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Będzie nowoczesne oświetlenie

13:00 - Msza św. w kaplicy NMP Królowej Polski
w Niechlowie
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NOWY WÓZ STRAŻACKI
JUŻ W NIECHLOWIE
Po niespełna dwóch latach od przywitania nowego wozu strażackiego Ochotniczej Straży Pożarnej we Wronowie, władze samorządu, radni, sołtysi, mieszkańcy i wszyscy zaproszeni powitali
nowy wóz strażacki, który trafił w ręce druhów z Ochotniczej Straży
Pożarnej w Niechlowie.
- Jest cała rzesza osób, która przyczyniła się do tego, aby ten wóz
mógł do Niechlowa przyjechać. Dziękuję radnym, dziękuję mieszkańcom, wszystkim naszym strażom. Dzięki Wam, ja widzę, że jest
sens działania i pozyskiwania nowych wozów. W dwa lata jednostki znajdujące się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym,
zostały wyposażone w nowe wozy. Jestem z tego bardzo dumny,
tak jak z pracy strażaków, którą wykonują na co dzień. - mówił
Michał Frąckowiak.
Wśród zaproszonych gości obecny był także komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Górze Krzysztof Panocha.

Wykonawcą zadania była firma Bocar Sp. z o.o., którego wartość
wyniosła 755 958,00 zł.
Na te zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie z Krajowego Systemu w wysokości 432.000 zł, z Fundacji KGHM 60.000,00 zł; środki
własne OSP, w tym darowizna od Przedsiębiorstwa Przemysłu
Ziemniaczanego S.A. w Niechlowie – 10.000zł. Gmina zapewniła
środki w wysokości 253.958 tyś zł
dab

Będzie nowoczesne oświetlenie
Michał Frąckowiak odebrał promesę na dofinansowanie zadania pn. „Budowa lokalnych punktów oświetleniowych zasilanych
energią z odnawialnych źródeł energii” w ramach konkursu Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej. Naszej gminie na te zadanie
przyznano 74 194, 00 zł. Nowe punkty pojawią się w Łękanowie,
Głobicach i Naratowie.

- Myślę, że czas na podziękowania jeszcze przyjdzie. Natomiast
najważniejszą rzeczą dzisiaj jest to, że spełniliśmy marzenia. Na początku naszych rozmów, szanse na zakup nowego wozu były nikłe.
Po kilku miesiącach spotkaliśmy się z ochotnikami, ponieważ
szanse z dnia na dzień zaczęły rosnąć, a dzisiaj jesteśmy świadkami wielkiej rzeczy. Zrealizowaliśmy bardzo ambitny cel, czego
wszystkim serdecznie gratuluję.

- Jest to kolejne wsparcie na realizację zadań w naszej gminie.
Serdecznie dziękuję władzom samorządu województwa dolnośląskiego za okazane wsparcie, bez którego część zadań nie doszłaby
do skutku. Dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego udało się
zrealizować m.in. modernizację świetlicy wiejskiej we Wronowie,
przebudowę świetlicy w Świerczowie i Łękanowie, plac zabaw
w Szaszorowicach. Dzięki tym środkom na ukończeniu jest także
budowa świetlicy wiejskiej we Wronińcu. – mówił Michał Frąckowiak.
dab

NOWINY NIECHLOWSKIE • SIERPIEŃ 2021

INFORMACJE

Pełniący obowiązki wójta gminy Niechlów
Michał Frąckowiak oraz
Przewodniczący Rady Gminy Niechlów
zapraszają na
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PROGRAM
13:00 - Msza św. w kaplicy NMP Królowej Polski
w Niechlowie
14:00 - Korowód dożynkowy
14:30 - Część oficjalna
16:30 - Część artystyczna (mażoretki "Delicje", iluzjonista
Piotr Szumny, kabaret "Dziura")
20:00 - Gwiazda wieczoru BAYERA
21:30 - Zabawa taneczna
ATRAKCJE DODATKOWE

stoiska gastronomiczne,
konkursy z nagrodami dla najmłodszych,
dmuchańce dla dzieci,
wystawa rękodziała Klubu Seniora w Żuchlowie,
Mobilny Punkt Spisowy

