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BĘDZIE NOWA ŚWIETLICA!

POLECAMY:

„Moja Woda”
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej ogłosił drugi nabór programu „Moja Woda”. Program ma na celu
ochronę zasobów wodnych...
strona 6

Strażacy w walce
z COVID – 19
Oprócz walki z ogniem, strażacy z terenu
naszej gminy pomagają w walce z COVID...

CZYTAJ STR. 2

NAJLEPSI NA DOLNYM ŚLĄSKU!

strona 10

Aktywnie w GOK
Podczas trwającej pandemii i remontu Gminnego Ośrodka Kultury, jego działalność została ograniczona. Pomimo trwających
przeszkód nie zrezygnowano jednak z zajęć
z animatorem kultury Henryką Dul,...
strona 13

W hołdzie bohaterom
1 marca w całej Polsce odbywały się uroczystości związane z Narodowym Dniem Pamięci
„Żołnierzy Wyklętych”. W tym roku uczniowie
Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Sicinach oraz Przedszkola ...
strona 14

CZYTAJ STR. 2

XXII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Polskim
Państwie Podziemnym ,,Armia Krajowa Siłą
Zbrojną Polskiego Państwa Podziemnego”

str. 11

Mistrzowski
Triumphator
Trzy pierwsze miejsca i dwa piąte w Mistrzostwach Dolnego Śląska zajęli nasi zawodnicy
z klubu Triumphator Judo i Jujitsu.
strona 16
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Będzie nowa świetlica!

I NFO
Telefon alarmowy
112

Dzięki podpisanej w lutym umowie ruszyła
budowa świetlicy wiejskiej we Wronińcu.
Jest to inwestycja, na którą mieszkańcy czekali od wielu lat.

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

- Te zadanie, powstaje tak naprawdę dzięki
mieszkańcom. To oni na zebraniach sołeckich bardzo często podnosili fakt, że jako
jedna z liczniejszych wsi w naszej gminie - nie mają swojego miejsca spotkań.
Jestem głęboko przekonany, że już pod koniec października tego roku, mieszkańcy
będą mogli korzystać z nowo wybudowanej
świetlicy. - powiedział Michał Frąckowiak.
Zadanie podzielone jest na dwa etapy.
Pierwszym etapem jest stan surowy, zamknięty budynku. Drugi etap kończący
inwestycję przewidziany jest na koniec
października br. Całość zadania opiewa na
kwotę 981 066,25 zł. W tym miejscu warto dodać, że gmina na ten cel pozyskała
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”.
A.D.

Najlepsi
na Dolnym Śląsku!
Michał Frąckowiak odebrał nagrody, które
nasza gmina otrzymała w konkursie prezesa GUS, na gminę o najwyższym odsetku
spisanych gospodarstw rolnych w kanale
samospisu. Nasza gmina okazała się być
jedną z najlepszych w Polsce i najlepszą
w województwie dolnośląskim. Konkurs
przeprowadzany był w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., podczas którego
wszystkie gospodarstwa objęte obowiązkiem spisu – zostały w naszej gminie spisane. Dodatkowo Komitety Konkursowe
w każdym województwie przyznały po jednej
nagrodzie specjalnej Prezesa GUS dla gminy
najbardziej zaangażowanej we współpracę z urzędem statystycznym, wykazującą
największą aktywność wśród społeczności
lokalnej. Taką nagrodę otrzymała również
nasza gmina. Dyrektor GUS we Wrocławiu
dziękowała za współpracę i zaangażowanie naszego biura spisowego podczas trwania PSR i życzyła takich samych wyników
podczas trwającego Narodowego Spisu
Powszechnego Ludności i Mieszkań, który
rozpocznie się już w kwietniu.
Nagrodą w konkursie był sprzęt elektroniczny na kwotę ponad 40 tys. zł. Dziękujemy
jeszcze raz wszystkim, ale przede wszystkim rolnikom i członkom Gminnego Biura
Spisowego za ogromne zaangażowanie
podczas trwania spisu.
A.D.

NOWINY NIECHLOWSKIE • KWIECIEŃ 2021

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

Profilaktyka raka
jelita grubego,
czyli bezpłatne testy
dla mieszkańców
Gmina Niechlów przystąpiła do Koalicji
Samorządów na rzecz profilaktyki raka jelita grubego. Dzięki podpisanej deklaracji
współpracy z Marcinem Krzyżanowskim Wicemarszałkiem Województwa Dolnośląskiego

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
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mieszkańcy naszej gminy mają zapewniony dostęp do bezpłatnych
testów na krew utajoną w kale. Program profilaktyki raka jelita
grubego oparty jest na szybkich testach, dzięki którym możliwe
jest ilościowe oznaczenie krwi utajonej w kale, niewidocznej gołym
okiem. Badanie na krew utajoną w kale jest badaniem, które pozwala na wykrycie ewentualnych zmian w jelicie grubym u sposób
najmniej inwazyjny.
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- Nowotwór jelita grubego to odmiana, która daje o sobie znać
w bardzo zaawansowanym stadium. Dlatego tak ważna jest wcześniejsza profilaktyka i szerzenie programów, takich jak ten. Dzięki
takim osobom jak pan wójt Michał Frąckowiak jesteśmy w stanie
dotrzeć do większej ilości osób. - mówił wicemarszałek.
Wykonanie testów to pierwszy krok w diagnostyce raka jelita grubego. Mieszkańcy, u których wynik okaże się pozytywny trafią na
kolejne badania onkologiczne w Dolnośląskim Centrum Onkologii
we Wrocławiu.
- Cieszę się, że wspólnie możemy podjąć działania w tak ważnej
sprawie, jaką jest zdrowie mieszkańców naszej gminy. - powiedział
Michał Frąckowiak.
Program zakłada otrzymanie 100 testów, które są rozdysponowywane na terenie naszej gminy. W momencie większego zainteresowania programem będziemy starać się o zwiększenie tej ilości.
W programie badań przesiewowych raka jelita grubego mogą wziąć
udział osoby w wieku 50 – 65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego, osoby w wieku 40 – 49 lat, które mają krewnego pierwszego
stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego, osoby w wieku
25 – 49 lat, ze stwierdzoną mutacją genetyczną.
A.D.

ŚWIETLICE W ŚWIERCZOWIE
NOWA MOTOPOMPA
I ŁĘKANOWIE OFICJALNIE OTWARTE W RĘKACH OSP ŻUCHLÓW
P.o. wójta gminy Niechlów Michał Frąckowiak przekazał strażakom
z Żuchlowa nową motopompę szlamową, która znacznie usprawni
ich działania.

Wspólnie z wicemarszałkiem Województwa Dolnośląskiego Marcinem Krzyżanowskim, prezesem Lokalnej Grupy Działania „Ujście Baryczy” Jolantą Wrotkowską, przewodniczącym Rady Gminy
Niechlów Stanisławem Galantem, radnym Erykiem Mielcarkiem,
radną Henryką Dul i sołtysem wsi Świerczów Katarzyną Majchrowicz Michał Frąckowiak otworzył uroczyście dwie, wyremontowane
świetlice w Świerczowie i Łękanowie. Ze względu na pandemię

uroczystość miała symboliczny charakter i odbyła się w małym
gronie. Podczas spotkania Michał Frąckowiak podziękował za
okazane wsparcie i działania na rzecz rozwoju naszej gminy. Warto
przypomnieć, że świetlice zostały wyremontowane dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
oraz LGD Ujście Baryczy.
A.D.

