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Michał
Frąckowiak
z wotum zaufania
i absolutorium

Podczas sesji, która odbyła się 2 czerwca radni udzielili p.o. wójta gminy
Niechlów Michałowi Frąckowiakowi wotum zaufania oraz absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2020 r. Na 14 obecnych radnych, 11 było
za, 2 wstrzymało się, 1 przeciw. Przed podjęciem jednej z najważniejszych uchwał samorządowych, debatowano nad raportem o stanie
gminy za ubiegły rok. Następnie skarbnik Agnieszka Przybylska przedstawiła sprawozdanie finansowe gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, które uzyskało pozytywną opinię Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. Radni podczas ubiegłej
sesji podjęli także uchwałę m.in. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niechlów oraz zmiany budżetu gminy Niechlów.
- To absolutorium zostało tak naprawdę udzielone nie mi, ale pracownikom urzędu. To ich ciężka praca sprawiła, że udało się zrealizować tyle zadań w ubiegłym roku, który z miesiąca na miesiąc stawiał przed nami nowe wzywania z racji trwającej pandemii COVID-19.
Radnym bardzo dziękuje za zaufanie i życzę nam, aby ta współpraca układała się tak jak do tej pory. Wspólnie jesteśmy w stanie zrobić
jeszcze więcej dla naszej gminy, dla naszych mieszkańców. - powiedział po sesji Michał Frąckowiak.
A.D.

Odbiór promesy
w Świerzawie
Michał Frąckowiak wraz z naczelnikiem Ochotniczej Straży
Pożarnej w Niechlowie Hieronimem Fiebichem odebrali
z rąk posła na Sejm RP Pawła Hreniaka promesę na zakup
średniego wozu ratowniczo - gaśniczego.
- Bardzo się cieszę, że mamy już promesę u siebie, ponieważ
to kolejny krok do tego, abyśmy mogli przywitać w Niechlowie nowy wóz. Ogłosiliśmy już przetarg, w którym zgłosiły
się dwie firmy. Obecni jesteśmy na etapie wyboru tej najkorzystniejszej. – powiedział Michał Frąckowiak.

Uroczystość wręczenia promes odbyła się w Świerzawie, w której udział wzięli także dolnośląski
komendant wojewódzki PSP st. bryg. Marek Kamiński, zastępca dolnośląskiego komendanta
wojewódzkiego PSP st. bryg. Bogusław Brud,
prezes WFOŚiGW we Wrocławiu Łukasz Kasztelowicz, starosta złotoryjski Wiesław Świerczyński
oraz członek Prezydium ZGOW ZOSP RP woj. dolnośląskiego Waldemar Wojtaś. Jednostka w Niechlowie jest jedną z dwudziestu gmin Dolnego
Śląska, które otrzymały takie dofinansowanie.
A.D.

Na mocy podpisanego
porozumienia pomiędzy gminami,
Wojciech Kuryłło został
sekretarzem gminy Jemielno.
- Dziękuję panu Wojciechowi za wkład i zaangażowanie w rozwój
naszej gminy, za sumienne wykonywanie zadań w okresie, który
nie był dla nas łatwy, ponieważ był to czas pandemii COVID 19.
Życzę powodzenia oraz dalszych sukcesów, tym razem na rzecz
gminy Jemielno. - powiedział Michał Frąckowiak.
A.D.
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ZAGRALI DLA GOSI
Strażacy ochotnicy włączyli się w akcję charytatywną „Ziom zbiera
złom” w ramach akcji Gramy dla Gosi. Małgorzata Kowalewska jest
mieszkanką powiatu górowskiego, która zmaga się z nowotworem złośliwym piersi. Złom, którzy został zebrany z terenu naszej
gminy został sprzedany, a dochód przeznaczony na walkę Gosi
z rakiem. Akcja była przeprowadzona we współpracy z górowską
firmą Wigmet, która bezpłatnie podstawiła kontenery na zebrany
złom. Na terenie naszej gminy zebrano łącznie 28 980 kg złomu,
co daje kwotę 31 914 zł. Strażakom Ochotniczych Straży Pożarnych
bardzo dziękujemy za włożoną pracę i sprawne przeprowadzenie
zbiórki, a mieszkańcom za ogromne zaangażowanie.
Szczegółowy raport przedstawia się następująco:
Wronów
- 5 040 kg
Niechlów
- 8 040 kg
Bełcz Wielki - 2 590 kg
Żuchlów
- 3 530 kg
Siciny
- 9 780 kg
Finalnie udało się zebrać potrzebującą sumę, tak, aby Gosia mogła
wylecieć do Stanford gdzie przejdzie długotrwałe leczenie. Kilka dni
przed wylotem odwiedziła nasz urząd i podziękowała za wsparcie.
- W imieniu moim oraz całej mojej rodziny, chciałam serdecznie
podziękować mieszkańcom gminy Niechlów za tak ciężką pracę,
zaangażowanie i pomoc dla mnie. Nie pozostało mi nic innego jak
odwdzięczyć Państwu swoją pomoc, dlatego lecę teraz po życie,
wracam i pomagam innym.- mówiła Małgorzata Kowalewska.
A.D.

PIKNIK RODZINNY
WE WRONOWIE

Rodzinny piknik to doskonała zabawa oraz integracja mieszkańców
danej miejscowości. Taki sam cel obrała sołtys Wronowa Natalia
Słabik, która 6 czerwca zorganizowała te przedsięwzięcie u siebie.
Oprócz gier i zabaw, odbył się turniej siatkówki, w którym rywalizowała drużyna strażaków oraz mieszkańców Wronowa. Ochotnicy
oprócz udziału w turnieju przygotowali prezentację sprzętu oraz
narzędzi znajdujących się w wozie strażackim.
A.D.
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WARSZTATY PRZYSZŁOŚCIOWE
W NIECHLOWIE
W ramach realizacji projektu „Bliska Przestrzeń” odbyły się warsztaty przyszłościowe
dla uczniów klasy ósmej szkoły w Niechlowie. Celem warsztatów było zachęcenie
młodzieży do brania w przyszłości udziału
w konsultacjach społecznych i uświadomienie, że planowanie przestrzenne ma wpływ
na rozwój gminy. Uczniowie w utworzonych
grupach wykonywali plansze, na których
zaznaczali miejsca charakteryzujące ich
miejscowości, a następnie zaznaczali miejsca, które chcieliby zmienić. Projekt „Bliska Przestrzeń” ma na celu wzmocnienie
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I NFO
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

procesów konsultacji społecznych w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich i miastach do
50 tyś. mieszkańców w zakresie planowania przestrzennego poprzez przekazanie grantów
na prowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych takich dokumentów jak studium
uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
A.D.

