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Z okazji Świąt Wielkanocnych
niosących nadzieję i odrodzenie, pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia.

Niech ten radosny, świąteczny czas, spędzony bez pośpiechu, troski i zmartwień,  
w zdrowiu, radości i ciepłej, rodzinnej atmosferze będzie dla wszystkich Państwa 

źródłem nadziei, siły oraz wiary.
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Szanowni Mieszkańcy.
Oddaję do Państwa rąk drugi egzemplarz rocznika „Prosto z gminy”, w którym zawarliśmy najważniejsze informacje z minionego roku 
z życia Naszej Gminy, o wydarzeniach, zrealizowanych zadaniach remontowych i inwestycyjnych.

Mimo trudnego, ubiegłego roku, w którym przyszło nam zmagać się z pandemią koronawirusa, żyć i pracować z pewnymi 
ograniczeniami, to patrząc wstecz bez wątpienia można powiedzieć, że udało się zrealizować wspólnymi siłami wszystkie plany 
i zamierzenia. Wykonaliśmy bardzo wiele zadań, inwestycji i remontów oraz pozyskaliśmy wiele środków zewnętrznych na ich realizację.

Z lektury biuletynu dowiecie się Państwo, że niemal w stu procentach wykonane zostały zadania zaplanowane w funduszach sołeckich 
poszczególnych wsi, poprawiono bezpieczeństwo mieszkańców inwestując w budowę nowego oświetlenia czy dowieszając oprawy 
oświetleniowe, przeprowadzono remonty i niezbędne naprawy w świetlicach wiejskich, zakupiono laptopy dla naszych uczniów służące 
do nauki zdalnej oraz pomoce dydaktyczne, pozyskano blisko trzy miliony złotych dofinansowania, ukończono remont  
ul. Pułaskiego w Szlichtyngowie.

Wykonanie wszystkich zadań oraz dobre wyniki mijającego roku są rezultatem zgodnej współpracy burmistrza, radnych, sołtysów 
oraz Mieszkańców Gminy, a także zaangażowania pracowników gminnych jednostek organizacyjnych, stowarzyszeń i organizacji 
działających na naszym terenie. Dlatego też składam serdeczne podziękowania za tę owocną współpracę. Dziękuję Państwu za wszelką 
pomoc i pracę na rzecz Gminy. 

Szanowni Państwo.
Podsumowując rok 2020 nie sposób odnieść się do czasu w jakim przyszło nam żyć. Pandemia koronawirusa zmieniła wiele, nie tylko 
w zakresie funkcjonowania instytucji gminnych, wprowadzona została nauka zdalna w naszych szkołach, ale także w swobodnych 
kontaktach międzyludzkich. Cieszę się, że we wrześniu ubiegłego roku sytuacja pozwoliła na przeprowadzenie zebrań wiejskich, podczas 
których miałam okazję spotkać się z Państwem w większym gronie, wysłuchać Państwa potrzeb i opinii. Dziękuję również za spotkania 
indywidualne w Urzędzie oraz podczas moich wizyt w terenie. Niestety względy bezpieczeństwa nie pozwoliły na organizację gminnych 
imprez czy uroczystości w formie, jakiej byśmy chcieli. Mam nadzieję, że w 2021 roku, gdy uporamy się z pandemią koronawirusa, 
będziemy mogli obchodzić uroczystości, tak jak zawsze hucznie i bez obostrzeń.

Dziękuję za Państwa obywatelską postawę i za stosowanie się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa wprowadzanych w celu 
ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa. Gorące podziękowania składam wszystkim osobom zaangażowanym w walkę 
z pandemią na terenie Naszej Gminy.

Jolanta Wielgus
Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa

Z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych Gmina 
Szlichtyngowa pozyskała 
dofinansowanie w łącznej 
kwocie 2.795.000,00 zł.

W ramach złożonych wniosków 
w naborze konkursowym po-
zyskano wsparcie finansowe 
na realizację dwóch inwestycji 
w wysokości:
- 1.020.000,00 zł – na rozbudowę 
i przebudowę istniejącego 
budynku wraz ze zmia-
ną sposobu użytkowania 
na pomieszczenia świetlicy 
wiejskiej w Dryżynie.
- 1.275.000,00 zł – na prze-
budowę i termomoderniza-
cją istniejącego budynku 
świetlicy wiejskiej w miej-
scowości Wyszanów.
Ww. dofinansowanie pozy-
skano z drugiego rozdania 
rządowego wsparcia w ra-
mach tzw. „tarczy dla samorzą-
dów”, czyli Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. W pierw-
szej edycji rządowego wsparcia 
Gmina Szlichtyngowa otrzymała 

500.000,00 zł, które przeznaczone 
zostało, jako wkład własny na budo-
wę dróg na os. Leśnym w miejsco-
wości Górczyna.  RED

W listopadzie 2020 r. 
na boisku sportowym 
w Szlichtyngowie odbyło 
się przekazanie systemu 
nawadniającego dla Miejskiego 
Klubu Sportowego „Orzeł” 
Szlichtyngowa. 
Uroczystego przekazania zesta-
wu nawadniającego dokonała Pa-
ni Małgorzata Gośniowska-Kola, 
radna Sejmiku Województwa Lu-
buskiego a także Dyrektor Ge-
neralny Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa w Warszawie 
wraz z Burmistrz Miasta i Gminy 
Szlichtyngowa Jolantą Wielgus. 
Z radością sprzęt odbierali dzia-
łacze klubu w osobach: Radosław 
Kubiś i Kevin Kubiś.
Na zestaw nawadniający skła-
dają się: dwa samojezdne wózki 
deszczujące, 2 kpl. węży o długości 
100 m oraz 2 wózki na węże.
Na realizację tego zadania Gmina 
Szlichtyngowa pozyskała dofinan-
sowanie z Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Lubuskiego 
w Zielonej Górze w naborze z za-
kresu kultury fizycznej i turystki 