3

4

EMERYTURY CZAS
Pracownicy Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pożegnali
w sierpniu Irenę Mertę - wieloletniego pracownika GOPS, która przeszła na zasłużoną
emeryturę. W imieniu Michała Frąckowiaka,
życzenia złożyła skarbnik gminy Agnieszka
Przybylska oraz kierownik Referatu Rozwoju i Ochrony Środowiska Dariusz Raczycki.
Pani Irenie dziękujemy za owocną współpracę oraz życzymy zadowolenia płynącego
z poczucia dobrze wykonanej pracy, zdrowia i spełnienia wszystkich marzeń.
dab
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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
Zespół: Szkoła Podstawowa
im. Armii Krajowej
i Przedszkole w Niechlowie
ul. Szkolna 12B
tel. 65 543 56 23

PIENIĄDZE NA
NOWE INWESTYCJE
Przedstawiciele kilkunastu samorządów z subregionu
legnicko-głogowskiego z rąk marszałka Cezarego Przybylskiego odebrali promesy na dofinansowanie inwestycji w ramach konkursów Odnowa Dolnośląskiej Wsi
i konkursu dla gmin na utrzymanie urządzeń melioracji
wodnych. W imieniu Michała Frąckowiaka, skarbnik gminy Agnieszka Przybylska odebrała dla naszej gminy dwie
promesy na zadania pn. „Konserwacja rowów melioracji
szczegółowej w gminie Niechlów w miejscowości Głobice, Żabin”, którego wysokość dofinansowania wyniosła
20 500 zł oraz „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Siciny na Górce Macieja, poprzez budowę
placu zabaw”, na które otrzymaliśmy dofinansowanie
w wysokości 30 000 zł.
dab
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„Sokół Niechlów”
z nowym zarządem
Po rezygnacji zarządu klubu, członkowie na Walnym Zebraniu
6 lipca wybrali nowy zarząd. Prezesem klubu został Paweł Woziński, a członkami Paweł Tupiec oraz Krzysztof Kopaniecki. Zmienił
się także skład Komisji Rewizyjnej, w której skład wchodzą teraz
Tomasz Pasierbek oraz Michał Tycki. Wiesław Świerszcz, który
był prezesem klubu przez prawie 7 lat podziękował zawodnikom
za dotychczasową współpracę oraz życzył powodzenia w dalszej
drodze. Na spotkaniu obecny był również Michał Frąckowiak, który
także podziękował Wiesławowi Świerszczowi.
- Bardzo serdecznie dziękuję za możliwość współpracy z panem. Wiem, że prowadzenie tak małego klubu mogłoby się wydawać
proste, jednak nic bardziej mylnego. Wiem, że poświęcił pan mnóstwo czasu na to, aby Sokół Niechlów mógł funkcjonować. Gratuluję nowemu prezesowi i życzę powodzenia. Cieszę się, że widzę dzisiaj tylu chętnych i zaangażowanych zawodników. Jestem pewny,
że przy pracy, którą będziecie wkładać w grę, zajdziecie bardzo wysoko i tego z całego serca Wam życzę. Mogę zapewnić, że będę
Was wspierał zawsze kiedy będzie tego potrzebowali. - mówił.
dab

Wyprzedźmy COVID-9
Narodowy Program Szczepień służy zaplanowaniu działań, które mają zagwarantować przeprowadzenie bezpiecznych
i skutecznych szczepień wśród obywateli
Polski. Obejmuje nie tylko zakup odpowiedniej liczby szczepionek, ich dystrybucję, ale
także monitoring przebiegu i efektywności
szczepienia oraz bezpieczeństwo Polaków.
Szczepionka przeciw COVID-19 to jeden
z najważniejszych elementów, dzięki któremu możemy powstrzymać epidemię.
Jak działa? Szczepionka wyzwala w organizmie człowieka naturalną produkcję
przeciwciał. Stymuluje także nasze komórki
odpornościowe, tak aby chroniły nas przed
zakażeniem COVID-19.
Dlaczego warto się zaszczepić? Pokonanie
koronawirusa jest możliwe tylko poprzez
przerwanie jego transmisji z człowieka
na człowieka. Szczepionka daje nam taką
możliwość. Każda osoba, która się zaszczepi, ma szansę przerwać łańcuch zakażeń.
Nasze zaszczepienie się, to nie tylko ochrona dla nas. To także ochrona naszych
rodziców, dziadków, dzieci i przyjaciół.
Szczepionka jest darmowa i dobrowolna!
Zarejestrować się na szczepienie można na
cztery sposoby:
• zadzwonić na całodobową i bezpłatną
infolinię 989,
• elektronicznie poprzez e-Rejestrację
dostępną na pacjent.gov.pl,
• skontaktować się z wybranym punktem
szczepień,
• wysłać SMS na numer 664 908 556
lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie.

