesja Rady Gminy
W maju rajcowie naszej gminy zebrali się 
już po raz czwarty w tym roku, aby proce-
dować nad przyjęciem dziewięciu uchwał. 
Wśród nich była między innymi uchwała 
w sprawie nabycia nieruchomości do zaso-
bu gminnego. Jest to budynek w m. Wągro-
da, w którym docelowo miałaby powstać 
świetlica wiejska, której w tej miejscowo-
ści nie ma. Podczas sesji funkcjonariusze 
KPP Góra przedstawili także sprawozdanie 
za ubiegły rok oraz informację o stanie po-
rządku i bezpieczeństwa publicznego na te-
renie powiatu górowskiego. Z przekazanych 
od funkcjonariuszy informacji wynika, 
że gmina Niechlów jest najbezpieczniejszą 
gminą w całym powiecie. Na sesji głos za-
brała także sołtys Niechlowa Janina Czapla, 
która w imieniu sołtysów odczytała pismo 
skierowane do członków stowarzyszenia 

- Chciałbym życzyć Państwu siły, wytrwa-
łości i wszelkiej pomyślności w życiu za-
wodowym jak i osobistym. Jestem pewien, 
że mieszkańcy naszej gminy doceniają 
Państwa zaangażowanie i pracę, którą 
wkładacie w dbanie o warunki ich życia 
codziennego. - mówił Michał Frąckowiak. 

A.D.

samorządem bezpłatnie udostępniła konte-
nery na zebrane odpady. Łącznie zebrano 
ponad tonę odpadów, które znajdowały 
się głównie w krzakach, rowach i miej-
scach trudno dostępnych. Przypominamy, 
że wyrzucanie odpadów w miejscach nie-
dozwolonych grozi karą grzywny, a nawet 
pozbawieniem wolności.

A.D.

„Przystań Trzy Dęby”, w którym możemy 
przeczytać, że sołtysi nie wyrażają zgody 
na to, aby wypowiadać się w ich imieniu 
na tematy związane z projektem „Oaza”, któ-
ry jest inicjatywą członków stowarzyszenia.
- Na spotkaniu, które było poświęcone 
temu projektowi sołtysi wstępnie go nie 
zaakceptowali, dlatego niezrozumiałym jest 
dla nas fakt, że występują Pan w naszym 
imieniu. Podczas obrad komisji i sesji jeden 
z członków stowarzyszenia – pan Armand 
Skorupski porusza stale ww. projekt przy 
czym zakłóca swobodną dyskusję i podej-
mowanie działań, które są tak ważne dla 
rozwoju naszej gminy.- mówiła sołtys.
Pod pismem podpisało się dziewiętnastu 
sołtysów. Obrady sesji są transmitowane, 
a nagrania dostępne w Biuletynie Informa-
cji Publicznej. 

A.D.
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W maju grupę przedszkolną „Borowiki” odwiedzili strażacy z Ochotniczej 
Straży Pożarnej we Wronińcu. Strażacy pokazali przedszkolakom sprzęt, 
którym posługują się podczas wypadków drogowych oraz zademonstro-
wali jak przeprowadzają akcję ratowania poszkodowanego. Oprócz tego 
odbył się pokaz gaszenia pożaru i demonstracja sygnału dźwiękowego. 
Podczas wizyty strażaków dla przedszkolaków największą atrakcją okazało 
się lanie wody wężem strażackim.  

Małgorzata Głowiak
Katarzyna Baran

STRAŻACY W GRUPIE „BOROWIKÓW”
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GALERIA POD CHMURKĄ „W ROCZNICĘ 
KONSTYTUCJI 3 MAJA”22 kwietnia ogrodzenie szkoły w Sicinach stało się wystawą prac 

dzieci, które stworzyły z okazji Światowego Dnia Ziemi. W naszej 
galerii pod chmurką można obejrzeć prace plastyczne wykona-
ne przez Muchomorki i Biedronki z naszego przedszkola. Część 
prac została wykonana przez dzieci wspólnie z rodzicami podczas 
zdalnego nauczania. 

D.K.

Z okazji przypadającej w tym roku 230. rocznicy uchwalenia Kon-
stytucji 3 maja, Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie ogłosił 
konkurs plastyczny dla młodzieży ze szkół podstawowych oraz 
średnich. Celem konkursu było upowszechnianie wiedzy na ten 
temat, kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodych ludzi 
oraz pobudzanie kreatywności i wyobraźni za pomocą sztuki pla-
stycznej. Komisja konkursowa przyznała nagrody w następujących 
kategoriach: 

Szkoła podstawowa kl. IV-VIII:
I miejsce: Oskar Kaczmarek
II miejsce: Amelia Szymanek
III miejsce: Filip Laksander

Szkoła średnia kl. I-IV:
I miejsce: Agata Krzyżosiak
Wszystkim dziękujemy za udział w naszym konkursie.  