Siciny wkrótce
z nowym dyrektorem
Z racji upływającej kadencji Aneta Juska od 1 września nie będzie
już dyrektorem szkoły w Sicinach. Michał Frąckowiak podziękował
za zaangażowanie i pracę włożoną przez minione lata na rzecz naszych uczniów, a także za działania związane z rozwojem placówki,
które przyczyniały się do podnoszenia jakości edukacji dzieci.
Wkrótce Michał Frąckowiak na stanowisko dyrektora sicińskiej placówki, będzie rekomendował gronu pedagogicznemu oraz Radzie
Rodziców Dorotę Szostek, której na początek zostaną powierzone
obowiązki dyrektora.
A.D.

Zespół: Szkoła Podstawowa
im. Armii Krajowej
i Przedszkole w Niechlowie
ul. Szkolna 12B
tel. 65 543 56 23
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Umowa na drogę
w Naratowie podpisana
Podpisaliśmy umowę na zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Naratów dz. 101 - dokończenie - drugi etap II.”
Na to zadanie otrzymaliśmy 100% dofinansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego. Planowane zakończenie prac to połowa
września br., a wykonawcą zadania została firma "Drogomel".
A.D.

ROZPOCZĘLI WAKACJE
W KAROWIE
Dzięki zaangażowaniu i pracy Mirosława Bojanka, sołtysa Karowa
mieszkańcy, a w szczególności
dzieci i młodzież powitały lato.
Na zgromadzonych czekały atrakacje, zabawy i niespodzianki.

Na dzieci czekały przejazdy konno oraz prezentacja wozu strażackiego Ochotniczej Straży
Pożarnej w Niechlowie.
A.D

DOFINANSOWANIE NA MELIORACJE
Rozstrzygnięty został konkurs Urzędu Marszałkowskiego, na utrzymanie urządzeń melioracji wodnej. Nasza gmina znalazła się wśród
57 gmin Dolnego Śląska, z kwotą dofinansowania 20 500,00 zł.
Zadanie będzie realizowane w Głobicach i Żabinie. Jest to kolejne
dofinansowanie, które otrzymała nasza gmina na utrzymanie
urządzeń melioracji wodnych. W ubiegłym roku w ramach tego
samego konkursu, gmina zrealizowała takie zadania w Karowie,
Sicinach i Głobicach
A.D

PIENIĄDZE NA NOWE
PUNKTY OŚWIETLENIOWE
Otrzymaliśmy kolejne dofinansowanie na realizację zadań. Sejmik
Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia
z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom wyłonionym w ramach konkursu pn.
„Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2021”. Na ogłoszonej liście
rankingowej znalazła się również nasza gmina z kwotą 74 194,00 zł
na zadanie „Budowa lokalnych punktów oświetleniowych zasilanych
energią z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Niechlów”.
Nowe punkty pojawią się w Łękanowie (3 szt.) - przy posesjach znajdujących się po lewej stronie na wjeździe od strony Niechlowa,
w Naratowie (2 szt.) - na skwerku oraz w Głobicach (1 szt.) - przy
posesji znajdującej się po lewej stronie na wjeździe od strony Żabina.
A.D
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Wakacji czas!

Ostatni dzwonek w naszych szkołach zabrzmiał 25 czerwca. W tym dniu
uczniowie, nauczyciele jak i rodzice uroczyście zakończyli rok szkolny
i oficjalnie rozpoczęli dwumiesięczne wakacje. Mijający rok szkolny był
trudny, dlatego, że pandemia zmieniła zasady nauczania, ale dzięki zaangażowaniu i ciężkiej pracy uczniów, nauczycieli i rodziców udało się
zakończyć ten rok szkolny ze wspaniałymi wynikami. W szkole w Sicinach jak i Niechlowie, pomimo trwającej pandemii udało się wręczyć świadectwa, nagrody
i wyróżnienia uczniom, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce oraz wysokie frekwencje. Nie zabrakło również nagród, które zostały przyznane uczniom za udział
w konkursach m.in. za zajęcie wysokich lokat w XXII Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym „Armia Krajowa Siłą Zbrojną Polskiego
Państwa Podziemnego”. Z okazji zakończenia roku szkolnego w Niechlowie pożegnano przechodzącą na zasłużoną emeryturę Barbarę Łysik. Michał Frąckowiak
złożył serdeczne podziękowania za wkład włożony w rozwój oświaty oraz zaangażowanie w codzienną pracę.
Wszystkim jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzymy słonecznych, ale przede wszystkim bezpiecznych wakacji, a absolwentom naszych szkół podstawowych
dobrych wyborów szkoły średniej i spełnienia najskrytszych marzeń.
Lista wyróżnionych i nagrodzonych osób w Sicinach:
Klasa I
Odznaka Wzorowy Uczeń
- bardzo dobre wyniki w nauce
i wzorowe zachowanie:
1. Adfeldt Oliwia
2. Bytnar Wiktoria
3. Orłowska Julia
4. Piela Alicja
5. Tsilke Alina
Za bardzo dobre i dobre wyniki
w nauce i bardzo dobre
i dobre zachowanie:
1. Bachowska Wiktoria
2. Buda Wojciech
3. Cywka Ewelina
4. Humeniuk Filip
5. Pachołek Antoni
6. Szklarzewska Pola
Klasa II
Odznaka Wzorowy Uczeń
- bardzo dobre wyniki w nauce
i wzorowe zachowanie:
1. Antolak Antonina
2. Frąckowiak Dorota
3. Kietlińska Katarzyna
4. Szadkowska Oliwia
Za Bardzo dobre wyniki w nauce
i bardzo dobre zachowanie:
1. Beta Szymon
2. Jankowski Krystian
3. Szadkowski Mateusz
4. Sędłak Dawid
Za bardzo dobre i dobre wyniki
w nauce i wzorowe zachowanie:
1. Marciszonek Michalina
2. Potopa Stanisław
Klasa III
Odznaka Wzorowy Uczeń
- bardzo dobre wyniki w nauce
i wzorowe zachowanie:
1. Bobowski Marcel
2. Buda Filip
3. Burdziak Nikolett
4. Ochnia Dominika
5. Palewicz - Sawicka Amelia
6. Słotwińska Lena
Za bardzo dobre wyniki
w nauce i wzorowe zachowanie
1. Stankiewicz Maja