Murawa 
potrzebuje wody

– nawadnianie boisk piłkarskich 
w formie dotacji celowej.
Dostawcą sprzętu była firma: Pier-
rot-Polska Sp. z o.o. z Ustronia. 
Całkowity koszt realizacji zada-
nia to 14.966,64 zł, w tym dotacja 
z Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Lubuskiego – 11.224,98 zł, 
wkład własny gminy – 3.741,66 zł.
Zakupiony sprzęt będzie wyko-
rzystywany do podlewania mura-
wy boiska piłkarskiego, na której 

trenują i rozgrywają mecze zawod-
nicy MKS „Orzeł”.
Przypominamy, że Klub zrzesza po-
nad 50 osób. Działają w nim dwie 
sekcje piłkarskie: seniorów i tramp-
karzy starszych. Seniorzy prowadzą 
rozgrywki w klasie „A” w III grupie 
Województwa Lubuskiego okręg 
Zielona Góra. Trampkarze w listo-
padzie 2020 roku awansowali do II 
Ligi Trampkarzy okręgu Nowa Sól. 
 RED

Zdobyliśmy prawie 
trzy miliony!
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Wniosek Gminy Szlichtyngowa 
złożony 24 kwietnia 2020 r. do Mi-
nisterstwa Edukacji Narodowej 
o dofinansowanie ze środków re-
zerwy części oświatowej subwencji 
ogólnej, został rozpatrzony pozy-
tywnie. Gmina otrzymała dofinan-
sowanie w wysokości 75 000,00 zł. 
Uczniowie szkoły na lekcjach fi-
zyki, chemii, geografii i biologii, 
po powrocie do nauki stacjonar-
nej, będą korzystać z pomocy dy-
daktycznych między innymi takich 
jak: modele narządów wewnętrz-
nych człowieka, globusy, jezdne 
modele doświadczalne, modele ato-
mów, model silnika prądu stałego 
i zmiennego, monitor interaktywny 
Avtek, tablice pierwiastków, model 
układu słonecznego, waga elek-
troniczna, mikroskop. Dostawcą 
sprzętu była firma EDUKARIUM 
z Bydgoszczy. Zadanie zostało zre-
alizowane w terminie do 20 grud-
nia 2020 r.  RED

We wrześniu zostało 
zakończone zadanie pn. 
„Usuwanie wyrobów 
zawierających azbest 
na terenie Gminy 
Szlichtyngowa w 2020 r.”

Przedmiotowe zadanie polegało 
na demontażu, zbieraniu, transpo-
rcie i unieszkodliwianiu wyrobów 

zawierających azbest. W wyniku 
realizacji przedmiotowego zada-
nia z 42 nieruchomości na tere-
nie Gminy usunięto łącznie 18 Mg 
wyrobów zawierających azbest. 
Wykonawcą prac była firma „7A” 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
-Usługowe Władysław Bakinowski 
z Obory. Wartość zadania to kwo-
ta 12.164,26 zł. Na realizację tego 

zadania Gmina Szlichtyngowa 
pozyskała dofinansowanie z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Zielonej Górze w kwocie 
8.514,98 zł co stanowi 70% kosz-
tów realizacji tego zadania. Po-
zostałe 30% w kwocie 3.649,28 zł 
sfinansowano ze środków budżetu 
gminy.  RED

W województwie lubuskim 
gościł Minister Edukacji 
i Nauki Przemysław Czarnek 
(3.12.2020). Podczas wizyty 
przekazał szkołom specjalne 
pakiety multimedialne. 

Minister, wspólnie z wojewo-
dą Władysławem Dajczakiem 
oraz lubuskim kuratorem oświa-
ty Ewą Rawą, odwiedził Szkołę 
Podstawową w Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym w Lubniewicach 
oraz Szkołę Podstawową im. Jana 

Pawła II w Lubiszynie. Podczas 
wizyty minister przekazał szko-
łom z gmin: Lubniewice, Lubiszyn, 
Niegosławice oraz Szlichtyngo-
wa Szkolne Pakiety Multimedial-
ne. Pakiety składają się z 25 sztuk 
tabletów, które pomogą uczniom 
w realizacji zdalnego nauczania 
oraz dwie tablice multimedialne. 
Każdy z tabletów ma etui z klawia-
turą i włączoną usługę transmisji 
danych internetowych do wyko-
rzystania do końca roku szkolne-
go. Szkolne Pakiety Multimedialne 

W październiku 2020 zakończone 
zostało zadanie pn. „Usuwanie 
odpadów z folii rolniczych, 
siatki i sznurka do owijania 
balotów, opakowań po nawozach 
i typu big-bag z terenu Gminy 
Szlichtyngowa w 2020 r.”. 
Przedmiotowe zadanie polega-
ło na zbiórce odpadów pochodzą-
cych z działalności rolniczej w celu 
ich odzysku lub unieszkodliwienia. 
W wyniku realizacji zadania z tere-
nu 8 gospodarstw rolnych usunięto 
prawie 10 ton odpadów z tworzyw 
sztucznych. Wykonawcą zadania była 
wschowska Firma Kowalski. Wartość 
zadania wyniosła 6.972 zł. Zada-
nie było możliwe do zrealizowania 
w związku z uzyskaniem przez Gmi-
nę Szlichtyngowa dotacji z Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
w kwocie 4.980 zł oraz przy udziale 
środków z budżetu gminy w wysoko-
ści 1.992 zł.  RED

Dzięki dofinansowaniom 
gmina Szlichtyngowa zakupiła 
62 laptopy, które zostały 
przekazane uczniom. 

W 2020 r. Gmina Szlichtyngowa 
przystąpiła do rządowych progra-
mów Zdalna Szkoła oraz Zdalna 
Szkoła +. W pierwszej edycji rzą-
dowego programu Zdalna Szko-
ła pozyskaliśmy dofinansowanie 
w kwocie 59.999,80 zł, za które za-
kupiono 34 laptopy. Z programu 

Zdalna Szkoła + otrzymaliśmy do-
finansowanie w kwocie 53.726,40 
zł i zakupiono 28 laptopów. Otrzy-
mane dofinansowanie przez Gmi-
nę Szlichtyngowa w obu odsłonach 
programu to kwota 113.726,20 zł. 
Zakupiony sprzęt jest bardzo po-
mocny uczniom w nauce zdalnej. 
Umożliwia kontakt z nauczyciela-
mi, udział we wspólnych zajęciach 
on-line oraz realizację podstawy 
programowej w odpowiednich wa-
runkach.  RED

Mniej śmieci

Mniej azbestu w gminie

Tablety od ministra 

Gmina Szlichtyngowa pozyskała dofinansowanie na wyposażenie Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny 
„Inki” w Starych Drzewcach w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów 
przyrodniczych. 