Joanna Laksander
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i temperaturę powie-
trza oraz nad pobli-
ski zbiornik wodny, 
w którym sprawdzali 
zawartość wybranych 
jonów i odczyn wody. 
Na podstawie uzyska-
nych wyników i ob-
serwacji stwierdzili, 
że warunki panujące 
w najbliższej okolicy są 
korzystne dla żyjących 
w niej organizmów. 
Wykonanie badań uła-
twiły uczniom pomoce 
edukacyjne pozyska-
ne w ramach realizacji 
projektu „Kurs na edu-
kację”. Podczas lekcji 
młodzież wykazała się 
także znajomością roz-
poznawania gatunków 
drzew i ogromną kreatywnością. Taka forma cieszy się dużym 
uznaniem wśród uczniów. 

Monika Jankowiak

BIOLOGIA I CHEMIA W TERENIE„PIĘKNA, ZDROWA I ZADBANA” 
– WARSZTATY

DLA KOBIET W ŁĘKANOWIE 
Od 10 maja ruszyły zajęcia w ramach zadania grantowego „Piękna, 
zdrowa i zadbana”. Cykl zajęć rozpoczęto od poznania sztuki ma-
kijażu. Paulina Antonicka, która prowadzi warsztaty opowiedziała 
o podstawowych kosmetykach, zaprezentowała poszczególne 
etapy makijażu, a na końcu zaprosiła uczestniczki projektu do jego 
samodzielnego wykonywania. Koszt zadania wynosi 14158,40 zł. 
i zostanie w całości sfinansowany w ramach poddziałania "Wspar-
cie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych 
w ramach projektu grantowego LGD Ujście Baryczy. Zakończenie 
zadania planowane jest na koniec lica br. 

Joanna Laksander

Uczniowie klasy piątej i siódmej szkoły podstawowej w Niechlowie 
wzięli udział w zajęciach przyrodniczych na łonie natury. Pomimo 
niepewnej pogody, pełni chęci zdobywania wiedzy i umiejętności, 
udali się do lasu, gdzie badali, m.in. poziom ozonu, wilgotność 
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Nie kupuj - adoptuj!
Informujemy o możliwości adopcji psów, które pochodzą z tere-
nu gminy Niechlów, ale obecnie przebywają w schronisku „Psia 
Ostoja”. Zwierzęta znajdują się pod stałą opieką weterynaryjną, są 
zadbane, zaczipowane i z niecierpliwością czekają na nowy dom. 

A.D.
IMIĘ: Juluś
PŁEĆ: Samiec
WIEK: Styczeń 2018
WIELKOŚĆ: Mały – grzbietem sięga poniżej 
kolana
KASTRACJA/STERYLIZACJA: TAK
INNE PSY: Dogaduje się z innymi psami.
DZIECI: W wieku nastoletnim.
CHARAKTER: Spokojny, miły piesek. Jest 
grzeczny i łagodny. Bardzo lubi spokój 
i delikatne pieszczoty. Troszkę boi się cho-
dzenia na smyczy, zdecydowanie najswo-
bodniej czuje się na wolności. Będzie 
szczęśliwy mieszkając z miłą, spokojną ro-
dzinką w domu z ogrodem.
ZDROWIE: Zdrowy. Posiada komplet szcze-
pień.

IMIĘ: Alanek
PŁEĆ: Samiec
WIEK: Styczeń 2019
WIELKOŚĆ: Mały – grzbietem sięga poniżej 
kolana – wielkością i urodą przypomina jagd-
teriera
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE: Cięty ogon
KASTRACJA/STERYLIZACJA: TAK
INNE PSY: Dogaduje się z innymi psami.
DZIECI: W wieku szkolnym.
CHARAKTER: Wesoły, energiczny i ciekawski 
piesek. Zarówno z wyglądu jak i charakteru 
przypomina teriery. Jest wszędobylski, cie-
kawski, wesoły i energiczny. Niezmordowany 
towarzysz długich spacerów i bardzo miły 
przyjaciel w trakcie spokojnych wieczorów. 
Będzie szczęśliwy w roli przyjaciela dla we-
sołej rodziny.
ZDROWIE: Zdrowy. Posiada komplet szcze-
pień.