- Każdy zakup, który przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa
naszych mieszkańców będzie dobrym zakupem. Wiem jak ciężką
pracę wykonują strażacy ochotnicy, dlatego chciałbym, aby w miarę
możliwości ich praca została usprawniona. Systematycznie będziemy starali się doposażać kolejne jednostki. Do straży w Bełczu
Wielkim trafiły z kolei dodatkowe węże oraz prądownica. - mówił
Michał Frąckowiak.
Warto dodać, że ochotnicy z Żuchlowa w ubiegłym roku mieli
stuprocentową wyjazdowość w akacjach ratowniczo - gaśniczych.
A.D.
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ROLNICY POZBYLI SIĘ
ZALEGAJĄCYCH FOLII
Zakończyła się realizacja zadania, dzięki któremu od rolników zostały odebrane opakowania
po nawozach, folie rolnicze, siatki, worki typu
Big Bag. Odpady zostały odebrane z 27 gospodarstw, których właściciele wcześniej zadeklarowali taką chęć przez złożenie wniosku. Łącznie
to 28,922 ton. Gmina na te zadanie otrzymała
dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „2.8. Usuwanie folii rolniczych i innych
odpadów pochodzących z działalności rolniczej”
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dofinansowanie to ponad 90% kosztów całego zadania.
A.D.

DYREKTOR Z NIECHLOWA
ODZNACZONY MEDALEM
Bronisław Pospiech - dyrektor niechlowskiej szkoły został odznaczony
medalem „Za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Z okazji 79. rocznicy powstania
Armii Krajowej w bazylice garnizonowej we Wrocławiu odbyła się uroczysta msza święta w intencji żołnierzy, po której
złożono kwiaty i zapalono znicze w Mauzoleum Pamięci Polskiego Państwa Podziemnego.
W tym dniu prof. Ułaszewski - Prezes Okręgu
Dolnośląskiego ŚZŻAK wyróżnił 21 osób, wśród
których znalazł się dyrektor naszej szkoły.
- Odznaczenie ma wymiar symboliczny - to podziękowanie i przekazanie wyrazów
wdzięczności osobom, które wspierają środowisko AK,
pielęgnują etos Armii Krajowej, którzy
bezpośrednio lub
pośrednio wspierają
naszych kombatantów, wykazując wiele serca.
Uhonorowaliśmy ludzi, którzy pomagają nam realizować cele statutowe. Cieszymy się, bo mamy
naprawdę komu dziękować. - powiedział prezes
dolnośląskiego okręgu związku żołnierzy AK.
A.D.

Od 1 kwietnia br. na terenie całej Polski trwa najważniejsze obowiązkowe badanie
statystyczne – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021).
NSP to czas, kiedy państwo, zadając obywatelom kilka pytań, stara się zdiagnozować: „ilu nas jest”, „kim jesteśmy” i „jak żyjemy”. NSP obejmuje całą populację, co
oznacza, że dane uzyskiwane w wyniku spisu powszechnego pochodzą od wszystkich obywateli.
Całkowite bezpieczeństwo danych zebranych w spisie zapewnia ustawa o spisie
ludności. Wszystkie informacje uzyskane w trakcie spisu chronione są tajemnicą
statystyczną i będą wykorzystywane tylko i wyłącznie do przygotowania zbiorczych
opracowań statystycznych. Oznacza to, że nie będzie możliwa identyfikacja poszczególnych osób.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 jest prowadzony przede wszystkim metodą samospisu internetowego. Każdy mieszkaniec Polski jest zobowiązany
samodzielnie przeprowadzić samospis za pomocą specjalnej aplikacji dostępnej na
stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem spis.gov.pl.
W sytuacji braku możliwości samodzielnego spisania się przez Internet, można spisać
się dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99 lub po wcześniejszym
umówieniu, udać się do Urzędu Gminy, gdzie jeden z naszych pracowników biura
spisowego pomoże wypełnić Państwu formularz na przygotowanym stanowisku
komputerowym.
Z mieszkańcami mogą kontaktować się również rachmistrzowie spisowi. Będą oni
wyposażeni w identyfikatory ze zdjęciem, a ich tożsamość będzie można dodatkowo zweryfikować dzwoniąc pod wyżej wymieniony numer infolinii oraz w aplikacji
„Sprawdź rachmistrza” na stronie spis.gov.pl oraz stronach internetowych urzędów
statystycznych.
Spis powszechny przeprowadzany jest raz na 10 lat. Jest bardzo ważny dla każdego
z nas ponieważ dostarcza wielu cennych informacji o naszym społeczeństwie. Na
podstawie danych zebranych w spisie Gmina będzie mogła np. podejmować decyzje odnośnie kształtowania polityki lokalnej, co przekłada się w efekcie na życie jej
mieszkańców.

STO LAT TO ZA MAŁO!
Rzadko zdarza się, aby tradycyjne "sto lat"
zamieniało się na "dwieście lat". Jednak
tak niecodziennie i wyjątkowo było w Głobicach, ponieważ tamtejsza mieszkanka
- pani Maria obchodziła swoje setne urodziny. Pani Maria jest repatriantką ze wschodu, a od 75 lat mieszkanką Głobic. Tutaj
wraz z mężem założyła gospodarstwo rolne, gdzie ciężko pracowali na swój dobytek.
To wspaniała mama czwórki dzieci, babcia 9 wnucząt i prababcia 13 prawnucząt.

Pomimo godnego wieku pani Maria cieszy się zdrowiem i z uśmiechem wita każdy
dzień. Z tej okazji p.o. wójta gminy Niechlów Michał Frąckowiak, kierownik GOPS
Danuta Nuckowska - Ciulak i sołtys wsi Głobice Agnieszka Fiebig udali się do dostojnej
jubilatki z życzeniami i prezentami. Pani
Marii gratulujemy tak wspaniałego jubileuszu i składamy jeszcze raz najserdeczniejsze
życzenia!
A.D.
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Trwa rozbudowa oświetlenia ulicznego Rewitalizacja zbiornika wodnego
W trosce o bezpieczeństwo i komfort życia naszych mieszkańców w Niechlowie
trwa rozbudowa oświetlenia na terenie naszej gminy. W ostatnim
czasie nowe punkty pojawiły się w Głobicach, Wronińcu, Niechlowie, Sicinach, Bartodziejach Wągrodzie, Bogucinie i Wronowie,
a już w najbliższym czasie pojawią się także w:
• Żuchlowie – droga 324 początek miejscowości od strony Wronińca,
• Sicinach (w pobliżu cmentarza);
• Niechlowie ul. Głogowska;
• Bełczu Wielkim – doświetlenie łuku;
• Łękanowie – doświetlenie przystanku;
• Masełkowicach – doświetlenie drogi dojazdowej do budynku
socjalnego

Do zaprojektowania i realizacji w kolejnym roku w ramach funduszu rozwojowego ENEA zostały zgłoszone punkty w:
• Głobicach – 3 stanowiska oświetleniowe;
• Miechowie – 3 stanowiska oświetleniowe;
• Tarpnie – 3 punkty oświetleniowe;
• Szaszorowicach - 1 stanowisko oświetleniowe;
• Łękanowie – 2 stanowiska oświetleniowe;
• Naratowie – 2 punkty oświetleniowe;
• Lipowcu - 2 punkty oświetleniowe.
Tutaj warto zaznaczyć, że lista punktów oświetleniowych jest w ciągłej aktualizacji. Obecnie jest przygotowywana lista punktów
oświetleniowych do zaprojektowania o ul. Krótką -2 pkt oświetleniowe, Głobice – doświetlenie łuku – 1 pkt oświetleniowy, Miechów
doświetlenie drogi dojazdowej -1 pkt oświetleniowy.
A.D.