Informujemy, że w dalszym ciągu osoby, które nie mają możliwości dostać się
osobiście na szczepienie mogą skorzystać
z transportu, który zapewnia nasz samorząd. Żeby skorzystać z takiego transportu
prosimy o kontakt pod numerem telefonu 730 777 830, od poniedziałku do środy
w godzinach 7:00-15:00, w czwartki 7:0017:00 oraz piątki 7:00-13:00. Do tej pory
OSP Wronów, która jest odpowiedzialna
za transport mieszkańców na szczepienia
wykonała 7 takich wyjazdów.
W naszej gminie, wg stanu na dzień
24 sierpnia na 4801 mieszkańców, w pełni
zaszczepionych jest 1764 mieszkańców,
co daje 36,7% oraz 1934 miejsce w rankingu ogólnopolskim.
dab

Z wizytą u jubilatki
W sierpniu swoje 90-urodziny obchodziła
mieszkanka Sicin, pani Michalina. W imieniu

Michała Frąckowiaka z życzeniami jubilatkę
odwiedziła Agnieszka Przybylska, Danuta
Nuckowska-Ciulak oraz Józef Lewczak.
dab
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OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części obrębu Niechlów i części obrębu Naratów gmina Niechlów
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 741 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Niechlów 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 zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Wyłożenie odbędzie się w dniach od 8 września 2021 r. do 30 września 2021 r. w Urzędzie Gminy Niechlów, ul. Głogowska 31,
56-215 Niechlów w godzinach pracy urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami
odbędzie się w dniu 16 września 2021 r. w pokoju nr 21 w Urzędzie Gminy Niechlów, ul. Głogowska 31, 56-215 Niechlów, w godzinach
15.00-16.00
Zgodnie z art. 18 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi, które należy składać do Wójta Gminy Niechlów:
– 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,
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w terminie do dnia 18 października 2021 r.
Projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest dostępny, od dnia wyłożenia, na stronie https://niechlow.biuletyn.net
w zakładce Informacje > Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), w związku z postępowaniem w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego, w miejscu i czasie wyłożenia projektu
zmiany planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektem zmiany planu miejscowego, uzgodnieniem stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko, prognozą
oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi opiniami. Uwagi i wnioski w postępowaniu należy składać w formie pisemnej do
Wójta Gminy Niechlów, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich
bezpiecznym podpisem elektronicznym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 października 2021 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w niniejszym postępowaniu jest Wójt Gminy Niechlów.
W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia nr 2016/679 informuję, że:
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Urząd Gminy Niechlów ul. Głogowska 31; 56-215 Niechlów.
2. Będziemy przetwarzać Twoje 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. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz realizacją przysługujących Ci praw, możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych przez adres e-mail: iodo@amt24.biz lub telefonicznie: tel. 76 300 01 40.
4. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych Znajduje się na stronie Internetowej http://niechlow.pl/index.php/rodo oraz w siedzibie Administratora.