były przygotowane przy współpra-
cy z Cyfryzacja KPRM i NASK 
PIB (Naukowa i Akademicka Sieć 
Komputerowa – Państwowy Insty-
tut Badawczy), w ramach programu 
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 
(OSE). Tablety dla uczniów Szko-
ły Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Szlichtyngowej odebrał dyrek-
tor Daniel Mika. Podczas wizyty 
minister rozmawiał także z samo-
rządowcami i nauczycielami na te-
maty związane z prowadzeniem 
edukacji zdalnej podczas trwania 
pandemii COVID-19. Z ramienia 
samorządu Szlichtyngowy w spo-
tkaniu uczestniczyła burmistrz Jo-
lanta Wielgus.  RED

Bez laptopów ani rusz

Z dotacją
Biblioteka Publiczna Miasta 
i Gminy w Szlichtyngowej 
pozyskała dofinansowanie 
z Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
w ramach Programu 
Wieloletniego „Narodowy 
Program Rozwoju 
Czytelnictwa” Priorytet 1 - 
Zakup nowości wydawniczych 
do bibliotek publicznych. 
Dofinansowanie wyniosło 5.923 zł. 
Celem programu jest wzmocnienie 
aktywności czytelniczej w bibliote-
kach publicznych poprzez kreowa-
nie wzrostu liczby wypożyczanych 
publikacji oraz wzrostu liczby czy-
telników. Szczególny nacisk został 
położony na budowanie nawy-
ków czytelniczych poprzez stały 
dopływ nowości wydawniczych, 
możliwość systematycznego ubyt-
kowania (aktualizacja zasobów), 
a w konsekwencji zwiększenie ofer-
ty czytelniczej dla użytkowników 
bibliotek. Zapraszamy do bibliote-
ki po nowości wydawnicze.  RED

Pozyskano 
dofinansowanie 
dla szkoły



4 Biuletyn nr 1/191/2021PROSTO Z GMINY
Szlichtyngowski serwis samorządowy

INWESTYCJE

Gmina Szlichtyngowa 
pod koniec 2020 
otrzymała 26.500 zł 
subwencji oświatowej 
z przeznaczeniem na zakup 
przez nauczycieli sprzętu 
pomocnego w prowadzeniu 
zajęć w trybie nauki 
zdalnej.

Zgodnie z rozporządzeniem 
w sprawie szczególnych rozwią-
zań w okresie czasowego ograni-
czenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty nauczyciel pro-
wadzący kształcenie na odległość 
mógł otrzymać 500 zł dofinanso-
wania do zakupu sprzętu, w tym 
m.in. akcesoriów komputero-
wych, oprogramowania lub usłu-
gi dostępu do internetu. W Szkole 
Podstawowej w Jędrzychowicach 
z dofinansowania skorzystało 
12 nauczycieli, w Szkole Podsta-
wowej im. Danuty Siedzikówny 
„Inki” w Starych Drzewcach – 15 
nauczycieli a w Zespole Placówek 
Edukacyjnych w Szlichtyngowej – 
20 nauczycieli.  RED

Dzięki dobrej współpracy Gminy 
Szlichtyngowa ze Starostwem 
Powiatowym we Wschowie 
wykonano zadania, o które 
Gmina zabiegała, w związku 
z prośbami Mieszkańców. 

W Jędrzychowicach w pasie drogi 
powiatowej nr 1009F przy Kościele 
pw. Św. Jana z Dukli Starostwo Po-
wiatowe zmieniło stałą organizację 
ruchu, w związku z utworzeniem 
przejścia dla pieszych – na skrzy-
żowaniu drogi powiatowej z drogą 
gminną prowadzącą do cmentarza. 
Ze względu na krętą na tym odcin-
ku drogę, ograniczono również do-
puszczalną prędkość do 40 km/h. 
Zadanie to obejmowało także wy-
konanie fragmentu chodnika łączą-
cego się z istniejącym chodnikiem 
w drodze gminnej. W Goli w pasie 
drogi powiatowej nr 1010F ulepszo-
no odwodnienie drogi. Starostwo 
Powiatowe miejscowo wykonało 
fragmenty rynny ściekowej umoż-
liwiającej sprawny odpływ wody 
opadowej z ulicy do przydrożnego 
rowu. Ze względu na dość duży spa-
dek terenu w Goli, problemem była 

We wrześniu (9.09.2020 r.) 
przekazano Wykonawcy 
plac budowy w związku 
z remontem ulicy Pułaskiego 
w Szlichtyngowej w ramach 
zadania: „Wykonanie 
dokumentacji projektowej 
i remont dróg gminnych 
ulicy Ogrodowej i Pułaskiego 
w miejscowości Szlichtyngowa 
w systemie zaprojektuj 
i wybuduj”. 

Zgodnie z harmonogramem prac, 
w I etapie wykonany został remont 
ul. Pułaskiego – wymiana sieci wo-
dociągowej wraz z przyłączami 
do budynków, w tym montaż stud-
ni wodomierzowych typu Hydro 
– Terminal, wymiana sieci kanali-
zacji deszczowej, wykonanie podbu-
dowy drogi, ułożenie trzech warstw 
asfaltu, w tym ostatniej warstwy 
ścieralnej z mieszanki mineralno – 
asfaltowej SMA, szczelnej, „cichej” 
i odpornej na działanie czynników 
zewnętrznych. Wykonano także 
prace brukarskie. Z kostki betono-
wej „starobruk wielkopolski” wy-
konane zostały chodniki po obu 
stronach drogi oraz zjazdy na pose-
sje. Zamontowano znaki pionowe, 
wymalowano przejścia dla pie-
szych i inne linie poziome. 30 grud-
nia 2020 roku droga została oddana 
do użytkowania. Wykonawcą prac 
remontowych jest firma BRUKPOL 
s.c. z siedzibą w Strzelcach Wiel-
kich. Na realizację tego zadania 
Gmina Szlichtyngowa otrzymała 
dofinansowanie z Funduszu Dróg 
Samorządowych w kwocie 1.332.368 
zł. Dnia 18 stycznia br. rozpoczęły 
się roboty budowlane polegające 

Remont ulic: 
Pułaskiego i Ogrodowej

na remoncie ulicy Ogrodowej. 
W skład prac wchodzi wymia-
na kanalizacji deszczowej, sieci 

wodociągowej wraz z przyłączami, 
remont nawierzchni drogi i chodni-
ków  RED

O nauczycielach 
nie zapomniano Prace na drogach powiatowych

rwąca poboczem woda, w trakcie 
ulewnych opadów. Nowo zastosowa-
ne rozwiązanie wpłynie pozytywnie 
na bezpieczeństwo ruchu drogowe-
go i estetykę wsi. Ponadto w Sta-
rych Drzewcach zostało utworzone 
nowe przejście dla pieszych na dro-
dze powiatowej nr 1011F, pomię-
dzy Niepublicznym Przedszkolem 

Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, 
a Kościołem Parafialnym. Na zlece-
nie Gminy Szlichtyngowa w Nowych 
Drzewcach, na drodze powiatowej 
nr 1011F za przejazdem kolejowo – 
drogowym w kierunku Sławy wyre-
gulowano pionowo 3 włazy studni 
kanalizacji sanitarnej. Różnica w po-
wierzchni pomiędzy nawierzchnią 

jezdni a urządzeniami kanalizacji 
sanitarnej powodowała hałas przy 
przejeżdżaniu pojazdów, co nega-
tywnie wpływało na komfort Miesz-
kańców. Powyższe prace wykonała 
firma DROGOMEL z Góry. Wartość 
zadania wyniosła 1.107 zł. Wszystkie 
zadania zakończono w czerwcu 2020. 
 RED
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Wraz z rozpoczęciem roku 
szkolnego w 2020 na uczniów 
Szkoły Podstawowej im. 
Danuty Siedzikówny „Inki” 
w Starych Drzewcach 
czekała miła niespodzianka 
– wyremontowane 
pomieszczenia Biblioteki 
znajdującej się przy szkole.

Prace remontowe prowadzone by-
ły w okresie wakacyjnym. W ra-
mach zadania wymieniona została 
instalacja elektryczna, położono 
przedścianki z regipsów, ułożo-
no nowe podłogi z paneli i płytek, 
wyremontowano toalety oraz po-
malowano wszystkie pomieszcze-
nia. Jedno z pomieszczeń służy 
najmłodszym uczniom z klasy „0” 
Szkoły Podstawowej, dla których 
przygotowano przytulne miejsce 
do osiągania sukcesów w nauce. 
W drugim pomieszczeniu zgod-
nie z pierwotnym przeznaczaniem 

Na ulicy Dworcowej 
w Szlichtyngowie, 
wzdłuż osiedla domków 
jednorodzinnych wybudowane 
zostało oświetlenie uliczne. 

Zakres inwestycji obejmował wy-
konanie dokumentacji projektowej, 
budowę szafki oświetlenia uliczne-
go i podziemnej linii kablowej o dłu-
gości 410 m oraz montaż 10 słupów 
oświetleniowych z oprawami ledo-
wymi Philips o mocy 67W każda. 
Zastosowane zostały słupy firmy 
Elmonter o wysokości 8 m posado-
wione na betonowym fundamencie, 
a długość wysięgników wynosi 1,5m. 
Na zlecenie gminy zadanie to zreali-
zowała firma ENEA Oświetlenie 
Kościan. Zostało ono wykonane ze 
środków budżetu gminy, a jego war-
tość to kwota prawie 100.000 zł. 
Nowe oświetlenie od listopada 2020 
roku zdecydowanie wpływa na po-
prawę bezpieczeństwa mieszkańców 
i użytkowników drogi. Dzięki tej in-
westycji doświetlono drogę, gdzie 

Nowe lampy na Dworcowej

dotychczas tych lamp brakowało 
a były bardzo potrzebne. Jest to ko-
lejny już etap działań w zakresie 
poprawy infrastruktury oświetle-
niowej na terenie gminy Szlichtyn-
gowa.  RED

Renowacja murawy boiska
Wiosną 2020 r. 
przeprowadzono prace 
związane z renowacją 
murawy boiska sportowego 
w Szlichtyngowej w dwóch 
etapach. 

W pierwszym etapie w miesiącu 
marcu zakres prac obejmował wy-
konanie następujących zabiegów: 
usunięcie kopców kreta, wertyku-
lację, piaskowanie oraz szczotko-
wanie murawy, aerację wgłębną, 
nawożenie murawy, dosiew trawy. 
W drugim etapie w miesiącu czerw-
cu wykonano oprysk środkiem 

chwastobójczym i środkiem grzy-
bobójczym oraz ponowne nawo-
żenie. Przeprowadzone zabiegi 
zdecydowanie poprawiły stan mu-
rawy boiska. Prace wykonała firma 
Centrum Sportu Amatorskiego Pa-
tryk Skrzypczyk z siedzibą w Le-
gnicy. Ich koszt to kwota 18.500 
zł. Zadanie zostało zrealizowane 
ze środków budżetu Gminy Szlich-
tyngowa. Wykonanie tego zadania 
z pewnością stworzyło naszym za-
wodnikom, tym młodszym i tym 
starszym, dobre warunki do treno-
wania i rozwijania swojej sportowej 
pasji.  RED

Biblioteka 
wypiękniała

znajduje się biblioteka szkol-
na, która służy zarówno uczniom 
jak i mieszkańcom. Wykonaw-
cą prac była firma „TOM-PEX” 
Tomasz Słodyka z Konradowa 
we współpracy z elektrykiem p. 

Dariuszem Markiewiczem. Cał-
kowita wartość zadania wyniosła 
50.000,00 zł. Zadanie zrealizowa-
ne zostało ze środków finansowych 
zabezpieczonych w budżecie szkoły 
na 2020 rok.  RED

Senior na plusieMimo pandemicznego 2020 
roku w naszym Klubie Senior+ 
sporo udało się zdziałać. 