Nowy okres
świadczeniowy 500+
Od 01 kwietnia 2021 r. Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Niechlowie rozpoczął
przyjmowanie wniosków 500+ osobiście
w ośrodku lub za pośrednictwem poczty
tradycyjnej. Wnioski można składać również
drogą elektroniczną.
Z uwagi na stan epidemii, w trosce o Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników
GOPS, obecnie osobista obsługa interesantów jest ograniczona tzn. w punkcie
przyjmowania wniosków może przebywać
wyłącznie 1 osoba, dlatego zachęcamy do
składania wniosków o świadczenie wychowawcze (500+) za pośrednictwem bankowości internetowej. Elektroniczne złożenie
wniosku jest szybkie i proste, a skorzystanie

Ostatnie wydarzenia związane z opadami atmosferycznymi pokazały jak ważna jest ochrona przeciwpowodziowa. Mając na uwadze
bezpieczeństwo naszych mieszkańców oraz dbając o odpowiednie
retencjonowanie wód opadowych i roztopowych na terenie naszej
gminy, zdecydowaliśmy się na rewitalizację zbiornika retencyjnego
w Niechlowie.

- W ramach realizacji zadania przeprowadzono między innymi
odmulanie wraz z profilowaniem dna, oczyszczanie z roślinności zbiornika, plantowanie powierzchni skarp, usuwanie trzciny.
Dziękuję radnym za to, że na mój wniosek wyrazili zgodę na zabezpieczenie środków na ten cel. Całość zadania to środki własne
gminy, które wyniosły 58 426, 64 zł. - mówi Michał Frąckowiak.
A.D.

z dostępnej formy pozwoli uniknąć wizyty
w GOPS. Wniosek elektroniczny można złożyć za pomocą portalu Empatia, PUE ZUS
i bankowości elektronicznej. Ważne, aby
pamiętać, że:
• wniosek składa się jeden na wszystkie
dzieci,
• we wniosku należy wskazać miejsce zamieszkania, a nie zameldowania,
• należy odznaczyć właściwe oświadczenia (w tym o pobycie / braku pobytu
poza granicami polski),
• osoby składające wnioski elektroniczne za pośrednictwem bankowości
internetowej proszone są o zweryfikowanie prawidłowości adresu zamieszkania wskazanego w ich profilu
internetowym, ponieważ często wpływają wnioski z nieaktualnym adresem
zamieszkania.

W razie pytań zachęcamy, aby w pierwszej
kolejności skorzystać ze zdalnych środków
komunikowania się, czyli maila, e-PUAPU
oraz telefonu (65 544 32 54).
Danuta Nuckowska - Ciulak,

Wspieraj Seniora
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Niechlowie informuje, że z uwagi na
utrzymujący się w kraju stan epidemii,
program „Wspieraj Seniora” jest kontynuowany również w bieżącym roku.
W dalszym ciągu, pracownicy ośrodka
mają możliwość udzielania wsparcia
oraz pomocy seniorom w potrzebie. Jeżeli widzisz, że ktoś z Twojego otoczenia
potrzebuje Twojej pomocy zadzwoń pod
numer tel. 65 5435621 ub 780 017 821.
Danuta Nuckowska - Ciulak,
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„MOJA WODA”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił drugi nabór
programu "Moja Woda". Program ma na celu ochronę zasobów wodnych oraz minimalizację zjawiska suszy w Polsce, dzięki zwiększeniu poziomu retencji na terenie
posesji przy jednorodzinnych budynkach mieszkalnych i wykorzystywanie zgromadzonych wód opadowych. Instalacje zrealizowane
w ramach programu "Moja Woda" mają na celu zmniejszenie zapotrzebowania na wodę wodociągową, w tym do takich celów jak
podlewanie zieleni przydomowej. Jednocześnie zminimalizowanie odprowadzania wód opadowych z posesji do kanalizacji, co powinno zmniejszyć ryzyko lokalnych podtopień oraz pozytywnie wpłynąć na wydajność lokalnej oczyszczalni ścieków. Dofinansowanie
w formie dotacji, na nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji, wchodzących w skład przedsięwzięcia na kwotę do 5000 zł
na jedno przedsięwzięcie.

Beneficjentem programu mogą być osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się
budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z Programu Moja Woda.
Dofinansowanie dotyczy również właścicieli nieruchomości, na których dopiero planuje się budowę lub na których rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednak z zastrzeżeniem, że budynki te muszą zostać oddane do użytkowania zgodnie
z prawem, przed złożeniem dokumentów do wypłaty dotacji z Programu Moja Woda. Oddanie do użytkowania może nastąpić albo
poprzez uzyskanie decyzji zezwalającej na użytkowanie lub poprzez uprawomocnienie się zgłoszenia. Więcej informacji na stronie:
http://nfosigw.gov.pl/moja-woda/
A.D.

PLASTIK NIE DO PIECA,
				PIEC NIE DO PLASTIKU!
Ruszyła kampania edukacyjno - społeczna polskiej Fundacji PlasticsEurope Polska, która przypomina o szkodliwości spalania odpadów w piecach, przydomowych kotłowniach i na wolnym
powietrzu. Problem złej jakości powietrza poprzez spalanie w piecach szkodliwych substancji,
jest najbardziej zauważalny w sezonie grzewczym, czyli w miesiącach jesienno - zimowych.
Świadomość negatywnych skutków takich praktyk jest w społeczeństwie ciągle bardzo niska,
dlatego Fundacja PlasticsEurope Polska w kolejnej edycji kampanii zwraca uwagę na zagrożenia
dla zdrowia, jakie stwarza spalanie w piecach odpadów, w tym odpadów plastikowych. Spalając
plastik nie tylko marnujemy surowiec do recyklingu, ale także emitujemy do powietrza pyły i inne
szkodliwe substancje, przyczyniając się do zwiększenia zanieczyszczenia powietrza w najbliższym otoczeniu, szkodząc sobie i innym. Naukowcy i lekarze zgadzają się, że zanieczyszczone
powietrze zwłaszcza zawieszonymi pyłami (mierzonymi jako PM2,5 i PM10) są ważną przyczyną
przedwczesnych śmierci spowodowanych złą jakością powietrza.
A.D.
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STOP WYPALANIU TRAW!
Okres wiosenny to okres, w którym wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Spowodowane jest to
wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych. Za większość
pożarów traw odpowiedzialny jest człowiek. Niestety wśród wielu
ludzi panuje przekonanie, że spalenie suchej trawy użyźni w sposób naturalny glebę, co spowoduje szybszy i bujniejszy odrost młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Pożar
traw oznacza także zniszczenie miejsc lęgowych wielu gatunków
gnieżdżących się na ziemi i w krzewach ptaków. Palą się gniazda
już zasiedlone, a zatem z jajeczkami lub pisklętami (np. tak lubianych przez wszystkich skowronków). Płomienie niszczą miejsca
bytowania zwierzyny łownej, m.in. bażantów, kuropatw, zajęcy,
a nawet saren, jeleni czy dzików.
Pożary traw na nieużytkach, z uwagi na ich charakter i zazwyczaj
duże rozmiary, angażują znaczną liczbę sił i środków ratowniczych.