Seniorzy nie zwalniają tempa
W lipcu seniorzy z Klubu Seniora w Żuchlowie udali się na jednodniowy wyjazd do swoich rówieśników z Klubu Seniora w Szlichtyngowej, z którymi spędzili czas na długich rozmowach dotyczących
swoich aktywności w klubach. Niezwykłe spotkanie czekało naszych seniorów też w Tarpnie, gdzie odwiedzili ogród pani Doroty Olszewskiej, która wzięła udział w programie telewizyjnym
„Maja w ogrodzie”. Seniorzy z Żuchlowa oprócz
przygotowanych zajęć,
uwielbiają spędzać czas
w kuchni na przyrządzaniu słodkości z sezonowych owoców. W lipcu
seniorzy nabywali także
nowych umiejętności,
które polegały na artystycznym składaniu serwetek papierowych oraz

tworzeniu łapaczy snów i innych rzeczy techniką makramy. Dzięki
uprzejmości mieszkanki Miechowa, pani Jolanty Lawery mogliśmy
zrobić suszone bukieciki, wianki i stroiki z suszonych kwiatów. Naszych seniorów będzie można spotkać podczas dożynek gminnych,
którzy będą mieli swoje stoisko z przetworami i rękodziełem.
dab
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Apelują o drogi
Na jednym z zebrań sołeckich, na ręce Michała Frąckowiaka została
złożona petycja od mieszkańców Wioski, z prośbą o interwencję
w sprawie pogarszającego się stanu technicznego drogi na odcinku Witoszyce-Wioska-Siciny. P.o. wójta w ślad za otrzymaną
petycją, razem z mieszkańcami spotkał się ze starostą górowskim.
Obecna na tym spotkaniu Adela Tchórzewska - Malarczyk twierdzi,
że na ten odcinek drogi skarżą się także mieszkańcy ościennych
miejscowości.
- Nasza petycja w sprawie przebudowy drogi powiatowej Witoszyce-Wioska-Siciny spotkała się z aprobatą, nie tylko mieszkańców
Wioski, ale także mieszkańców pięciu wiosek gminy Góra, przez
które przechodzi ta droga. Wszyscy mieszkańcy są zdeterminowani i zbierają podpisy w swoich miejscowościach tj. Witoszyce,
Chróścina, Radosław, Nowa Wioska, Polanowo i Łagiszyn. Wspólnymi siłami, możemy zdziałać więcej. Mam nadzieję, że remont
całego odcinka tej drogi dojdzie do skutku, nie tylko w Wiosce
i o to będziemy się z mieszkańcami starać. – mówiła pani Adela.
Michał Frąckowiak podjął w tej sprawie oraz pozostałych odcinków
dróg kolejne kroki.
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Ostatni moment
na spisanie się!
Do 30 września trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności
i Mieszkań, tj. najważniejsze badanie statystyczne w kraju. Narodowy spis powszechny to badanie realizowane co 10 lat, które
dostarcza administracji publicznej, instytucjom naukowym i badawczym, ośrodkom analitycznym, szkołom wyższym, mediom,
a także przedsiębiorcom i osobom prywatnym – pełnych informacji
o stanie i strukturze demograficzno-społecznej oraz ekonomicznej
naszego kraju.
To główne źródło obiektywnej wiedzy o liczbie osób zamieszkujących Polskę, ich pracy, miejscu zamieszkania, wykształceniu
czy warunkach życia. Udział w Narodowym Spisie Powszechnym
Ludności i Mieszkań jest obowiązkowy. Odmowa udziału w spisie
powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny.
Obowiązkową formą jest samospis internetowy za pomocą aplikacji spisowej spis.gov.pl. Metoda uzupełniająca to spis przez
telefon, na infolinii spisowej lub wywiad z rachmistrzem.
Spisać można się także w urzędzie gminy, w godzinach pracy
urzędu, do czego zachęcamy! Więcej informacji pod numerem
telefonu 65 543 56 76.
A.D.