2. Harc Maja
3. Soczewka Maja
4. Kluska Wiktoria
Za bardzo dobre wyniki w nauce
i bardzo dobre zachowanie:
1. Sikorski Wiktor
Klasa IV
Świadectwo z wyróżnieniem
otrzymali:
1. Kietlińska Hanna
2. Peliwo Karolina
3. Skoczylas Maja
4. Kurek Justyna
Za dobre wyniki w nauce:
1. Zarzycka Alicja
2. Rzepecki Marcin
Klasa V
Świadectwo z wyróżnieniem
otrzymali:
1. Zaczkiewicz Ewa
2. Bytnar Filip
3. Hływa Grzegorz
4. Swojak Filip
5. Ilczyńska Emilia
Za dobre wyniki w nauce:
1. Swojak Oskar
2. Zawadzka Zofia
Klasa VI
Świadectwo z wyróżnieniem
otrzymali:
1. Ochnia Jakub
2. Charysz Szymon
3. Kubiak Maja
4. Krzyżosiak Hanna
5. Peliwo Bartosz
za dobre wyniki w nauce:
1. Śpiewak Michał
Klasa VII
Świadectwo z wyróżnieniem
otrzymali:
1. Hływa Marek
2. Kinasz Nicola
3. Frąckowiak Weronika
4. Skuriat Oliwier
5. Zaremba Mikołaj
za dobre wyniki w nauce:
1. Sowa Gabriela

Klasa VIII
Świadectwo z wyróżnieniem
otrzymali:
1. Wojtkowiak Oliwia
2. Wołoszyn Jakub
3. Szadkowska Wiktoria
4. Krzyżosiak Anna
za dobre wyniki w nauce:
1. Krzyżosiak Aleksandra
2. Majkowska Martyna
3. Alchimowicz Amelia
4. Szostek Victoria
5. Skoczylas Paulina
Lista wyróżnionych
i nagrodzonych w Niechlowie:
Klasa I
1. Wojciech Serafin,
2. Jakub Cieślik,
3. Lena Kaczmarek,
4. Mikołąj Biedrzyński,
5. Marcel Plesz,
6. Natalia Klaczyńska
Klasa II
1. Sabina Alchimowicz,
2. Zuzanna Banach,
3. Zuzanna Jakubiec,
4. Julia Cieślik,
5. Antoni Malik,
6. Magdalena Niemczyk,
7. Natalia Puchacz
Klasa III
1. Maria Bojanek,
2. Wojciech Gumiński,
3. Sebastian Przebieracz,
4. Natalia Sobczyk,
5. Jan Witczak
Klasa IV
1. Pytel Oliwia,
2. Szymanek Amelia,
3. Trojniar Nicola,
4. Klaczyński Norbert,
5. Chajdas Miłosz,
6. Kornaga Gracjan
Klasa V
1. Kwaśnik Anna,
2. Magdycz Aleksandra,
3. Juraszek Szymon,
4. Grzegorczyk Paweł,
5. Serafin Bartosz

Klasa VIa
1. Monkiewicz Stanisław,
2. Pakuła Oliwia,
3. Kaczmarek Oskar,
4. Woźnica Karolina,
5. Chajdas Mikołaj,
6. Guz Izabela,
7. Skrzynecka Julia
Klasa VIb
1. Getner Szymon,
2. Kmiecik Klaudia
Klasa VIIa
1. Kopaniecka Weronika,
2. Bieniek Gracjan,
3. Galant Wiktoria,
4. Świstek Karolina
Klasa VIIb
1. Klaczyńska Daria
Klasa VIII
1. Bojanek Bartosz,
2. Stojanowski Kacper,
3. Nowakowski Kacper
XXII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy
o Polskim Państwie Podziemnym
„Armia Krajowa - Siłą Zbrojną Polskiego
Państwa Podziemnego”
- organizator PCDNiPPP w Górze
1/ na poziomie klas IV-VI:
I miejsce - Klaudia Kmiecik,
III miejsce - Szymon Getner
w kategorii: plakat, rysunek
2/ na poziomie klas VII-VIII:
I miejsce - Kacper Stojanowski
		
i Magdalena Mączka
II miejsce - Weronika Kopaniecka
w kategorii: plakat, rysunek
I miejsce - Bartosz Bojanek
II miejsce - Ewelina Skoczylas
w kategorii scenariusz uroczystości
VI Powiatowy Konkurs Plastyczny
dla uczniów klas I-III pt. „Kolorowa łąka”
III miejsce - Maja Jakubiak
XVII Powiatowy Konkurs
Plastyczny dla klas 7-8
„Szaro- Kolorowo - Nastrojowo”
II miejsce - Daria Klaczyńska
XIX Powiatowy Konkurs
Przyrodniczy dla klas 7-8
Laureat - Bartosz Bojanek