Jak wynająć świetlicę wiejską?
Od lutego br. roku obowiązuje nowa procedura wynajmowania
świetlic, a wraz z nią nowe stawki czynszu i ich wyposażenia. Informację o stawkach oraz wzory formularzy można uzyskać osobiście u sołtysa lub pobrać z naszej strony internetowej. Jak teraz
wygląda ścieżka wynajmu świetlicy?
1. Pamiętaj, aby nie czekać do ostatniej chwili. Dla własnego
spokoju załatw sprawę wynajmu co najmniej tydzień przed
imprezą, ale jeśli to Pierwsza Komunia Święta lub inna uroczystość, która wymaga wcześniejszej pewności, że świetlica jest
wolna możesz zgłosić się dużo wcześniej.
2. Wypełnij wniosek (do pobrania u sołtysa lub z naszej strony
internetowej).
3. Uzgodnij z sołtysem termin wynajmu! Sołtys musi potwierdzić,
że sala w danym dniu jest wolna.
4. Z wypełnionym wnioskiem przyjdź do urzędu. Spiszemy umowę i wystawimy fakturę. Prawdopodobnie załatwimy sprawę
w 30 minut.
5. Jeżeli nie możesz przyjść osobiście - zadzwoń. Z odpowiednim
wyprzedzeniem formalności można załatwić korespondencyjnie.
6. Zapłać fakturę przed datą imprezy.
7. Bezpośrednio przed i po imprezie spisz z sołtysem protokół
zdawczo - odbiorczy.
8. Baw się dobrze, ale pamiętaj, że na czas imprezy jesteś odpowiedzialny za stan wynajmowanego mienia.
9. Po imprezie protokół należy dostarczyć do urzędu.
10. Fakturę za zużyte media (wynikające z protokołu zdawczo - odbiorczego) wyślemy pocztą.
Sprawę załatwisz kontaktując się z osobiście bądź telefonicznie z sekretariatem urzędu pod numerem telefonu: 65 543 56 76, pok. nr 14.
W związku z trwającą pandemią, najem świetlic jest ograniczony.
A.D.

NOWY DZIELNICOWY
Informujemy wszystkich mieszkańców, że obowiązki dzielnicowego, którego rejonem patrolowania jest nasza gmina objął st. asp. Tomasz
Matuszewski z KPP Góra. Można się z nim kontaktować telefonicznie 47 87 282 70, kom. 797
306 432 lub za pomocą poczty elektronicznej
dzielnicowy.5@gora.wr.policja.gov.pl.
A.D.
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Każda tego typu interwencja to poważny wydatek finansowy. Może
się zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi związaną z wypalaniem
traw strażacy, nie dojadą z pomocą na czas tam, gdzie będą bardzo potrzebni.
Wypalanie traw to także bardzo duże zagrożenie dla lasów. Ogień
z suchych traw porastających nieużytki niejednokrotnie przenosi
się na obszary leśne, niszcząc bezpowrotnie młode drzewostany,
a drzewostany dojrzałe poważnie uszkadzając.
Niestety problem wypalania traw i nieużytków powraca co roku.
Należy pamiętać, że wypalanie traw jest zabronione. Mówi o tym
m.in. ustawa o ochronie przyrody oraz ustawa o lasach. Kodeks
wykroczeń przewiduje karę aresztu, nagany lub grzywny, która
może wynosić do 5000 zł. Kodeks karny jest jeszcze surowszy
i przewiduje nawet karę pozbawienia wolności od roku do 10 lat.
A.D.

Kontrole szamb i przydomowych
oczyszczalni ścieków
Gmina zgodnie z ustawowym obowiązkiem, jest zobowiązana do
prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.
Właściciele nieruchomości, którzy jeszcze nie złożyli formularza
zgłoszenia zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej
oczyszczalni ścieków winni zrobić to niezwłocznie.
Zgłoszenia należy składać w Urzędzie Gminy Niechlów osobiście,
drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną. Każdy właściciel nieruchomości, na którego posesji znajduje się zbiornik bezodpływowy
(szambo) lub przydomowa oczyszczalnia ścieków, ma obowiązek
zawarcia umowy z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
z terenu gminy Niechlów.
Przypominamy o obowiązku posiadania dowodów uiszczania opłat
za wywóz nieczystości ciekłych lub osadów (rachunki, faktury vat,
które powinny zawierać: dane przedsiębiorstwa odbierającego
nieczystości, dane właściciela nieruchomości oraz informacje
w jakiej ilości zostały odebrane nieczystości ciekłe).
Informujemy, że od kwietnia 2021 r. odbywają się wzmożone kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe lub
przydomowe oczyszczalnie ścieków. Podczas kontroli sprawdzane
będą umowy oraz dokumenty potwierdzające wywóz nieczystości
ciekłych przez przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia
działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych.
Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie
zbiorników bezodpływowych powinny uczynić to niezwłocznie.
W celu polepszenia stanu środowiska na terenie naszej gminy
i zachęcenia mieszkańców do budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków, mieszkańcy mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie na tego typu budowę.
Wnioskodawca na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków,
może uzyskać dotację w wysokości do 40% kosztu zakupu lub
zakupu i montażu, udokumentowanego na podstawie faktur, lecz
nie więcej niż 2000,00 zł, dla wnioskodawcy, którego oczyszczalnia
obsługiwać będzie jedną nieruchomość lub więcej nieruchomości.
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Aktywnie w Klubie Seniora
To już blisko rok działalności Klubu Seniora w Żuchlowie. Przez
cały czas seniorzy i seniorki aktywnie spędzali i w dalszym ciągu
spędzają czas. Nad działalnością i urozmaicaniem uczestnikom
zajęć czuwa opiekun – Renata Witków. Uczestnictwo w klubie daje
możliwość spędzania czasu w miłym towarzystwie, rozwijania
swoich zainteresowań i zdolności.
Klubowicze wspólnie brali już udział w szkoleniu z przedstawicielem Spółki Komunalnej we Wschowie, warsztatach korzystania
z siłowni zewnętrznych, zajęciach rehabilitacyjnych, zajęciach
relaksacyjnych.
Nie zabrakło również zajęć artystycznych, podczas których wykonywali stroiki świąteczne, makramy, wianki, kosze i wiele innych,
pięknych rzeczy. W trakcie trwających obostrzeń część seniorów
postanowiła czasowo zrezygnować z zajęć ze względów bezpieczeństwa. Dla tych jednak, którzy decydują się na uczestnictwo
czeka zawsze wiele ciekawych zajęć.
Stworzenie Klubu Seniora kosztowało w sumie ponad 234 tys. zł.
W dużej mierze powstał dzięki dotacji z Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej, która wynosiła 150 tys. zł., w ramach
programu „Senior+”.
A.D.
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Autostrada rowerowa Komendant u strażaków
coraz bliżej
z Niechlowa

W Sicinach upamiętniono ofiary Zbrodni
Katyńskiej oraz tych, którzy zginęli w katastrofie samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem w Rosji. W imieniu mieszkańców oraz
radnych Michał Frąckowiak, Stanisław Galant oraz Wojciech Kuryłło pod pomnikiem
złożyli symboliczne kwiaty.
A.D.