- Zdaję sobie sprawę, że stan dróg powiatowych, nie tylko tej na
odcinku Witoszyce-Wioska-Siciny, stanowi zagrożenie dla mieszkańców i utrudnia codzienną komunikację. Dlatego wspólnie
z mieszkańcami wsi Wioska Adelą Tchórzewską-Malarczyk i Piotrem Sobierajewiczem , którzy byli inicjatorami dwóch petycji
dotyczących przebudowy dróg powiatowych, spotkałem się ze
starostą oraz wicestarostą powiatu górowskiego i apelowałem po
raz kolejny o remonty dróg, które znajdują się na terenie naszej
gminy. Z uzyskanych na spotkaniu informacji wiem, że jest gotowy projekt na przebudowę drogi w miejscowości Wioska. Wiem
również, że powiat górowski będzie starał się o środki finansowe,
które pozwolą na remonty kolejnych dróg, w ramach rządowego
programu „Nowy Ład”. Wśród nich jest kolejny etap wymienionego
wyżej odcinka drogi, czyli Wioska-Siciny. Cieszę się, ze zarząd powiatu uwzględnia potrzeby naszych mieszkańców, jednak patrząc
na ilość zgłaszanych mi problemów i uwag dotyczących stanu
technicznego dróg powiatowych, które leżą na terenie naszej
gminy, prosiłem, aby w składanych wnioskach ujęto pozostałe
odcinki m.in. drogę Niechlów-Karów, Karów- Lipowiec-Bełcz Wielki, Niechlów-Łękanów. Na spotkaniu zaproponowałem także, aby
władze powiatu zaprosiły do rozmów włodarzy pozostałych gmin
naszego powiatu. Mam nadzieję, że wspólnymi siłami uda nam
się poprawić sytuację dróg powiatowych.
A.D
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POMÓŻ SENIOROWI
BEZPIECZNIE SIĘ SPISAĆ
Narodowy Spis Powszechny Ludności
i Mieszkań 2021 dotyczy wszystkich mieszkańców Polski, również seniorów. Jeśli
wśród Państwa bliskich, znajomych, sąsiadów są osoby starsze, które nie posiadają
komputera lub mają kłopot z obsługą telefonu, pomóżmy im bezpiecznie zrealizować obowiązek spisowy w najdogodniejszej
dla nich formie: samospisu internetowego (w domu lub punkcie spisowym) albo
w formie rozmowy telefonicznej z rachmistrzem. Mieszkańcy, którzy nie będą mogli
samodzielnie spisać się poprzez formularz
internetowy lub telefoniczne na infolinii spisowej, zostaną spisani przez rachmistrzów
telefonicznie. Rachmistrzowie telefoniczni
dzwonią z numeru: 22 828 88 88. Jeśli na
infolinii zgłosiłeś chęć spisu telefonicznego, to rachmistrz może również zadzwonić
z numeru infolinii: 22 279 99 99.
Jeśli seniora spisał współmieszkaniec lub
senior spisał się sam (np. z czyjąś pomocą
przez Internet albo poprzez infolinię spisową), zrealizował tym samym swój obowiązek udziału w spisie. Nikt nie ma prawa
do niego zadzwonić w tej sprawie. Takie
kontakty mogą być próbą wyłudzenia danych. Jeśli senior będzie miał uzasadnione
wątpliwości co do wiarygodności i rzetelności kontaktującego się z nim rachmistrza
spisowego, powinien zaistniały incydent
niezwłocznie zgłosić na infolinię spisową
lub do właściwego Biura Spisowego w swoim miejscu zamieszkania.
Zapewniamy, że dane zbierane na potrzeby
spisu są bezpieczne i nikomu nie zostaną
przekazane. Osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do przestrzegania
tajemnicy statystycznej. Za jej niedotrzymanie grożą sankcje, w tym kara pozbawienia
wolności.
A.D.

MIESZKAŃCY
SPISYWALI
SIĘ W SWOICH
MIEJSCOWOŚCIACH
Gminne Biuro Spisowe utworzyło Mobilny
Punkt Spisowy, który odwiedził wszystkie
miejscowości naszej gminy. Mieszkańcy
mogli skorzystać z pomocy pracowników
urzędu i spisać się przez Internet, który
jest podstawową formą wypełniania tego
obowiązku. Nasz punkt spisowy obecny był
także, na organizowanym 45-leciu klubu
Sokół Niechlów, a wkrótce pojawi się także
na dożynkach gminnych.
A.D.