A.D.
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SPOTKANIE KONSULTACYJNE W RAMACH
PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”
29 czerwca na świetlicy wiejskiej w Lipowcu odbyło się spotkanie informacyjne, dotyczące programu „Czyste powietrze”, które było
dedykowane mieszkańcom Lipowca, Bełcza Wielkiego, Masełkowic, Żabina oraz Głobic. Podczas spotkania zostały omówione cele
programu, poziomy dofinansowania, koszty kwalifikowane oraz sposoby złożenia wniosku. Poinformowano przybyłych jakie informacje, są niezbędne do prawidłowego wypełnienia wniosku. Poruszono także zmiany w programie „Czyste powietrze”, które zostały
wprowadzone od 1 lipca 2021 r. Najważniejszymi zmianami, które weszły w życie od 1 lipca są: wycofanie dotacji na kotły węglowe,
zwiększenie progów dochodowych uprawniających do podwyższonego poziomu dofinansowania oraz poszerzenie listy kosztów kwalifikowanych o kotły na pellet o podwyższonym standardzie. Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze”
będzie możliwy tylko do końca obecnego roku. Zatem, aby otrzymać dotację wnioskujący musi do 31 grudnia 2021 r. złożyć wniosek
o dofinansowanie obejmujący kocioł na węgiel, zakupić i zamontować to źródło ciepła, a dodatkowo wymagana jest faktura wystawiona
do końca bieżącego roku (warunek ten nie dotyczy wniosków złożonych przed datą wejścia w życie zmian w programie, czyli przed
1 lipca 2021 r.). Podwyższenie progów dochodowych ma na celu ujednolicenie progów dochodowych programu „Czyste Powietrze”,
dzięki czemu więcej osób skorzysta z podwyższonego poziomu dofinansowania w „Czystym Powietrzu”, czyli otrzyma bezzwrotną
dotację wynoszącą do 37 tys. zł. Od 1 lipca 2021 r. dla gospodarstw jednoosobowych próg dochodowy wzrośnie o 229 zł niż obecnie,
czyli do kwoty 2 189 zł. Z kolei dla gospodarstw wieloosobowych próg dochodowy podwyższy się o 164 zł niż obecnie, czyli do poziomu 1 564 zł na osobę. Jeżeli chodzi o wyższe dotacje na kotły na pellet o podwyższonym standardzie to jest szansa na dotację do
9 tys. zł (nie więcej niż 45% faktycznie poniesionych kosztów) w podstawowym poziomie dofinansowania. W podwyższonym dotacja
ta wynosi do 12 tys. zł (nie więcej niż 60% kosztów).
INFORMACJE JAKIE NALEŻY PRZYGOTOWAĆ PRZED WIZYTĄ W URZĘDZIE
- Dane właściciela nieruchomości (wnioskodawcy): Imię i nazwisko, pesel, nr telefonu, adres zamieszkania, adres email – potrzebny
do założenia konta na Portalu (w wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość założenia konta na miejscu)
- Czy wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim, jeżeli tak to informacja o współmałżonku: Imię i nazwisko, pesel.
•

Wspólnota majątkowa: Tak/Nie.

•

Współwłasność, jeżeli tak to dane współwłaścicieli: Imię i nazwisko, adres.

•

Numer Rachunku Bankowego Wnioskodawcy (do wypłaty dotacji).

•

Adres budynku w którym będzie prowadzone przedsięwzięcie.

•

Numer KW i nr ewidencyjny działki.

•

Rok wystąpienia o zgodę na budowę/ rok zgłoszenia budowy.

•

Powierzchnia budynku/lokalu.

•

Czy na nieruchomości prowadzona działalność gospodarcza, jeżeli tak to należy określić procent powierzchni przeznaczonej
na działalność, powyżej 30% brak dotacji.

•

Dochód wnioskodawcy za 2020 rok wraz z wskazaniem podstawy (PIT, działalność gospodarcza, gospodarstwo rolne, świadczenia rodzinne itp.)

•

Zaświadczenie (otrzymasz je w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej) o wysokości miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka rodziny gospodarstwa domowego, jeżeli osoba ubiega się o dofinansowanie z podwyższonego
poziomu.

W kolejnych miesiącach zaplanowane zostały spotkania przewidziane dla mieszkańców z kolejnych miejscowości. O terminach i lokalizacjach będziemy Państwa na bieżąco informować.

PRACUJĄ NAD STRATEGIĄ ROZWOJU WSI
W Bełczu Wielkim i Bartodziejach przygotowywana jest Sołecka
Strategia Rozwoju Sołectwa. Pierwszym etapem było wyrażenie
chęci i podjęcie uwały wsi do przystąpienia do Programu „Odnowa
Wsi Dolnośląskiej”. 15 i 23 czerwca w 2021 roku przedstawiciele
sołectw wraz z moderatorem pracowali nad strategią rozwoju
sołectwa. Warsztaty były poprzedzone wizytacją terenową wsi. Wypracowana strategia będzie przedstawiana na zebraniu wiejskim,
na którym mieszkańcy w głosowaniu zdecydują o jej zatwierdzeniu.
Jeżeli strategia zostanie zatwierdzona, to uchwała w tej sprawie
zostanie przedłożona wójtowi, który skieruje ją do zatwierdzenia
przez Radę Gminy. Posiadanie strategii wypracowanej przez wsie
i moderatora pozwoli sołectwu ubiegać się o pieniądze z programu
Dolnośląska Odnowa Wsi, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
A.D
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„Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest..”, czyli Złote Gody
Cztery pary z naszej gminy świętowały 50. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego – państwo Błaszczak, Zielińscy, Buszta oraz Jóźwiak.
Wyjątkowy jubileusz i wyjątkowi ludzie, którym uśmiech nie znikał z twarzy. I choć sami przyznają, że nie ma złotej recepty na długoletnie, szczęśliwe pożycie małżeńskie, to jak sami twierdzą warto się uśmiechać, wspierać i wspólnie cieszyć się życiem.
Michał Frąckowiak wręczył jubilatom odznaki oraz legitymacje, które zostały przyznane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudę. Naszym parom Michał Frąckowiak złożył życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności na kolejne lata wspólnego życia.
- Jesteście dla nas wzorem i wiem, że za tymi wspólnie przeżytymi latami, niesiecie za sobą ogromny bagaż doświadczeń i wspomnień,
dlatego składam Wam serdeczne gratulacje i życzę kolejnych jubileuszy. - mówił.
W uroczystości wzięli udział także: przewodniczący Rady Gminy Stanisław Galant, skarbnik gminy Agnieszka Przybylska, kierownik
Referatu Rozwoju i Ochrony Środowiska Dariusz Raczycki, sołtys wsi Bartodzieje Marzanna Czuchraj, sołtys wsi Żuchlów Anna Filipiak
oraz członek Rady Sołeckiej wsi Miechów Agnieszka Majewska.
A.D.