W ramach prowadzonej działal-
ności zorganizowano spotkanie 
z policjantami, które miało na ce-
lu uwrażliwienie seniorów na sytu-
acje, w których można stać się ofiarą 
przestępstwa i przekazanie infor-
macji jak postępować w przypad-
ku zagrożenia. Później ze względu 
na narodową kwarantannę działania 
zostały zawieszone. W ramach luzo-
wania obstrzeń i powolnego powro-
tu do normalności zorganizowano 
na strzelnicy w Puszczy Piknik Se-
niora, na który została zaproszona 
również Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Szlichtyngowa – Jolanta Wiel-
gus. Po wakacjach zorganizowano 
turniej gier planszowych i zajęcia 
na których wykonano jesienne de-
koracje oraz odbyło się spotkanie 
informacyjne na temat działalno-
ści stowarzyszenia Krainy Lasów 
i Jezior LGD. Pod koniec roku zor-
ganizowano warsztaty rękodzielni-
cze o tematyce bożonraodzeniowej 
oraz spotkanie z prawnikiem. Mi-
mo sytuacji pandemicznej seniorzy 

chętnie biorą udział w zajęciach, 
dzięki nim nie czują się samot-
ni. Część seniorów wspomaga się 
wzajemnie w codziennych spra-
wach również poza działalnością 
Klubu. Na bazie dotychczasowych 
doświadczeń oraz istniejących po-
trzeb funkcjonowanie Klubu Senior+ 

kontynuowane będzie w kolejnych 
latach. W 2020 roku na funkcjo-
nowanie Klubu Senior + pozyska-
no dotację z Ministerstwa Rodziny 
i Polityki Społecznej w ramach Pro-
gramu Wieloletniego „Senior+” 
w kwocie 3.769,54 zł.  RED
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pomieszczeniach świetlicy. Prace 
wykonała firma Leszek Szymański 
„El-Tim”. Prace te zostały sfinan-
sowane z funduszu sołeckiego wsi 
Kowalewo w kwocie: 10.000,00 zł. 
Świetlica zyskała nowy podwieszany 
sufit z nowoczesnym oświetleniem 
energooszczędnym w technologii 
LED. Zastosowane ocieplenie sufitu 
wełną znacznie zwiększyło efektyw-
ność systemu grzewczego, w związku 
z czym obniżą się koszty eksploata-
cji. Istotnym elementem prac remon-
towych była wymiana instalacji 
elektrycznej. Wykonano dwie nowe 

tablice rozdzielcze, położono nowe 
okablowanie. Zamontowano nowe 
gniazdka elektryczne i włączniki 
świateł w miejscach umożliwiających 
swobodny dostęp i efektywne stero-
wanie oświetleniem. W toaletach 
zamontowano przepływowe ogrze-
wacze wody oraz wentylację mecha-
niczną. Ponadto Sołtys oraz Radna 
wsi Kowalewo wraz z mieszkańcami 
aktywnie włączyli się w dalsze pra-
ce w świetlicy. Społecznie wykona-
li szpachlowanie i malowanie ścian, 
za co składamy serdeczne podzięko-
wania.  RED

Ter min rozpoczę cia prac 
to 16.03.2020 r., a zakończenie usta-
lono na 31.05.2020 r. Zakres prac 
obejmował: zagruntowanie stare-
go podłoża i nalepienie nowej papy 

wraz z wymianą rynien oraz obró-
bek blacharskich. Prace remontowe 
wykonała firma Usługi Dachowe 
Piotr Czyczyk z siedzibą w Serbach. 
Koszt wykonania robót wyniósł 

69.998 zł. Prace odebrała komi-
sja dnia 27.04.2020 r. protokołem 
końcowym odbioru robót. Całość 
inwestycji nadzorował inspektor 
nadzoru.  RED

Na początku stycznia br. 
przy świetlicy wiejskiej 
w Jędrzychowicach 
zamontowano nowy zestaw 
zabawowy. 

Zestaw składa się z: 2 wież z da-
chem, zjeżdżalni z laminatu, trapu 
wejściowego pochyłego z poręcza-
mi, przeplotni z kratą drewnianą, 

przeplotni linowej, pomostu ru-
chomego, trapu łukowego z liną 
oraz liny wspinaczkowej. Elemen-
ty dostarczyła i zamontowała 
firma Inspiro–Art. z Obornik Ślą-
skich. Wartość zakupu stanowi 
kwotę 12.000 zł. Zadanie zrealizo-
wano ze środków funduszu sołec-
kiego wsi Jędrzychowice.  RED

Fundusz sołecki wykonany 
niemal w 100 procentach!

W Świetlicy Wiejskiej w Starych 
Drzewcach w listopadzie 2020 
zostały wymienione drzwi 
wejściowe frontowe prowadzące 
do korytarza w świetlicy 
oraz drzwi wejściowe boczne, 
które prowadzą od razu na salę. 

Zmieniło się także oblicze wewnątrz 
budynku, ponieważ wymieniono 
troje drzwi wewnętrznych: z kory-
tarza do łazienki, z korytarza na sa-
lę oraz z korytarza do pomieszczenia 
przed kuchnią. Zadanie zostało zre-
alizowane w ramach funduszu so-
łeckiego wsi Stare Drzewce, a jego 
wartość to kwota 12.408 zł. Dostawę 
i montaż wykonała firma FHU Świat 
Okien Robert Wojtyła ze Wschowy. 
 RED

W Kowalewie też piękniej 

Remont dachu w ZPE 
w Szlichtyngowej

Lepsza zabawa 
przy świetlicy 

Na boisku sportowym więcej atrakcji

W połowie września 2020 
zakończyła się realizacja 
zadania pn. „Rozbudowa placu 
zabaw i siłowni zewnętrznej 
w m. Jędrzychowice”. 

 Prace polegały na montażu do-
datkowych urządzeń placu zabaw 
i siłowni zewnętrznej na boisku 
sportowym w Jędrzychowicach. 
Plac zabaw wzbogacił się o takie 
elementy zabawowe jak: karuzela, 

huśtawka ważka, zjeżdżalnia. W 
ramach siłowni zewnętrznej za-
montowano niżej w ymienione 
urządzenia: biegacz z pylonem 
i orbitrekiem, ławka z pylonem 
i prostownikiem pleców, wyciąg 
górny z pylonem i urządzeniem 
- wyciskanie siedząc, wioślarz 
z pylonem i prasą nożną. Mamy na-
dzieję, że nowe elementy placu za-
baw w szczególności cieszyć będą 

naszych najmłodszych mieszkań-
ców gminy, a elementy siłowni ze-
wnętrznej będą doskonałą okazją 
do aktywności fizycznej dla nieco 
starszych. Urządzenia dostarczyła 
i zamontowała firma Croquet Sp. 
z o.o. z Mirkowa. Wartość realiza-
cji zadania to kwota 33.049,42 zł, 
Na realizację tego zadania Gmina 
pozyskała dofinansowanie w kwo-
cie 29.744 zł. RED

Z funduszu sołeckiego w 2020 roku 
zostały wykonane zadania związa-
ne z poprawą estetyki miejscowości, 
doposażeniem świetlic i placów za-
baw, prace remontowe oraz wsparto 
jednostki ochotniczych Straży Po-
żarnych. W miarę możliwości zadba-
no o kultywowanie tradycji. Na cały 
fundusz sołecki na 2020 rok z zapla-
nowanych 229.261,50 zł wydatkowa-
no 220.408,09 zł.  RED

Zapraszają w nowych drzwiach

Przyda się w upały i zimą
Jest już klimatyzacja 
w Świetlicy Wiejskiej 
w Jędrzychowicach. 