Michał Frąckowiak wraz z przedstawicielami samorządów z Głogowa, Góry, gminy
Wiejskiej Głogów oraz Szlichtyngowej wziął
udział w roboczym spotkaniu dotyczącym
Dolnośląskiej Autostrady Rowerowej (DAR).

ZDJĘCIE: MARTA DYTWIŃSKA - GAWROŃSKA

Wspólna pamięć
o poległych

Michał Frąckowiak spotkał się razem z komendantem PSP w Górze Krzysztofem
Panochą ze strażakami Ochotniczej Straży Pożarnej w Niechlowie. Wspólnie omówiono bieżące sprawy jednostki. Strażacy
z Niechlowa przedstawili także potrzeby
w zakresie doposażenia jednostki w sprzęt
oraz podziękowali za pomoc i dotychczasową współpracę.
A.D.

Obecnie trwają prace nad ustaleniem koncepcji i przebiegu tras. Planowane jest
utworzenie 779 km autostrady dla rowerów, z czego ponad 10 km ma przebiegać
właśnie przez naszą gminę.
A.D.

Wspólnie stworzymy naszą przestrzeń!
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego to uchwała
Rady Gminy lub Miasta, która reguluje sposób wykorzystania terenu w gminie lub mieście. Plan jest aktem prawa miejscowego,
czyli obowiązuje tylko na obszarze gminy, która go uchwaliła.
W planie ustala się przeznaczenie i sposób zagospodarowania
terenu. Z planu dowiesz się m.in.:
•
•
•
•

co możesz wybudować,
jak wysoki może być budynek,
gdzie będzie dojazd do twojej nieruchomości,
co może powstać obok twojej nieruchomości.

Zanim natomiast rozpocznie się procedura związana z opracowaniem miejscowego planu należy ustalić, czy plan będzie zgodny
ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Przy braku zgodności należy wykonać zmianę studium.
Studium to opracowanie, które określa w sposób ogólny politykę
przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania przestrzeni.

Mając na uwadze potrzeby mieszkańców w naszej gminie rozpoczął
się już etap zmiany ww. dokumentów. Zmiany te są czasochłonne,
ponieważ zajmują minimum 12 miesięcy. Pierwszą miejscowością,
dla której zostanie opracowany plan jest Żuchlów, a następnie te
miejscowości, lub ich „fragmenty” w których studium uchwalone
w 2017 roku, umożliwia takie opracowanie.
Żeby poznać dokładnie potrzeby naszych mieszkańców w zakresie planowania przestrzennego, prosimy o składanie wniosków
o zmianę w studium bądź planie w nieprzekraczalnym terminie
do 15 maja br. Wniosek może złożyć każdy mieszkaniec gminy
osobiście, elektroniczne lub pocztą tradycyjną. Więcej informacji
można uzyskać pod numerem telefonu 65 544 32 49. Ważne!
Wnioski będące przedmiotem rozpatrzenia do poprzedniego
studium nie będą powtórnie rozpatrywane.
Wniosek powinien zawierać nr działki, obecne przeznaczenie i przeznaczenie wnioskowane (oczekiwane), powierzchnię do zmiany,
rodzaj i kubaturę budynków jakie miałyby zostać docelowo wzniesione, mapę działki z oznaczoną powierzchnią do zmiany.
A.D.

1,2 miliona złotych na inwestycje

W połowie kwietnia samorząd województwa dolnośląskiego ogłosił listę gmin, które otrzymały dofinansowanie na ochronę, rekultywację
i poprawę jakości gruntów rolnych. Nasza gmina otrzymała dofinansowanie na pięć zadań:
• przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Naratowie, drugi etap przebudowy, drogi 101, która prowadzi do cmentarza w Naratowie,
• przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych 366 w Naratowie,
• przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych 499/2 w Łękanowie,
• przeciwdziałanie erozji gleb i ruchom masowym ziemi (ze szczególnym uwzględnieniem drzew miododajnych) Siciny działka nr 1,
• przeciwdziałanie erozji gleb i ruchom masowym ziemi (ze szczególnym uwzględnieniem drzew miododajnych) Wroniniec działka nr 281.
Jest to 1 276 700 zł dofinansowania na zadania, których nie bylibyśmy w stanie zrobić
ze środków własnych gminy.
To ogromne wsparcie dla naszej gminy. Dlatego dziękuję zarządowi województwa oraz
radnym województwa za pozytywne rozpatrzenie wniosków gminy i przyznane dotacje.
– mówi Michał Frąckowiak.

Warto dodać, że na inwestycje związane
z ochroną, rekultywacją i poprawą gruntów
rolnych, na całe województwo dolnośląskie
dla gmin przeznaczonych było 16 mln. zł.
A.D
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STRAŻACY W WALCE Z COVID – 19
Oprócz walki z ogniem, strażacy z terenu
naszej gminy pomagają w walce z COVID
– 19. Ich działania są dużym wsparciem dla
naszego samorządu, ale przede wszystkim
dla naszych mieszkańców. Dzięki ich zaangażowaniu i dyspozycyjności w naszej
gminie pojawiły się banery, które informują o punkcie szczepień przeciwko COVID
– 19. W ramach Narodowego Programu
Szczepień do naszych mieszkańców trafiły
także ulotki propagujące wiedzę na temat
profilaktyki oraz szczepień. Kolportowane
przez ochotników materiały trafiły przede wszystkim do mieszkańców, którzy nie
korzystają z zasobów Internetu. Na ulotkach znalazły się m.in. informacje o tym,
jak zapisać się na szczepienie. Dziękujemy
wszystkim ochotniczym strażom pożarnym
z terenu naszej gminy.

Urząd przy wsparciu jednostki z Wronowa realizuje również zadanie, które dotyczy pomocy w transporcie na szczepienie. To właśnie ta jednostka dowozi chętnych, którzy
nie maja możliwości sami dotrzeć na szczepienie. W dalszym ciągu można skorzystać
z takiego transportu zgłaszając się pod numerem telefonu 730-777-830. Jednostce
Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Górze dziękujemy za użyczenie samochodu
operacyjnego na ten cel.
A.D.
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XXII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy
o Polskim Państwie Podziemnym ,,Armia Krajowa
Siłą Zbrojną Polskiego Państwa Podziemnego”
W naszej szkole odbyło się uroczyste
podsumowanie XXII Ogólnopolskiego
Konkursu Wiedzy o Polskim Państwie
Podziemnym ,,Armia Krajowa Siłą Zbrojną Polskiego Państwa Podziemnego”.
W związku z ograniczeniami epidemiologicznymi i trwającym nauczaniem zdalnym
miało ono inny niż dotychczas przebieg
i charakter. Nie było uroczystości patriotycznej, zaproszonych gości ani spektaklu
przygotowanego przez uczniów. Pomimo
tych ograniczeń, postanowiliśmy z potrzeby
serca upamiętnić bohaterów Armii Krajowej
i podtrzymać tradycję organizacji wystawy
prac laureatów konkursu organizowanego
od 22 lat przez PCDNiPPP w Górze. Historia organizacji tej wystawy w naszej szkole
sięga roku 2000. Wystawa została upamiętniona nagraniem filmu i wykonaniem fotografii. Zarys historyczny przedstawiła Pani
Maria Chomicz-Zych- historyk i inicjatorka
tegoż konkursu. Następnie odczytała protokół komisji konkursowej z nazwiskami
laureatów. W związku z ogłoszeniem przez
Sejm roku 2021 Rokiem Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego, przygotowano także wysta-