Dzień Dziecka
w Niechlowie
Z inicjatywy sołtysa wsi Niechlów z osadą
Klimontów Janiny Czapli, zorganizowany
został na skwerku w Niechlowie Dzień
Dziecka. Na uczestników czekały gry, zabawy oraz dmuchańce, a na zakończenie
wspólny poczęstunek. Miłą niespodzianką
była wizyta niechlowskiej straży i możliwość
poznania sprzętu strażackiego.
A.D.
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WĘDKARSKI DZIEŃ DZIECKA
5 czerwca na zbiorniku retencyjnym w Niechlowie odbyły się zawody wędkarskie,
które zostały zorganizowane z okazji Dnia Dziecka przez Stowarzyszenie „Trzy Stawy”.
W zawodach udział wzięło 23 młodych wędkarzy wraz z rodzicami i opiekunami.
Zawodnicy łowili płocie, krąpie, ukleje, leszczyki i okazałe karasie. Zwyciężczynią
okazała się Aniela Ratajczak, II miejsce zajął Szymon Galer, a III miejsce Krzysztof Kurowski. Nagrodę za złowienie największej ryby zdobył Filip Kościelak, który
złowił karasia o masie 980 g.
Po zawodach na uczestników czekało wręczenie nagród oraz wspólny poczęstunek
przy grillu. Stowarzyszenie „Trzy Stawy” dziękuje wszystkim sponsorom za pomoc
w organizacji tego przedsięwzięcia:
- Bożenie i Wiesławowi Czak;
- Sklepowi Wędkarskiemu Zdzisław Drewnik w Górze;
- Salonowi Wędkarskiemu AngryFish w Górze;
- Sklepowi Zoologiczno - Wędkarskiemu w Górze - Anna i Marcin Dobrzyńscy;
- Wędkarskiej Trafice we Wschowie,
- Banda Baits Szprotawa Mariusz Ryżak;
- Firmie Woziński W. Szeląg M. S. C. Usługi Ziemne Melioracyjne i Transportowe;
- Sołtysowi sołectwa Niechlów z osadą Klimontów Pani Janinie Czapli;
- Wiolecie i Kacprowi Banachom;
- Nadleśnictwu Góra Śląska;
- Romanowi Biedrzyńskiemu;
- Stacji Paliw Huzar w Niechlowie
A.D

Sprawdzili stan dróg

Informacja

Michał Frąckowiak wziął udział w wyjazdowym posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, która polegała na
lustracji dróg śródpolnych oraz gminnych . Wspólnie z radnymi
odwiedził drogi, które w ocenie radnych wymagają poprawy m.in.
droga we Wronowie, Sicinach, Wronińcu, Żuchlowie, Miechowie
oraz Karowie.
A.D

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie informuje,
że od dnia 1 lipca 2021 r. nie będzie organem realizującym program „Dobry start”. 15 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła projekt
rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, zmieniającego zasady naboru wniosków do programu „Dobry Start”
na rok szkolny 2021/2022. Składanie wniosków będzie odbywać
się tylko w formie elektronicznej, a obsługą w pełni zautomatyzowanego procesu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Warto zaznaczyć, że dla rodziców, którzy do tej pory składali wnioski o świadczenie poprzez bankowość elektroniczną (najpopularniejsza forma), PUE ZUS oraz system Empatia zmiana będzie
niewidoczna, ponieważ z ich perspektywy składanie wniosków
odbędzie się dokładnie w takim samym trybie. Wszystkie informacje o złożonym wniosku i świadczeniu będą dostępne na portalu
PUE ZUS. Osoby, które nie mają jeszcze swojego profilu na PUE
ZUS, mogą go założyć samodzielnie przez Internet lub z pomocą pracownika ZUS, podczas e-wizyty, w czasie naszego dyżuru
w innej instytucji. ZUS wypłaci pieniądze tylko na konto bankowe
wskazane we wniosku. Wypłata będzie realizowana:
• do 30 września 2021 r. – na podstawie wniosków złożonych
do końca sierpnia,
• w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku – na podstawie
wniosków składanych od września.
A.D.

Rozmawiali o sprawach gminy
17 czerwca we Wronowie odbyło się spotkanie, zainicjowane przez
Michała Frąckowiaka. Głównym tematem było omówienie bieżących spraw oraz spraw związanych z realizowanymi zadaniami
w danej miejscowości. Sołtysi poruszali i omawiali kwestie związane
z usprawnieniem współpracy pomiędzy urzędem, a sołectwami
m.in. wynajem świetlic wiejskich. Kolejne spotkanie zaplanowane
jest na koniec sierpnia br.
A.D

Górka Macieja z kolejnym dofinansowaniem
Samorząd Województwa Dolnośląskiego rozstrzygnął konkurs na projekty do realizacji w ramach programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi.
Do dofinansowania zakwalifikowało się 46 projektów na łączną kwotę
ponad 1,3 mln zł. Nasza gmina otrzymała dofinansowanie na zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Siciny
na "Górce Macieja" poprzez budowę placu zabaw” w wysokości 30 000
tys. zł. Jest to kolejne dofinansowanie, na zagospodarowanie tego
terenu. Wcześniej otrzymaliśmy dotację m.in. na nasadzenie drzew
miododajnych na działce, na której znajduje się Górka Macieja.
A.D
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Dzień Dziecka
z biblioteką

Majowe święta
u przedszkolaków

31 maja br. Filia Biblioteczna w Sicinach oraz sołectwo Siciny
na czele z panią sołtys Jolantą Nowicką, wspólnie zorganizowali obchody Dnia Dziecka przed pałacem w Sicinach. Wspaniałą
zabawę dla najmłodszych poprowadziła animatorka – Natalia
Skoczylas. Na dzieci czekało wiele atrakcji, miedzy innymi chusta
i tunel animacyjny, wesołe tańce oraz bańki mydlane. Nie zabrakło
także słodkich przekąsek i lodów.