ŚWIETLICA
CORAZ BLIŻEJ
Na ukończeniu jest budowa świetlicy wiejskiej we Wronińcu. Zostało już wykonanych
90% prac, budowalnych i wykończeniowych.
Zrobiona została już nawierzchnia przed
budynkiem świetlicy oraz stolarka okienna
i drzwiowa. Świetlica będzie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Całość zadania pochłonie 981 066,25 zł,
z czego 476 664 zł pokryje dofinansowanie,
jakie gmina otrzymała z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Planowane zakończenie zadania przewidziane jest na połowę
października.
A.D
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Kulturalne zabawy
Wraz z przyjściem lata, na świetlicach wiejskich rozpoczęły się
zajęcia dla dzieci oraz dorosłych z animatorem Gminnego Ośrodka Kultury – Henryką Dul. Dla najmłodszych przygotowano gry,
konkurencje sportowe, ciekawostki tematyczne, zabawy z chustą
animacyjną, balony, bańki i tatuaże, a dla dorosłych odbywa się
cykl spotkań doskonalący technikę plecenia makram oraz innych
wyrobów ze sznurka takich jak anioły, breloki, zawieszki czy łapacze snów.

Jeżdżący Dom Kultury stara się dotrzeć do każdej miejscowości,
a zajęcia odbywają się cyklicznie przez cały rok. Dogodne terminy
ustalane są z sołtysami, a program dostosowywany jest do aktualnej pogody.
Joanna Laksander
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Zakończyły projekt
„Piękna, zdrowa i zadbana”
30 czerwca w Łękanowie odbyło się zakończenie cyklu spotkań,
w ramach projektu „Piękna, zdrowa i zadbana”. Zadanie realizowane było w ramach projektu grantowego „Aktywni mieszkańcy
wizytówką Ujścia Baryczy” .Koszt całego zadania w kwocie 17698,00
zł. sfinansowano 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.

W maju i czerwcu uczestniczki projektu spotykały się regularnie
na zajęciach, które miały na celu poprawę samooceny, nabycie
nowych umiejętności i zainteresowań oraz integrację społeczną.
W ramach zadania zostały zorganizowane spotkania wspólnej
nauki makijażu, fryzjerstwa i ogólnego wizażu, warsztaty zielarskie, zdrowego odżywiania, tworzenia naturalnych kosmetyków,
a ostatnim cyklem zajęć były warsztaty z kroju i szycia, na których
zakończyliśmy realizację zadania. Na spotkaniach wykorzystaliśmy
także zakupione w ramach projektu maszyny do szycia, co znacznie
ułatwiło pracę uczestniczkom zajęć. Ze względu na remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury zajęcia odbywały się w świetlicach
wiejskich w Łękanowie oraz Głobicach. Na zakończenie każda
z uczestniczek otrzymała upominek oraz certyfikat potwierdzający
udział we wszystkich zajęciach.
Joanna Laksander

Biblioteczne konkursy
Od 26 października 2020 r. do 31 maja 2021 r. w Filii Bibliotecznej w Sicinach trwał konkurs „Zostań molem książkowym” dla uczniów
klas I-III Szkoły Podstawowej. Komisja Konkursowa wyłoniła zwycięzców, którymi zostali:
klasa II - Antosia Antolak i Lena Dybiżbańska,
klasa III - Nikolett Burdziak i Dominika Ochnia
Natomiast Gminna Biblioteka w Niechlowie
ogłosiła konkurs na logo biblioteki. Zwycięzcą konkursu została Agata Krzyżosiak.
Wyłoniony w konkursie projekt logo będzie
służył do celów promocyjnych oraz korespondencyjnych.
Karolina Szafrańska
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Wakacje w bibliotece
W pierwszym miesiącu wakacji Filia Biblioteczna w Sicinach przygotowała dla dzieci cotygodniowe spotkania. Był to kreatywnie i twórczo spędzony czas, w którym odbywały się między innymi zajęcia
plastyczne, głośne czytanie książek, potyczki gier planszowych,
rozwiązywanie łamigłówek i rebusów. Każde zajęcia w bibliotece
miały inne hasło przewodnie. Podczas zajęć powstało wiele autorskich małych dzieł sztuki. Każdy uczestnik może wykazać się własnym pomysłem i podejściem do tematu. Niewątpliwą atrakcją było
zorganizowanie zajęć z Panią Natalią Skoczylas – animatorką. Niezmiennie dzieci były zachwycone zabawami z chustą animacyjną.
Ogromną radość każdemu uczestnikowi spotkania, sprawiły słomki
konstrukcyjne, z których powstały niesamowite budowle.
Celem naszych wakacyjnych zajęć było uatrakcyjnienie czasu wolnego dzieciom, rozwijanie sprawności manualnych, wyobraźni
twórczej, a przede wszystkim utwierdzenie w przekonaniu, że
wspólne zabawy z rówieśnikami wśród książek mogą uczynić
młodego człowieka swobodniejszym i szczęśliwszym.
Karolina Szafrańska