wę upamiętniającą sylwetkę tego poety i żołnierza AK, Patrona Gimnazjum w Niechlowie
od 2002r. Wystawę prac laureatów konkursu
przygotowały Panie: Gabriela Mielcarek, Małgorzata Mizińska i Małgorzata Wojtera, natomiast
wystawę prezentującą sylwetkę Baczyńskiego
nauczycielki j. polskiego: Joanna Tomaszewska-Rząsa i Halina Kuchta. Wystawa była dostępna
do obejrzenia do połowy marca 2021r. Stanowiła także upamiętnienie Żołnierzy Wyklętych
z okazji obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzonego co roku
1 marca. Opiekun Klubu Historycznego działającego w naszej szkole- Pani Małgorzata Mizińska
wzięła udział w lokalnych obchodach tego święta. W imieniu całej społeczności szkolnej złożyła
wiązankę i zapaliła symboliczny znicz na grobie
Pani Władysławy Świętorzeckiej, która spoczywa
na cmentarzu w Górze. Uczniowie naszej szkoły,
jak co roku, wzięli także udział w konferencji
Dolnośląskiej Rodziny Szkół im. Armii Krajowej
i Bohaterów AK. Tym razem, w związku z ograniczeniami związanymi z pandemią, konferencja
odbywała się on-line. Uczestniczył w niej także
dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk,
a wykład wygłosił Wojciech Trębacz z wrocławskiego oddziału IPN. Każda szkoła przedstawiała wybranego bohatera - działacza organizacji
Wolność i Niezawisłość. Jej członkowie z IV Zarządu Głównego zostali straceni 1 marca 1951r.
To właśnie data ich śmierci stała się symbolem i ustanowiono ten dzień Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Przedstawiciele uczniów naszej szkoły- Klaudia Kmiecik, Maja Marciniak i Stanisław Monkiewicz przybliżyli uczestnikom konferencji postać Józefa
Batorego, pseudonim ,,Argus”, ,,Orkan”. W czasie II wojny światowej działał na Rzeszowszczyźnie, a we wrześniu 1945r. wyjechał do
Krakowa i tam włączył się w działalność konspiracyjną. Nie wiadomo, gdzie został pochowany, jak zresztą wielu działaczy antykomunistycznego podziemia.17 września 1992r. został uniewinniony, a 26 lutego 2010r. został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Wielkim
Orderu Odrodzenia Polski. Ofiarę, którą poniósł, najtrafniej oddają słowa znajdujące się na jego symbolicznym grobie w rodzinnej
miejscowości: ,,BOGU DUCHA, OJCZYŹNIE SERCA, ZEMI POLSKIEJ KREW ODDALI”.
Halina Kuchta
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BEZPIECZNIE W SIECI
Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy
Komisji Europejskiej od 2004 roku. Początkowo wydarzenie te
świętowały jedynie państwa europejskie, ale już od lat DBI przekracza granice Europy angażując przy tym państwa z całego świata.
Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 roku jest Polskie
Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą Państwowy Instytut Badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.
Akcja ta nie ogranicza się jednak do jednorazowego incydentu.
Poszczególne wydarzenia z nią związane realizowane były do końca
marca br. DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży

do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców
z problematyką bezpieczeństwa online oraz
promocję pozytywnego wykorzystywania
Internetu. Uczniowie klasy III naszej szkoły
podczas zajęć omawiali m.in. zagadnienia
związane z koniecznością ochrony danych
osobowych. Mają świadomość, że zbyt długie przebywanie przed ekranem komputera
niekorzystnie wpływa na zdrowie i koncentrację uwagi. Dowiedzieli się również jak
odpowiedzialnie wykorzystywać zasoby
sieci dla własnego rozwoju. Sprawdzili zdobytą wiedzę rozwiązując zadania na stronie
www.sieciaki.pl oraz karty pracy z zasobów
strony www.superkid.pl. Wykonali również
prace plastyczne „oswajając” komputerowe
wirusy.
Renata Wołoszyn

„Jeżycjada”
w Sicinach
W marcu biblioteki, szkoły i ośrodki kultury
w całej Polsce, miały okazję na chwilę zamienić się w książkowe Jeżyce z powieści
Małgorzaty Musierowicz. Gminna Biblioteka w Niechlowie wraz w filią w Sicinach, po
raz pierwszy wzięły udział w akcji V Ogólnopolskie Czytanie Jeżycjady Małgorzaty
Musierowicz.
Akcja miała na celu popularyzację czytania,
a ponieważ sytuacja epidemiologiczna nie
pozwoliła na zorganizowanie czytania na
żywo, przenieśliśmy się do sieci.
Nasze bibliotekarki wraz z dwiema czytelniczkami: Dominiką Ochnią i Nikolett Burdziak przygotowały film, w którym czytają
fragmenty Jeżycjady. Choć nie mogliśmy
przeprowadzić naszej akcji na szeroką
skalę i zaprosić wielu gości do wspólnego
czytania, cieszymy się z podjętych działań.

Jeżycjada to seria książek, które wielu z nas czytało w dzieciństwie, a teraz nadarzyła się
okazja, by zachęcić młodzież do sięgnięcia po te niezwykle ciekawe i pełne wartościowych
wskazówek pozycje. Film powstały podczas przeprowadzania akcji, można obejrzeć na
naszych profilach w mediach społecznościowych.
Karolina Szafrańska
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AKTYWNIE W GOK
Podczas trwającej pandemii i remontu Gminnego Ośrodka Kultury, jego działalność została ograniczona. Pomimo trwających
przeszkód nie zrezygnowano jednak z zajęć z animatorem kultury
Henryką Dul, dla których głównym miejscem spotkań jest nowo
wyremontowana świetlica w Łękanowie. Zdarza się także, że zajęcia o ile warunki na to pozwalają, odbywają się w świetlicy danej
miejscowości. Ze względu na pandemię część zajęć przeniosła się
również do Internetu. Przez cały czas nagrywane są także filmiki
okazjonalne, które nasi mieszkańcy mogli zobaczyć np. na Dzień
Dziadka i Babci czy na Dzień Kobiet.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że wszelkie scenografie, rekwizyty i stroje są przygotowywane osobiście przez uczestników nagrań.
Poprzedzając Wielkanoc w Głobicach i Łękanowie zorganizowano warsztaty wielkanocne, podczas których zrobiono palmy, kwiaty
z krepiny, wianki i stroiki. Mając na uwadze zaangażowanie mieszkańców, w szczególności młodych osób, którzy z chęcią się integrują wprowadzono do oferty nowe zajęcia z wykonywania makram, a już wkrótce, o ile pozwolą na to warunki epidemiczne pojawi się
fitness, joga, a nawet zajęcia z samoobrony.
A.D.
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W HOŁDZIE BOHATEROM