Maj to nie tylko miesiąc kwiatów i okresu, w którym wszystko budzi
się do życia, to także czas najważniejszych państwowych świąt.
Przedszkolaki z grupy Borowiki chcąc uczcić te święta wspólnie
z panią Anetą Mendyką oraz panią Małgorzatą Głowiak wysłuchali
utworów o fladze. Następnie w ramach akcji „Cała Polska czyta
dzieciom” panie przeczytały utwory „Barwy Ojczyste” Czesława

Wakacje za pasem
Długotrwały tryb pracy online, wzbudził w nas poszukiwanie ciekawych metod zdobywania wiedzy oraz sposobu na zintegrowanie
grup klasowych w ostatnie dni nauki. Jednym ze sposobów są zajęcia na świeżym powietrzu, np.: z biologii, na których uczniowie
w praktyce określali liczebność, zagęszczenie i rozmieszczenie
wybranych populacji organizmów. Na lekcjach wychowania do
życia w rodzinie, podejmowanie dialogu i rozwijanie słownictwa za
pomocą cieszącej się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży
grą w kalambury. Na lekcjach chemii, wykonywanie ciekawych
doświadczeń i rozwiązywanie powtórzeniowych ćwiczeń. Na przyrodzie czwartoklasiści pracowali w grupach, badali właściwości
powietrza i rozpoznawali gatunki roślin
rosnących na terenie szkoły. Uczniowie
bardzo chętnie na zajęciach rozmawiają
z nauczycielami, przełamują swoje bariery, pokonują strach i wstydliwość. Podejmowane formy pracy pokazują nam,
że w edukacji bardzo istotny jest dialog,
obecność drugiego człowieka, gesty
i emocje, które wyraża. Miejmy, dlatego
nadzieję, że prawidłowe relacje, odłożenie
na bok sprzętów elektronicznych i umiejętność nawiązywania kontaktów będzie
priorytetem na najbliższe wakacje.
Monika Jankowiak

Janczarskiego i „Ziemia rodzinna” Władysława Bełzy. Przedszkolaki
zaśpiewały hymn Polski oraz piosenkę pt. „Nasze polskie ABC”.
Zaprezentowały także wiersze pt. „Dwie róże”, „Kto Ty jesteś”.
Borowiki na zakończenie wykonały państwową flagę i wyrecytowały wiersz pt. „Barwy ojczyste”. Wicedyrektor Dorota Szostek
podziękowała dzieciom i paniom za przygotowanie programu
oraz za piękną dekorację.
Małgorzata Głowiak
Katarzyna Baran

DUMNI Z POLSKI
Nasza szkoła, pomimo wielu ograniczeń wynikających z edukacji
zdalnej, wzięła aktywny udział w Ogólnopolskim Programie Aktywizacji Społeczeństwa Obywatelskiego skierowanym do dzieci i młodzieży. Organizatorem projektu była ,,Fundacja Życie”,
a wsparcie finansowe pochodziło z Ministerstwa Finansów. Celem
programu było podnoszenie poziomu wiedzy oraz świadomości
obywatelskiej wśród dzieci i młodzieży. Podczas zajęć promowano
nowoczesny patriotyzm oraz postawy pro obywatelskie.
Uczniowie mogli się dowiedzieć:
- Jakie prawa i obowiązki ma obywatel?
- Dlaczego warto angażować się w działalność pro bono?
- Jak planować swoją przyszłość?
- Czym jest dobro wspólne i jak pracować na jego rzecz?
- Gdzie szukać pomocy, gdy padnie się ofiarą przestępstwa?
- Efektem przeprowadzonych działań jest uzyskanie przez szkołę
Certyfikatu potwierdzającego realizację wszystkich zadań. Dziękujemy wszystkim nauczycielom i uczniom, którzy zaangażowali
się w realizację tego projektu.
Halina Kuchta
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Ciekawe zajęcia dla najmłodszych Ogólnopolski Tydzień
21 czerwca 2021r. w Zespole: Szkoła Podstawowa i Przedszkole Czytania Dzieciom
w Niechlowie odbyły się bardzo ciekawe zajęcia przeznaczone dla
przedszkolaków i klas I-III. Dzięki Wąsowskiemu Stowarzyszeniu
Opieki nad Zwierzętami ,,Kundelek” dzieci mogły uczestniczyć
w spotkaniu z psami rasy border collie. Najpierw treserka-behawiorystka pokazała dzieciom na maskotce, jak bezpiecznie podchodzić
do psa i czego nie wolno robić. Dzieci dowiedziały się też, że żółta

wstążeczka przy obroży psa oznacza, że może być on agresywny.
Następnie oglądały, jak wygląda tresura psa, jak są zdolne i szybko uczą się różnych umiejętności. Treserka uświadamiała także
dzieciom, że wychodząc na spacer ze swoim pupilem, zawsze
należy zabierać ze sobą woreczki i sprzątać po nim nieczystości.
Dzieci, których rodzice wyrazili na to zgodę, mogły pogłaskać psa
i razem z nim ćwiczyć. Serdeczne podziękowania należą się Pani
Małgorzacie Stanuch-Rokickiej- Prezes Stowarzyszenia „Kundelek”
za umożliwienie naszym uczniom uczestnictwa w tak profesjonalnie przeprowadzonych zajęciach edukacyjnych.
Halina Kuchta

W dniach 26 maja - 2 czerwca 2021 r. obchodziliśmy XX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. Jest to coroczna akcja prowadzona
przez Fundację „ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom”.