PIĄTKA ZA SEGREGACJĘ!
Prawidłowa segregacja odpadów komunalnych powinna być pod-
stawą funkcjonowania w każdym domu. Szczegółowy sposób 
segregacji odpadów określa rozporządzenie Ministra Środowiska 
z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu se-
lektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 19). Główna zasada Jednolitego Systemu Segregacji Odpa-
dów (JSSO) jest jedna – należy oddzielać surowce od odpadów, 
które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Jakie surowce 
oddzielamy? Są to: metale i tworzywa sztuczne, papier, a także 
opakowania szklane i odpady biodegradowalne. Dlaczego tak 
ważna jest segregacja odpadów? Dlatego, że posegregowane 
odpady przestają być śmieciami, a stają się cennymi surowcami. 
Recykling pozwala na oszczędność energii, surowców i środowiska 
naturalnego. Każda wykorzystana ponownie szklana butelka to 
oszczędność energii potrzebnej do oświetlenia pokoju żarówką 
przez 4 godziny. Przetworzenie tony aluminium to oszczędność 
4 ton boksytu i 700 kilogramów ropy naftowej. Poddane recyklin-
gowi odpady to także mniej wysypisk. Trzeba pamiętać o odpadach 
niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumu-
latory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po 
żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty 
sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Tych odpadów nie wolno 
wyrzucać do śmieci zmieszanych.

A.D.

CO ZROBIĆ ZE ZUŻYTYMI 
OPONAMI OD MASZYN 
ROLNICZYCH I INNYMI 

ODPADAMI ROLNICZYMI ? 
Z uwagi na pojawiające dzikie wysypiska oraz zapytania miesz-
kańców informujemy, że opony rolnicze można oddać w punktach 
świadczących wymianę takich opon.

Zgodnie z przepisami, to na wytwórcy odpadów w ramach świad-
czenia usługi wymiany spoczywa obowiązek ich prawidłowego 
zagospodarowania. Ponadto opony rolnicze można przekazać do 
organizacji – firm, które zajmują się zbieraniem i utylizacją takich 
opon, które przerabiają je na granulat. System gospodarowania 
odpadami komunalnymi obowiązujący od dnia 1 lipca 2013 r. 
dotyczy wyłącznie odpadów komunalnych zdefiniowanych w art. 
3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 
Z 2013 r. poz. 21), a nie wszystkich rodzajów odpadów. Zagospo-
darowanie odpadów pochodzących z rolnictwa to obowiązek ich 
wytwórcy. To wytwórca tych odpadów ma obowiązek przekazania 
ich podmiotom posiadającym zezwolenia na ich zbieranie lub 
przetwarzanie, skoro nie udało się ich zagospodarować w miejscu 
wytworzenia.
 
Zatem, gmina nie ma obowiązku organizowania zbiórek opon. Jest 
ona zobowiązana do organizacji zbiórki i stworzenia warunków 
do zagospodarowania odpadów komunalnych. Opony rolnicze 
ze względu na swoje gabaryty oraz wiążące się z tym utrudnienia 
(transport, utylizacja) odbierane są odpłatnie. Dlatego też najlepiej 
oddać je w punktach świadczących wymianę takich opon, przy ich 
wymianie czy zakupie lub przetransportować (odpłatnie) do Spół-
ki Komunalnej we Wschowie, która świadczy na naszym terenie 
odbiór odpadów komunalnych tel. 65 5402574.

A.D.
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JUBILEUSZOWY
TURNIEJ JUDO 
8 maja w Lesznie odbył się XXX Jubileuszo-
wy Turniej Judo z okazji dnia miasta Leszna.  
W turnieju wystartował zawodnik Triump-
hatora – Igor Porciany, który walczył w kat. 
wagowej do 55kg. Po czterech walkach, 
w tym trzech zwycięstwach uplasował się 
na III miejscu. Warto dodać, że Igor bił się 
w najbardziej obstawionej kategorii. 

A.D.

VICTORIA SICINY
Z RZĄDOWYM WSPARCIEM 

Rządowy Program „Klub” jest wsparciem dla małych i średnich klubów sportowych. 
Wniosek Victorii Siciny został pozytywnie rozpatrzony i tym samym klub otrzymał do-
finansowanie w wysokości 10 tys. zł, które przeznaczy na zakup sprzętu sportowego, 
w tym piłki, akcesoria treningowe, stroje. 

A.D.