Zamontowano 4 klimatyzatory: 
trzy na sali oraz jeden w kuch-
ni. Zamontowane urządzenia nie 
tylko chłodzą powietrze w upal-
ne dni, ale także usuwają z niego 
nadmiar wilgoci, zaś jesienią mogą 
zapewnić dodatkowe ogrzewanie. 
– Mamy nadzieję, że gdy wygramy 
walkę z koronawirusem, a nasze 
życie wróci do normalności, to wy-
konana klimatyzacja znacząco po-
prawi komfort przebywających 
w świetlicy osób. Podniesie także 
standard i komfort podczas orga-
nizacji spotkań i zebrań wiejskich, 
zajęć kulturalnych i rozrywko-
wych oraz imprez okolicznościo-
wych - mówi burmistrz Jolanta 
Wielgus. Wykonawcą prac była 

firma Systemy Grzewcze Serwis 
Marek Machowski ze Wschowy, 
która dostarczyła klimatyzatory 
oraz wykonała prace związane z ich 
montażem. Wartość wykonanych 
prac to kwota 14.990 zł. Zadanie 
zakończono 17 kwietnia 2020. In-
westycja została zrealizowana 
w ramach środków z funduszu so-
łeckiego wsi Jędrzychowice.  RED

19 marca 2020 dokonano 
odbioru prac remontowych 
w świetlicy wiejskiej 
w Kowalewie. 

Zakres robót obejmował remont su-
fitu na dużej sali: demontaż starego 
sufitu, wykonanie nowego podwie-
szanego sufitu z ułożeniem izolacji 
poziomej (wełna), położenie farby 
gruntującej, szpachlowanie i ma-
lowanie. Wartość prac wyniosła 
27.836,00 zł i została sfinansowana ze 
środków Zespołu Świetlic w Szlich-
tyngowej. Remont wykonała firma 
Tom-Pex Tomasz Słodyka. Równo-
legle były przeprowadzane prace 
związane z wymianą instalacji elek-
trycznej i oświetlenia we wszystkich 

Dnia 12.03.2020 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z remontem 
dachu na budynku przylegającym do sali gimnastycznej oraz budynku kotłowni Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Szlichtyngowej. 
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Od października 2020 mamy 
dwie nowe lampy solarne. 
W Górczynie zamontowano 
taką na ulicy Zamysłowskiej, 
natomiast w Starych Drzewcach 
doświetla plac zabaw.

Zamontowane lampy solarne zasila-
ne są energią słoneczną i wiatrową. 
Wyposażone są w akumulator, dzię-
ki czemu, w przypadku pochmurnej 
i bezwietrznej pogody utrzymują-
cej się nawet do 4 dni, będą nadal 
świecić. 

Z funduszu sołeckiego 
Stanowiska oświetleniowe skła-
dają się z fundamentu, słupa 
ocynkowanego stożkowego z za-
montowaną lampą solarną typu 

hybryda, oprawy ze stopu aluminio-
wego i hartowanego szkła, panela 
fotowoltaicznego i turbiny wiatro-
wej. Wykonawcą robót była firma 
EL-TIM Leszek Szymański z siedzi-
bą w Górczynie. Wartość dostawy 
i montażu dwóch lamp solarnych 
to kwota 18.500 zł. Zadanie zostało 
zrealizowane ze środków funduszu 
sołeckiego sołectwa Górczyna i Sta-
re Drzewce.

Tu także bezpieczniej
Ponadto dowieszone został y 
oprawy oświetleniowe na istnie-
jących słupach energetycznych 
w Goli, Wyszanowie, Now ych 
Drzewcach i Małych Drzewcach. 
Wyżej wymienione prace wyko-
nała firma ENEA Oświetlenie 

Kościan, na zlecenie gminy Szlich-
tyngowa. W Goli nowa oprawa 
oświetla drogę gminną, dojazdy 
do posesji oraz plac zabaw. W No-
wych Drzewcach nowa oprawa 
została dowieszona w pasie dro-
gi gminnej. Tak samo w Ma-
łych Drzewcach. Czwarta oprawa 
oświetleniowa została zamonto-
wana w Wyszanowie przed mostem 
na rzece Barycz. Zadania zrealizo-
wano w ramach środków z fundu-
szu sołeckiego ww. miejscowości. 
Szczególne podziękowanie skła-
damy sołtysom i mieszkańcom so-
łectw za zaangażowanie i udział 
w kreowaniu wizerunku naszej 
gminy. Zamontowane oświetlenie 
przyczyni się do poprawy bezpie-
czeństwa mieszkańców.  RED

W październiku 2020 r. Gmina 
Szlichtyngowa zakupiła 
i zleciła montaż dwóch ławek, 
kosza na śmieci oraz stojaka 
na rowery na placu zabaw 
w miejscowości Stare Drzewce. 

Dostawcą była firma REKORD 
z Konstantynowa Łódzkiego. War-
tość zadania wyniosła 1.817,94 zł. 
Natomiast w miejscowości Gór-
czyna przy zapleczu sportowym 
zamontowano piłkochwyt. Wyko-
nawcą była firma ROMI Sport z Dą-
brówki, która zrealizowała zadanie 
za kwotę 4.734,96 zł. Powyższe za-
dania zrealizowano w ramach fun-
duszu sołeckiego wsi Stare Drzewce 

Jest gdzie usiąść

i Górczyna. Ponadto, na prośbę 
mieszkańców, w Parku Górczyń-
skim przy ścieżce ustawiono dwie 

ławki. Wartość zakupu to kwo-
ta 954,48 zł, która została pokryta 
z budżetu gminy.  RED