Jej celem jest promocja czytelnictwa i wartościowej literatury dla
najmłodszych. Włączając się w krajowe obchody tygodnia czytania,
Karolina Szafrańska z Filii Bibliotecznej wybrała się do przedszkola w Sicinach. Piękna pogoda pozwoliła zorganizować spotkanie
z przedszkolakami, z grup Muchomorki i Biedronki na dworze.
Hasłem tegorocznej odsłony akcji było „Lubimy czytać polskich
autorów”, dlatego dzieci wysłuchały trzech wierszy: „Słoń Trąbalski” Juliana Tuwima, „Małpa w kąpieli" Aleksandra Fredry, „Na
straganie” Jana Brzechwy.

Piękne, zdrowe i zadbane

W maju i czerwcu Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie realizuje projekt grantowy pn. „Piękna,
zdrowa i zadbana”. Po cyklu spotkań makijażowych zorganizowaliśmy warsztaty zielarskie. Dzięki
profesjonalnemu przedstawieniu tematów przez pracownika laboratorium zielarsko-kosmetycznego
"Zielony Wulkan" uczestniczki projektu, mogły nauczyć się podstawowej wiedzy o kosmetykach
naturalnych i środkach czystości, jak wykorzystać otaczające nas bogactwo przyrody, mogły same
przygotować herbaty i kremy oraz pod fachowym okiem wspólnie dobrać składniki, łączyć ilości
i zapachy. Następnym etapem projektu były warsztaty zdrowego odżywiania, które prowadziła
dla nas pracownica Poradni Żywieniowej "Tańczące winogrona". Dzień po dniu, panie poznawały
głębsze znaczenie tego co i jak jemy. Winogrona, pomidory, witamina C, woda i aktywność fizyczna - w tych tematach poruszaliśmy się podczas wykładów. Uczestniczki zaprzyjaźniły się z owocami
i warzywami, poznały znaczenie ich składu, skutki niedoboru i nadmiaru składników pokarmowych,
omówiły, dlaczego tak ważne znaczenie dla naszego zdrowia ma woda i dlaczego żadna dieta nie
jest skuteczna w pojedynkę, a jedynie w duecie z aktywnością fizyczną.
W kolejnym tygodniu wspólnie z paniami Koła Gospodyń Miejskich z Wołowa, mieliśmy przyjemność stworzyć własne, naturalne mydła, błyszczyki oraz kule do kąpieli. Nasze
warsztaty miały na celu uświadomić, że z przyjemnością możemy wyprodukować
je same, wykorzystując naturalne tłuszcze, olejki czy wosk. Zajęcia zatem były
przyjemnością i radością, a zdobyta wiedza i umiejętności zostaną na pewno
wykorzystane w przyszłości. Każda z pań mogła także zabrać przygotowane przez
siebie kosmetyki ze sobą i wykorzystać do codziennej pielęgnacji. W trakcie
realizacji jest już też ostatni cykl zajęć z kroju i szycia, na którym zakończymy
organizację zadania. Ze względu na remont budynku GOK, zajęcia odbywają się
w świetlicach wiejskich w Łękanowie oraz Głobicach.
Zadanie jest sfinansowane w ramach poddziałania "Wsparcie 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 "Aktywni
mieszkańcy wizytówką Ujścia Baryczy".
Joanna Laksander
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JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ ZMIANY W PROGRAMIE
DO ADOPCJI ZWIERZĄT? „CZYSTE POWIETRZE”
Schroniska i fundacje wciąż alarmują o ogromnej liczbie porzuconych i niechcianych zwierząt, głownie psów i kotów, dlatego
temat adopcji jest bardzo aktualny. Wiele osób decyduje się na adopcję, jednak taka decyzja wciąż budzi wiele wątpliwości. Każda
nieprzewidziana adopcja jest ogromnym stresem i przeżyciem
dla zwierzęcia. Oprócz potrzeb emocjonalnych, należy pamiętać,
że zaadoptowane zwierzę to także koszty i obowiązki, dlatego
tak ważna jest procedura adopcyjna i weryfikacja potencjalnego właściciela. Do adopcji wymagane jest ukończenie 18 roku
życia i posiadanie przy sobie dowodu osobistego. Upewnijmy
się, iż jesteśmy gotowi na nowego towarzysza w swoim życiu,
że wszyscy domownicy wyrazili zgodę i chęć posiadania zwierzęcia
ze schroniska oraz że posiadamy odpowiednio dużo czasu, aby
poświęcić go zwierzakowi (spacery, wizyty u weterynarza). Bardzo
ważne jest, aby zastanowić się, co zrobimy ze zwierzakiem, gdy
będziemy wyjeżdżali na wakacje, zachorujemy. Jeżeli wynajmujemy mieszkanie lub dom upewnijmy się czy jego właściciel zgodzi
się na posiadanie czworonoga. W wypadku pewności co do chęci
adoptowania zwierzaka należy być przygotowanym na odebranie
go ze schroniska. Należy posiadać transporter odpowiedni dla
zwierzaka, smycz lub koc, aby zapewnić mu komfortową podróż
do nowego domu.
A.D.

Najważniejszymi zmianami, które od 1 lipca weszły w życie są:
wycofanie dotacji na kotły węglowe, zwiększenie progów dochodowych uprawniających do podwyższonego poziomu dofinansowania
oraz poszerzenie listy kosztów kwalifikowanych o kotły na pellet
o podwyższonym standardzie. Zakup i montaż kotła na węgiel
w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko do
końca obecnego roku. Zatem, aby otrzymać dotację wnioskujący
musi do 31 grudnia 2021 r. złożyć wniosek o dofinansowanie
obejmujący kocioł na węgiel, zakupić i zamontować to źródło
ciepła, a dodatkowo wymagana jest faktura wystawiona do końca
bieżącego roku (warunek ten nie dotyczy wniosków złożonych
przed datą wejścia w życie zmian w programie, czyli przed 1 lipca
2021 r.). Podwyższenie progów dochodowych ma na celu ujednolicenie progów dochodowych programu „Czyste Powietrze”,
dzięki czemu więcej osób skorzysta z podwyższonego poziomu
dofinansowania w „Czystym Powietrzu”, czyli otrzyma bezzwrotną
dotację wynoszącą do 37 tys. zł. Od 1 lipca 2021 r. dla gospodarstw
jednoosobowych próg dochodowy wzrośnie o 229 zł niż obecnie,
czyli do kwoty 2 189 zł. Z kolei dla gospodarstw wieloosobowych
próg dochodowy podwyższy się o 164 zł niż obecnie, czyli do poziomu 1 564 zł na osobę. Jeżeli chodzi o wyższe dotacje na kotły
na pellet o podwyższonym standardzie to jest szansa na dotację
do 9 tys. zł (nie więcej niż 45% faktycznie poniesionych kosztów)
w podstawowym poziomie dofinansowania. W podwyższonym
dotacja ta wynosi do 12 tys. zł (nie więcej niż 60% kosztów).