1 marca w całej Polsce odbywały się uroczystości związane z Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W tym roku uczniowie Szkoły Podstawowej im.
Henryka Sienkiewicza w Sicinach oraz Przedszkola w
Sicinach po raz dziesiąty uczcili pamięć Narodowego
Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Justyna Kurek,
Hanna Krzyżosiak, Jakub Ochnia, Aleksandra Krzyżosiak oraz Oliwia Wojtkowiak wzięli udział w konkursie
plastycznym upamiętniającym Żołnierzy Niezłomnych,
natomiast uczennica klasy VI – Nadia Chmiel napisała piękne życzenia.
Ponadto 1 marca 2021 r. delegacja uczniów klasy VI – Maja Kubiak oraz Jakub Ochnia
wraz z dyrektor Anetą Juską oraz wychowawczynią Joanną Skrabalak uczciła pamięć tych,
którzy oddali życie w walce o wolną i demokratyczną Ojczyznę, składając wiązankę kwiatów i zapalając znicz pod Pomnikiem Niepodległości w Sicinach. Zachowując ścisły reżim
sanitarny, uczniowie odwiedzili również Mariana Marmulewicza, mieszkańca Sicin, który
jako żołnierz Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej, po zakończeniu II wojny światowej,
walczył przeciwko komunistycznemu reżimowi i został za swoją działalność skazany
na kilka lat pozbawienia wolności, a później zapomniany. W imieniu całej społeczności
szkolnej, dyrekcji, rady pedagogicznej oraz pracowników administracji i obsługi delegacja
uczniów na ręce pana Marmulewicza złożyła piękne kwiaty oraz życzenia.
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej
konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do
tradycji niepodległościowych oraz za krew przelaną w obronie Ojczyzny, dlatego tak
ważna jest pamięć o bohaterskich postawach naszych rodaków.
Joanna Skrabalak

NASZA SZKOŁA W CZASIE PANDEMII
Już ponad rok, z krótkimi przerwami, uczniowie uczą się zdalnie. Trudności, z jakimi
borykaliśmy się na początku, udało się pokonać lub zminimalizować. Wszyscy uczniowie, których rodzice zgłosili taką potrzebę,
zostali wyposażeni w sprzęt do nauki zdalnej. Jednak nadal pojawiają się niezależne
od nas trudności. Są to głównie problemy
techniczne- słaba jakość łącz internetowych
czy trudne warunki mieszkaniowe części
rodzin. Pandemia okazała się testem nie
tylko empatii, człowieczeństwa i zwykłej
ludzkiej życzliwości, ale też istotnym sprawdzianem kompetencji cyfrowych. Zdajemy
sobie sprawę, że edukacja zdalna nie polega na przesyłaniu i zasypywaniu uczniów
zadaniami, prezentacjami i interaktywnymi
ćwiczeniami. Stawiamy na kontakt, na relacje, na wplatanie elementów nauczania
w takie właśnie aktywności. Staramy się też
organizować dla uczniów ciekawe zajęcia
on-line, które pozwalają zachować chociaż
namiastkę relacji międzyludzkich.

Co ciekawego zdarzyło się
w ostatnim okresie?
1/ 11 marca 2021r. uczniowie klas I-III,
którzy uczęszczali do szkoły stacjonarnie,
mogli wysłuchać koncertu gry na flażoletach, którą zaprezentował zespół ,,Cytrynowe Cukiereczki” prowadzony przez Panią
Dorotę Izdebską. Mali muzycy z klasy III
nagrali także studyjną wersję koncertu oraz
wystąpili przed przedszkolakami.
2/15 marca 2021r. uczniowie klas starszych
świętowali on-line Dzień Liczby Pi w zupełnie innej niż dotychczas formie. Nasi uczniowie przeobrazili się w kucharzy, piekarzy
i cukierników. Tego dnia, we współpracy
z rodzicami lub starszym rodzeństwem,
przygotowali fantastyczne ciasta, galaretki,
babeczki i inne pyszności, których elementem dekoracyjnym miała być liczba Pi. Następnie wykonywali zdjęcie swojej potrawy
w ramach konkursu ,,Matematyka w kuchni
z liczbą Pi”. Akcja miała pokazać, że matematyka to nie tylko liczby, wzory i trudne
zadania, ale również
znakomita przygoda
i fantastyczna zabawa. Dzień Liczby Pi
obchodzony jest od
1988r. Akcję koordynowała Pani Natalia
Kuchta- nauczyciel
matematyki.

3/16 marca 2021r. obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu. W tym roku wszyscy
uczniowie z klas IV-VIII wraz z wychowawcami wzięli udział w akcji w formie on-line.

Odbyły się warsztaty, prezentacje, quizy, zabawy z wykorzystaniem platform Quizizz, Genially i Wordwall. Szczególna uwaga została
poświęcona problemowi hejtu w Internecie.
Całą akcję przygotowała Pani Anna Majer-nauczyciel informatyki. Po akcji ogólnoszkolnej w każdej klasie na zajęciach z informatyki
odbyły się warsztaty na ten temat.
4/26 marca 2021r. w naszym przedszkolu
odbył się wielkanocny kiermasz. Wykonane przez dzieci z pomocą rodziców prace
zaprezentowano na zewnątrz na placu
przedszkolnym. Można było podziwiać
stroiki wielkanocne, palmy, pisanki i inne
ozdoby wielkanocne. Inicjatorką akcji była
Pani Agnieszka Kużdowicz - wychowawczyni
najmłodszej grupy przedszkolnej ,,Smerfy”.
Halina Kuchta
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ZMIANY W OŚWIACIE
Podczas komisji oświaty 2 marca br. Michał Frąckowiak przedstawił pomysł reorganizacji szkół oraz stołówki szkolnej
w Niechlowie. W miejscu pomieszczeń kuchennych miałyby powstać pomieszczenia
dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Niechlowie. Posiłki dla dzieci miałyby być
przygotowywane i dowożone przez firmę
zewnętrzną. Sytuacja finansowa gminy jest
trudna, dlatego reorganizacja funkcjonowania szkoły w tym zakresie to nie jedyna
forma oszczędności. Michał Frąckowiak
zaproponował radnym również redukcję
etatów w administracji i obsłudze. Radni
większością głosów przychylili się do tego
pomysłu.
- Po rozmowach z dyrektorami szkół poprosiłem o to, aby w budżetach szkół
były możliwe oszczędności po pół miliona
rocznie. To uchroni od przeniesienia szkoły w Sicinach do Niechlowa, a tym samym
do utworzenia jednej placówki oświatowej
w gminie. Chciałbym przypomnieć, że z audytu, który został wykonany jeszcze przez
panią wójt Beatę Ponę wynika, że w naszej
gminie powinna funkcjonować tylko jedna
placówka. W ślad za przeprowadzonym
audytem nie zostały podjęte żadne kroki.
Subwencja, którą nasz samorząd otrzymuje
od państwa nie jest wystarczająca. Tylko
w biegłym roku gmina dołożyła do oświaty

aż 3 mln 640 tys. zł. Są to ogromne koszty, na które nas jako małej gminy nie stać.
Dla mnie najważniejszym zadaniem jest
utrzymanie dwóch szkół podstawowych
w gminie. Zrobię wszystko żeby zarówno
szkoła w Sicinach jak i w Niechlowie mogły
funkcjonować na jak najwyższym poziomie.
W 2020 r. do każdego obiadu, który kosztuje rodziców 4 zł gmina dołożyła aż 22 zł.
To wyraźnie pokazuje skalę dofinansowania
do funkcjonowania kuchni, ponieważ za
26 zł zjemy naprawdę dobry, dwudaniowy
posiłek w restauracji. Koszt stołówki w ubiegłym roku to kwota 336 528, 33 zł. Za tę
kwotę można byłoby rocznie wyremontować dwie świetlice czy postawić ponad 20
nowych punktów oświetleniowych. – mówi
Michał Frąckowiak.
Jak sam przyznaje decyzję te są konieczne
również ze względu zasadności wydatkowania środków publicznych. W temacie
reorganizacji stołówki p.o. wójta gminy
spotkał się także z Radą Rodziców szkoły
w Niechlowie, której przewodnicząca jasno
przedstawiła zdanie rady. Przedstawicielka
rodziców powiedziała, że wybierając między
jakością nauki dzieci, na które pójdzie część
zaoszczędzonych pieniędzy, a utrzymaniem
za wszelką cenę stołówki szkolnej – wybierają pierwszą opcję. Ponadto zaprzeczyła,
że rozsyłane w tym temacie SMS w celu