W gminie coraz jaśniej
Remonty w świetlicach
W listopadzie 2020 r. zakończyły się prace remontowe w świetlicy w Za-
mysłowie w ramach którego wymieniono drzwi między salą a koryta-
rzem (demontaż, montaż, obróbka). Zakres robót obejmował: demontaż 
starych oraz montaż nowych drzwi między salą a korytarzem wewnątrz 
świetlicy, pomalowanie ściany wokół drzwi oraz uzupełnienie płytek 
w korytarzu. Ponadto dokonano wymiany pękniętych płytek przed wej-
ściem do świetlicy oraz naprawy opierzenia kominów dymnych i wenty-
lacyjnych. Prace były finansowane z funduszu sołeckiego wsi Zamysłów 
oraz środków Zespołu Świetlic w Szlichtyngowej. Ponadto ze środków 
funduszu sołeckiego do świetlicy w Zamysłowie zakupiono zmywarkę 
uniwersalną z dozownikiem płynu myjącego, koszem, podstawą do zmy-
warek oraz płynami do mycia i nabłyszczania. Koszt wyżej wymienionych 
zadań to kwota 12.828,23 zł.
W świetlicy w Nowych Drzewcach dokonano wymiany okien w liczbie 3 
szt. Stare, drewniane okna zastąpiono nowoczesnymi oknami w kolorze 
złoty dąb z wywietrznikami, parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi, 
dzięki czemu znacznej poprawie uległa izolacja cieplna i dźwiękowa bu-
dynku. Wymiana okien finansowana była z funduszu sołeckiego sołectwa 
Nowe i Małe Drzewce w kwocie 5.308 zł.
Również z funduszu sołeckiego wsi Nowe i Małe Drzewce zakupiono kom-
plet mebli kuchennych, zmywarkę pod zabudowę oraz zlewozmywak 
do świetlicy w Małych Drzewcach za kwotę 5.528 zł.
W grudniu 2020 roku przeprowadzono prace remontowe w świetlicy 
w Goli. Zakres robót obejmował: skucie starego tynku z komina i odrestau-
rowanie komina na nowo, zamontowanie odbiornika wody do rury spusto-
wej oraz wyrównanie kostki na chodniku, zamontowanie rury w posadzce 
oraz połączenie z rurą spadową odbierającą wodę z dachu, wymianę spę-
kanych płytek posadzkowych na stopniach i na tarasie, zamontowanie 
zabezpieczenia trzech kominów opierzeniem z blachy, wyczyszczenie 
oraz zabezpieczenie środkami drewno-chronnymi drewnianej konstruk-
cji dachowej nad wejściem do sali, montaż kratek wentylacyjnych na ko-
minach. Prace remontowe o wartości 6.400 zł, zostały sfinansowane ze 
środków Zespołu Świetlic w Szlichtyngowej.
Na placu za świetlicą w Goli uzupełniono kostkę brukową na powierzchni 
23 m2 za kwotę 4.309 zł.
Wszystkie budynki świetlic w naszej gminie zostały oznaczone nowy-
mi tablicami. Na tablicy widnieje napis „Gmina Szlichtyngowa” z herbem 
Szlichtyngowy oraz nazwą odpowiedniej świetlicy.
Dzięki wszystkim wykonanym pracom znacznej poprawie uległa estetyka 
budynków świetlic, a nowe wyposażenie służyć będzie Naszym Miesz-
kańcom podczas organizacji spotkań i uroczystości okolicznościowych.

Nowa wiata i znaki

Na zlecenie Gminy 
Szlichtyngowa w Zamysłowie 
stanęła nowa wiata 
przystankowa w ciągu drogi 
powiatowej.

Przedtem zdemontowano dwie sta-
re i zniszczone wiaty i w ich miej-
sce stanęła jedna nowa, o szerokości 
4m, wykonana z profili stalowych, 
z dachem pokrytym poliwęglanem 
komorowym dymnym, ze ścianami 
wypełnionymi szybami hartowany-
mi. Na tylnej ścianie zamontowana 
jest drewniana ławka, a na prawym 
słupku kosz na śmieci. Dostawę wia-
ty i jej montaż wykonała firma A2HM 
Trade Sp. z o.o. z Koźmina Wielkopol-
skiego. Wartość zadania, tj. prace de-
montażowe, zakup, dostawa, montaż 
nowej wiaty przystankowej oraz wy-
konanie nowej wylewki betonowej 
to kwota 9.369,00 zł. Zadanie zre-
alizowano w ramach środków z fun-
duszu sołeckiego wsi Zamysłów 
w kwocie 4 000 zł, pozostała kwo-
ta pokryta została z budżetu gmi-
ny. Nowa wiata będzie zabezpieczać 
przed niekorzystnymi warunkami 

atmosferycznymi dzieci i młodzież 
dojeżdżającą do szkół, wówczas kiedy 
wrócą do szkół oraz poprawi estetykę 
wsi. Mam nadzieję, że nie będzie ce-
lem aktów wandalizmu i długo posłu-
ży mieszkańcom – mówi Burmistrz 
Jolanta Wielgus. Ponadto w Zamysło-
wie przy drodze powiatowej, zamon-
towano znak informujący o dojeździe 
do posesji nr 16 i 16a. Nowe oznako-
wanie pomoże kierującym łatwiej 
trafić do celu. Projekt oznakowania 
nawiązuje do znaków, które ustawio-
ne zostały w roku 2019. Inwestycje 
w Zamysłowie zrealizowano wiosną 
2020 roku. RED
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WALKA Z COVID

Na początku ubiegłego roku 
przyszło nam się zmierzyć 
z pandemią koronawirusa 
gdy tak potrzebne stały się 
środki ochrony osobistej 
tj. kombinezony, maseczki 
i rękawiczki.
Gmina Szlichtyngowa okazała so-
lidarność ze służbami medyczny-
mi przekazując 5 tys. zł na poczet 
Nowego Szpitala we Wschowie, 
a także kwotę 5.000 zł dla Zakła-
du Opieki Zdrowotnej Lekarza Ro-
dzinnego w Szlichtyngowej. Także 

w marcu przekazano dla naszego 
ośrodka zdrowia 300 szt. ochron-
nych maseczek chirurgicznych. 
Wspólnie musimy troszczyć się do-
bro nas wszystkich, dlatego w trosce 
o zdrowie i bezpieczeństwo Miesz-
kańców Gminy, jak i pracowników 
służby zdrowia, podjęliśmy decyzję 
o wsparciu szpitala i miejscowego 
ośrodka zdrowia, dlatego, że „w po-
trzebie zawsze liczymy na personel 
medyczny, a dziś to personel me-
dyczny liczy na nas” – powiedziała 
Jolanta Wielgus.  RED