Dzień Balonowy
13 sierpnia na placu przed Filią Biblioteczną w Sicinach odbył się Dzień Balonowy dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Dzieci mogły wziąć udział w baloniadzie, czyli bitwie wodnej, rzucały balonami do celu oraz łapały balony do miski. Zabawy prowadziła
Natalia Skoczylas z Kolorowej Krainy Smyka.
dab
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Spotkanie autorskie z Kasią Dziurską
26 sierpnia na świetlicy w Łękanowie odbyło się spotkanie autorskie z Katarzyną Dziurską, zorganizowane przez Gminną Bibliotekę
w Niechlowie. Kasia Dziurska jest autorką książek „Moje życie z Hashimoto i SIBO” oraz „SIBO. Jak z nim żyć, jak je leczyć?”, trenerką
personalną i instruktorką fitness. Spotkanie poprowadziła Dorota Rożek – wydawca książek sportsmenki. Autorka opowiedziała uczestnikom spotkania o swoim życiu z chorobą oraz sposobach radzenia sobie z nią na co dzień. Wspomniała też o treningach tanecznych
do programów telewizyjnych, w których brała udział i swoich codziennych treningach sportowych. Na zakończenie spotkania uczestniczki miały możliwość krótkiej rozmowy, zakupu książek oraz zrobienia pamiątkowego zdjęcia.
dab
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Gminna Biblioteka wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Niechlowie, przy współpracy z Restauracją i Pizzerią Cztery Pory Roku
w Niechlowie zorganizowała pożegnanie wakacji dla dzieci. Zabawy poprowadziła Henryka Dul – animator GOK. Spotkanie rozpoczęło
się od wizyty policjantów, którzy przeprowadzili pogadankę z dziećmi. Poruszyli tematy bezpiecznej drogi ze szkoły do domu, rozmów
z nieznajomymi oraz bezpieczeństwa w sieci. Każde dziecko miało możliwość obejrzeć radiowóz z bliska, a nawet usiąść w środku.
Następnie animatorka poprowadziła gry i zabawy dla dzieci. W międzyczasie dzięki Restauracji i Pizzerii Cztery Pory Roku w Niechlowie dzieci otrzymały słodki poczęstunek w postaci racuchów. Była też wata cukrowa robiona przez naszą animatorkę. Zwieńczeniem
spotkania było ognisko z kiełbaskami.
dab
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Mały Elektryk
Na drodze wsparcia i promocji elektromobilności Departament Strategii i Rozwoju
Enea Serwis, informuje, że w dniu 2 lipca br.
Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosiły zasady nowego
programu pomocowego w zakresie wsparcia elektromobilności – „Mój Elektryk”. Program wystartował 12 lipca – w pierwszej

OCHRONA ŚRODOWISKA
kolejności dla osób fizycznych z budżetem
100 milionów złotych do wykorzystania
w obecnym roku (łącznie pół miliarda złotych do roku 2025). Wprowadzono wiele
usprawnień względem poprzedniej edycji,
m.in.: podnosząc poziom cenowy zakupu
pojazdu do 225 000 zł, a w przypadku osób
legitymujących się Kartą Dużej Rodziny
znosząc ten limit całkowicie i zwiększając
wysokość dopłaty. Z benefitów będą mogły skorzystać w pierwszej kolejności oso-
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by fizyczne, a w ciągu kilku tygodni także
przedsiębiorcy, samorządy i inne instytucje.
W dalszym ciągu procedowany jest projekt
wsparcia dla budowy ogólnodostępnych
stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami
do wykorzystania będzie 800 milionów złotych w latach 2021 – 2023. Gdy tylko pojawią się nowe informacje w tym zakresie
również będziemy Państwa informować.
dab