INFORMACJE JAKIE NALEŻY PRZYGOTOWAĆ
PRZED WIZYTĄ W URZĘDZIE
•

Dane właściciela nieruchomości (wnioskodawcy): Imię i nazwisko, pesel, nr telefonu, adres zamieszkania, adres email
– potrzebny do założenia konta na Portalu (w wyjątkowych
sytuacjach istnieje możliwość założenia konta na miejscu)

•

Czy wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim, jeżeli
tak to informacja o współmałżonku: Imię i nazwisko, pesel.

•

Wspólnota majątkowa: Tak/Nie.

•

Współwłasność, jeżeli tak to dane współwłaścicieli:
Imię i nazwisko, adres.

•

Numer Rachunku Bankowego Wnioskodawcy (do wypłaty
dotacji).

•

Adres budynku w którym będzie prowadzone przedsięwzięcie.

•

Numer KW i nr ewidencyjny działki.

•

Rok wystąpienia o zgodę na budowę/ rok zgłoszenia budowy.

•

Powierzchnia budynku/lokalu.

•

Czy na nieruchomości prowadzona działalność gospodarcza,
jeżeli tak to należy określić procent powierzchni przeznaczonej na działalność, powyżej 30% brak dotacji.

•

Dochód wnioskodawcy za 2020 rok wraz z wskazaniem podstawy (PIT, działalność gospodarcza, gospodarstwo rolne,
świadczenia rodzinne itp.)

•

Zaświadczenie (otrzymasz je w Miejsko-Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej) o wysokości miesięcznego dochodu
przypadającego na jednego członka rodziny gospodarstwa
domowego, jeżeli osoba ubiega się o dofinansowanie z podwyższonego poziomu.
A.D
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XXII MISTRZOSTWA POLSKI MAŻORETEK

W dniach 19-20 czerwca odbyły się XXII Mistrzostwa Polski Mażoretek w Kędzierzynie- Koźlu, w których udział wzięły, działające przy
Gminnym Ośrodku Kultury mażoretki „Delicje”. Po ciężkich zmaganiach wśród wielu zespołów z całej Polski oraz po bardzo wyczerpującym, gorącym weekendzie wróciły do domu równie zmęczone co szczęśliwe. Swoją ciężką pracą, zapałem i determinacją w dążeniu
do celu udowodniły, że ich pasja do tańca mażoretkowego ma swoją wartość i przynosi sukcesy w postaci wywalczonych osiągnięć,
które prezentujemy poniżej:
I miejsce I miejsce I miejsce I miejsce I miejsce II miejsce II miejsce II miejsce II miejsce 				
III miejsce III miejsce III miejsce III miejsce IV miejsce V miejsce VI miejsce VIII miejsce VIII miejsce VIII miejsce 				
X miejsce XI miejsce XI miejsce 				
XIII miejsce 				

scena baton przedszkolaki
scena pom pom przedszkolaki
scena baton seniorki (I krok)
defilada pom pom kadetki
scena baton rodzice mażoretek
miniformacja baton kadetki
scena buława seniorki
defilada buława seniorki
trio buława seniorki: Ola Monkiewicz,
Karolina Gurgurewicz i Zuzia Krawiec
mix seniorki
show seniorki
miniformacja buława seniorki
duet buława juniorki: Olga Worwa i Iza Guz
baton klasyczny kadetki
miniformacja mix seniorki
solo buława juniorki Olga Worwa
solo buława juniorki Iza Guz
solo buława seniorki Ola Monkiewicz
solo pom pom seniorki
Dominika Szymanowska
solo flaga seniorki Zuzia Krawiec
solo pom pom seniorki Agata Krzyżosiak
duet flaga seniorki Dominika Szymanowska
i Ola Guz
trio baton seniorki Dominika Szymanowska,
Zuzia Krawiec, Ola Monkiewicz.

Pomimo minionego, trudnego roku sekcja mogła powrócić do
treningów i przygotować popisowe, mistrzowskie układy. Występy
w Kędzierzynie – Koźlu były kolejnym etapem po kwalifikacjach
uzyskanych na Mistrzostwach Polski Zachodniej, które w tym roku
zorganizowane zostały przez „Delicje” w Górze. W tym samym
czasie, naszą gminę na Mistrzostwach Świata online reprezentowała Kalina Wilk, która jest uczestniczką zespołu mażoretkowego
„Finezja” ze Wschowy została została I Wicemistrz Świata solo flaga
i I Wicemistrz Świata solo buława klasyczna. Wszystkim zawodnikom, trenerom oraz rodzicom serdecznie gratulujemy.
Joanna Laksander

Triumphator
w wysokiej formie
Zawodnicy Klubu „Triumphator” wzięli
udział w czerwcowym turnieju judo w Żórawinie. W zawodach udział wzięło aż 240
zawodników z Polski oraz Czech.
Po ciężkiej walce udało się wywalczyć cztery
medale: złoty medal Igor Porciany, srebrny medal Tomasz Witek, brązowe medale
Kacper Majewski i Wiktor Karliński. Warto
dodać, że dla Tomasza, Wiktora i Kacpra
były to pierwsze starty w zawodach.
A.D
MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY
GMINY NIECHLÓW
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