ZAPRASZAMY
DO BIBLIOTEKI
Pandemia Covid-19 szybko spowodowała
całkowite zamknięcie wielu instytucji, w tym
naszej biblioteki. Czytelnicy zostali odcięci
od możliwości wypożyczania książek, my
bibliotekarze, zostaliśmy pozbawieni kontaktu z naszymi czytelnikami. Pracowaliśmy
za zamkniętymi drzwiami. Wiele z naszych
planów musiało zostać zmienionych.
Odwołaliśmy wydarzenia i imprezy, które
miały być ciekawą ofertą nie tylko dla czytelników, ale dla każdego mieszkańca naszej społeczności. Wszystkie nasze działania
przeniosły się do sieci. Na stronie internetowej Gminnej Biblioteki w Niechlowie oraz
mediach społecznościowych pojawiło się
wiele filmików nagrywanych przez nasze
bibliotekarki. Wystąpienie przed kamerą
było dla nas nie lada wyzwaniem. Motywowała nas jednak myśl, że tylko w ten sposób możemy zachować jakikolwiek kontakt
z naszymi czytelnikami. Z każdym kolejnym nagraniem szło nam coraz lepiej, a
wiadomości od zadowolonych czytelników

stawały się zachętą do dalszego działania.

Na naszych profilach w mediach społecznościowych
prowadzimy działalność
informacyjną, edukacyjną
i kulturalną. Proponujemy naszym czytelnikom różne formy aktywności, między innymi quizy, krzyżówki, testy wiedzy.
Zaczęliśmy także pisać i zamieszczać liczne recenzje książek, które mają zachęcić
czytelników do sięgania po różne rodzaje
literatury. Obecnie zarówno Gminna Biblioteka w Niechlowie, jak i filia w Sicinach, są
otwarte i czekają na swoich czytelników.
Wypożyczanie książek odbywa się w sposób
bezpieczny i z zachowaniem zasad reżimu
sanitarnego. Bibliotekarze oraz czytelnicy
wchodzący do biblioteki zobowiązani są
do stosowania maseczek ochronnych na
usta i nos oraz do dezynfekcji rąk. W pomieszczeniach bibliotecznych przebywa
tylko jeden czytelnik w danym momencie,
wyjątek stanowią rodzice z dziećmi. Książki,
które są zwracane do biblioteki, trafiają na
7-dniową kwarantannę i dopiero po tym
czasie trafiają na półki, dlatego też serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do
korzystania z zasobów biblioteki.
Karolina Szafrańska
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uzyskania jak największej liczby podpisów
pod petycjami oraz zwiększenia poparcia
społecznego nie są działaniem rady.
Michał Frąckowiak przy okazji tematów
związanych z oświatą, porusza jeszcze jeden dosyć istotny problem, który w ostatnim czasie jest bardzo zauważalny.
- Mieszkańcy, bardzo często wprowadzani
są w błąd powielaniem nieprawdziwych
informacji o naszych działaniach. Jestem
zdumiony, ponieważ często pochodzą one
od osób, które są funkcjonariuszami publicznymi i przedstawicielami właśnie naszych mieszkańców. Uważam, że to właśnie
oni zostali przez nich wyznaczeni do tego,
żeby przekazywać im rzetelne i prawdziwe
informacje, które dotyczą rozwoju gminy.
Moje drzwi są zawsze dla wszystkich otwarte. Można po prostu przyjść i zapytać
o nurtujące sprawy.
Michał Frąckowiak dodaje także, że nigdy
nie odmówił środków na dodatkowe zajęcia
dla dzieci.
- Wszelkie dodatkowe zajęcia, o które proszą dyrektorzy są realizowane. Priorytetem
dla mnie jest zapewnienie wysokiej jakości
nauczania, a dzięki takim działaniom nigdy
nie zabraknie na te działania pieniędzy.
Komisja oświaty, spraw socjalnych i porządku publicznego wypracowała już swoje stanowisko, w którym czterech radnych było
„za”, jeden „przeciw” za przedstawionymi
kierunkami działań oświatowych.

Dzień
Dinozaura

W lutym Biedronki świętowały „Dzień
Dinozaura”. W przedszkolnej sali już
rano pojawił się gość, który stał się inicjatorem wielu zabaw z dinozaurem
w tle.

Były tematyczne tańce i prace plastyczne, pomiary długości z wykorzystaniem
łap dinozaura, przedszkolne wykopaliska i „Bingo – DINOZAUR”.
Dorota Kamińska
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Mistrzowski Triumphator

Szukają
przyszłych piłkarzy!
Klub piłkarski Victoria Siciny ogłasza nabór do
nowej grupy młodzieżowej. Zapraszamy do
treningów wszystkie zainteresowane dzieci
z rocznika 2014 i młodszych. Zajęcia odbywać
się będą na Kompleksie Sportowym Orlik
w Naratowie. Szczegółowe informacje na temat treningów można uzyskać pod numerem
telefonu 663 096 735 bądź na stronie internetowej www.victoriasiciny.pl
Damian Wiśniewski

Program
„Klub” w Sicinach
Trzy pierwsze miejsca i dwa piąte w Mistrzostwach Dolnego Śląska zajęli nasi zawodnicy
z klubu Triumphator Judo i Jujitsu. Reprezentanci naszej gminy po długiej walce zajęli:
Igor Porciany w kat. wagowej do 50 kg I msc., Łukasz Atrachimowicz w kat. wagowej do
81 kg I msc., Piotr Atrachimowicz w kat. wagowej do 90 kg I msc., Brajan Pietruszewski
w kat. wagowej do 90 kg V msc. i Hubert Mielcarek w kat. wagowej do 100 kg V msc. Klub
zapowiedział już przygotowania do kolejnych startów. Naszym zawodnikom i trenerom
życzymy sukcesów w kolejnych zawodach.
A.D.

KWARTALNIK SAMORZĄDOWY
GMINY NIECHLÓW
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Wpis do rejestru Dz. i Czasopism:
Pr RPr 1349

Victoria Siciny w połowie marca złożyła
wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki
w ramach programu „Klub”. Program ten zakłada dofinansowanie w wysokości 10 tysięcy
złotych na działalność klubu poprzez zakup
sprzętu dzięki któremu zajęcia będą jeszcze
bardziej atrakcyjniejsze. Liczymy, że uda nam
się pozyskać te zewnętrzne środki, co wpłynie
na poprawę stabilizacji finansowo- organizacyjnej w naszym klubie. Rozstrzygnięcie
wniosków nastąpi najprawdopodobniej w połowie maja.
Damian Wiśniewski
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