Zgłaszanie zbiorników bezodpływowych
Gminy zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy mają obowiązek prowadzenia ewidencji
zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych
oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym właściciele nieruchomości, którzy
jeszcze nie zgłosili zbiornika bezodpływowego nieczystości płynnych (szamba) lub
przydomowej oczyszczalni ścieków proszeni są o zrobienie tego niezwłocznie.
Jednocześnie przypomina się, iż zgodnie
z art. 6 ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy właściciele

nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych,
obowiązani są w razie kontroli do udokumentowania w formie umowy korzystania
z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych przez okazanie takich
umów i dowodów uiszczania opłat za te
usługi. Niedopuszczalne jest, aby ścieki bytowe z budynków mieszkalnych były gromadzone lub wywożone razem z gnojowicą

na grunty rolne. Ponadto zgodnie z art. 10
ust. 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2020. 1439), kto nie wykonuje
obowiązków wymienionych w art. 5 ust.
1- podlega karze grzywny.
dab
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Najlepsi w „Czystym Powietrzu”
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
wraz z Polskim Alarmem Smogowym stworzyli ranking pokazujący
aktywność gmin w programie „Czyste Powietrze”.
Nasza gmina zajmuje pierwsze miejsce wśród gmin powiatu górowskiego, pod względem złożonych wniosków oraz 1148 miejsce

w całym rankingu. Ranking stworzony został na podstawie danych
dostarczonych przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej i obejmuje on I kwartał 2021 r.
A.D.
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ŚWIĘTOWALI 45-LECIE KLUBU

Sokół Niechlów w tym roku obchodzi jubileusz 45-lecia. Z tej okazji władze klubu
wraz z zawodnikami zorganizowali Piknik
Rodzinny, który odbył się na niechlowskim
stadionie 22 sierpnia. Na najmłodszych
mieszkańców czekały darmowe dmuchańce, gofry, popcorn, natomiast dorośli mogli
obejrzeć wystawę pucharów, kart zawodników, starych zdjęć z życia klubu, a także
historycznych publikacji dotyczących Sokoła
w Nowinach Niechlowskich. Zwieńczeniem
pikniku były mecz, który nasi piłkarze rozegrali z drużyną z Gaworzyc. Finalnie zakończył się on remisem 1:1.

- Ten jubileusz to ogromne wydarzenie nie
tylko dla nas, ale także dla mieszkańców
Gminy Niechlów i wszystkich osób, które
włożyły przez te 45 lat ogrom pracy, aby
klub mógł funkcjonować. Dlatego podczas rozpoczynającego się wtedy meczu
najpierw uczciliśmy minutą ciszy pamięć
wszystkich działaczy i piłkarzy, którzy odeszli, a w przerwie meczowej, w imieniu
wszystkich zawodników Sokoła, jako zarząd
podziękowaliśmy dla osób, które przez lata
angażowały i angażują się w rozwój naszego klubu. – mówił prezes Paweł Woziński
A.D

DERBY DLA VICTORII
21 sierpnia Victoria Siciny na stadionie w Łękanowie, rozgrała derbowy mecz z klubem Pogoń Góra. Po 90-minutowej walce
Victoria zwyciężyła 2:1. Strzelcami bramek zostali Łukasz Rubach i Miłosz Stelmach.
A.D.

TRENUJĄ PRZED SEZONEM
Zawodnicy Triumphatora rozpoczęli przygotowania do drugiej części swojego sezonu. Przed nimi pierwsze starty, które odbędą się
już we wrześniu. Jesteśmy pewni, że ciężka praca zawodników oraz trenerów przyniesie efekt i wkrótce zawodnicy pochwalą się wysokimi lokatami zdobytymi na zawodach.
A.D

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY
GMINY NIECHLÓW

Nakład: 1800 egz., egzemplarzy, Nr 2 (109) 2021

Wpis do rejestru Dz. i Czasopism:
Pr RPr 1349

Wydawca: Gmina Niechlów ul. Głogowska 31,
56 -215 Niechlów, tel. 65 543 56 76
Redaktor naczelna: Aleksandra Dąbrowska, tel. 65 544 32 46
Druk i Opracowanie graficzne: Drukarnia Wydawnictwo DRUK - AR,
ul. Mechaniczna 30, 67-200 Głogów, tel. 76 834 19 88