Burmistrz Miasta i Gminy Jolan-
ta Wielgus wraz z zastępcą Bła-
żejem Rajmanem, spotkali się 
z mieszkankami gminy: Wioletą 
Adamczyk, Małgorzatą Fiebich, 
Moniką Grodzką, Justyną Mały-
niak, Brygidą Piwowar oraz Da-
nutą Wójcik. To właśnie te panie 
szczególnie włączyły się do walki 
z pandemią koronawirusa i uszyły 

maseczki ochronne z zakupione-
go przez gminę materiału. Łącznie 
nasze mieszkanki uszyły 1.598 szt. 
maseczek, które wraz z początkiem 
roku szkolnego zostały przekaza-
ne uczniom szkół podstawowych 
z terenu gminy Szlichtyngowa. W 
trakcie spotkania burmistrz złoży-
ła serdeczne podziękowania za bez-
interesowną pomoc i życzliwość 

w tym trudnym czasie pandemii 
oraz za zaangażowanie i poświę-
cony czas. Podczas tej skromnej 
i krótkiej uroczystości każda z Pań 
otrzymała podziękowanie w for-
mie listu, symboliczną różę, słodki 
upominek i zestaw materiałów pro-
mocyjnych naszej gminy. Skromna 
uroczystość odbyła się 23 paździer-
nika 2020 r.  RED

Gmina Szlichtyngowa 
udzieliła wsparcia Powiatowi 
Wschowskiemu w formie 
dotacji celowej w kwocie 
11.340,00 zł na zakup 
potrzebnego urządzenia 
medycznego, jakim jest 
analizator parametrów 
krytycznych z przeznaczeniem 
dla Nowego Szpitala we 
Wschowie. 

Analizator jest niezwykle przy-
datnym, ratującym wręcz życie 
sprzętem używanym w szpitalach 
w ostrych przypadkach, gdyż po-
zwala błyskawicznie sprawdzić 
część kluczowych parametrów, 
pomaga postawić właściwą dia-
gnozę i wdrożyć odpowiednie po-
stępowanie. Wykorzystywany jest 
przez pracowników szpitala w co-
dziennej pracy i pomocny będzie 
zwłaszcza w dobie walki z pande-
mią koronawirusa. Służyć będzie 
Mieszkańcom Powiatu Wschow-
skiego, w tym także Mieszkańcom 
Gminy Szlichtyngowa. Symbo-
liczne przekazanie zakupionego 
urządzenia odbyło się w siedzibie 
szpitala 21.12.2020 r.  RED

Wystarczy zatelefonować trzy 
dni przed planowaną wizytą.

Informujemy, że gmina Szlichtyn-
gowa zapewnia nieodpłatny trans-
port do punktu szczepień. Z takiego 
wsparcia mogą skorzystać osoby 
mające trudności w samodziel-
nym dotarciu do wspomnianego 
punktu. Są nimi mieszkańcy na-
szej gminy: posiadający aktulne 
orzeczenie o niepełnosprawności 
w stopniu znacznym o kodzie R lub 
N, bądź też odpowiednio I grupę 
z w/w schorzeniami, osoby starsze 

mające trudności z samodzielnym 
przemieszczaniem się. W naszej 
gminie przeciwko COVID-19 moż-
na zaszczepić się w Zakładzie Opie-
ki Zdrowotnej Lekarza Rodzinnego 
w Szlichtyngowej, ul. Dworcowa 
6. W celu zorganizowania dowozu 
należy dzwonić trzy dni przed pla-
nowaną wizytą pod nr tel. 65/549-
23-27 - od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 7.30 do 15:30. Po-
moc w dotarciu do punktu szcze-
pień udzielana jest przez strażaków 
z jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu Gminy.  RED

W dniach 16 i 17 kwietnia 
2020 r. na terenie Naszej 
Gminy przeprowadzono 
akcję dostarczania maseczek 
ochronnych zakupionych 
przez Gminę Szlichtyngowa. 
Rozdysponowanych zostało 
ponad 2.600 maseczek, 
po dwie na gospodarstwo 
wieloosobowe i po jednej 
dla gospodarstwa 
jednoosobowego.

Serdeczne podziękowania kieru-
ję do wszystkich osób zaangażo-
wanych w tę akcję: radnym Rady 
Miejskiej Szlichtyngowa, sołty-
som, strażakom z jednostek: OSP 
Gola, OSP Szlichtyngowa i OSP 
Wyszanów, pracownikom Urzę-
du Miasta i Gminy Szlichtyngowa 
oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Szlichtyngo-
wie. Dzięki Waszemu zaangażowa-
niu akcja przeprowadzona została 
szybko i sprawnie. Maseczki za-
kupione zostały ze środków bu-
dżetu Gminy Szlichtyngowa 
w łącznej ilości 2.800 szt. za kwo-
tę 12.742,80 zł. Zamówienie złoży-
liśmy dnia 7 kwietnia. Maseczki 
dla nas szyła firma Euro-Comfort 
Sp. z o.o. w Lesznie. Pierwsza par-
tia maseczek w ilości 1.500 szt., 
którą odebraliśmy dnia 16 kwietnia 
szyta była dla nas przez pracowni-
ków pierwszej zmiany, natomiast 
druga partia – 1.300 szt. odebra-
na w dniu 17 kwietnia szyta by-
ła przez pracowników ze zmiany 
nocnej. Dziękujemy firmie i pra-
cownikom Euro-Comfort Sp. z o.o. 
w Lesznie za szybkie zrealizowa-
nie naszego zamówienia. Ulotka 
informacyjna, którą otrzymaliście 
Państwo razem z maseczkami nie-
odpłatnie wydrukowała firma Co-
lor4you ze Wschowy, za co składam 
gorące podziękowanie. Jeszcze raz 
serdecznie dziękuję wszystkim 
osobom zaangażowanym w ak-
cję. RED

Maseczki 
dla mieszkańców

Za to trzeba dziękować Wsparcie 
dla szpitala 
we Wschowie

W czerwcu 2020 roku sołtysi 
z terenu gminy Szlichtyngowa 
zakupili 170 paczek po 100 szt. 
rękawic jednorazowych do walki 
z pandemią koronawirusa. 

Rękawice przekazane zostały skle-
pom znajdującym się na terenie 

naszej gminy, Aptece Eskulap, pla-
cówce Poczty Polskiej, Zakładowi 
Opieki Zdrowotnej Lekarza Rodzin-
nego oraz Szkołom Podstawowym 
w Jędrzychowicach, Starych Drzew-
cach i Szlichtyngowej. Wszystkie 
punkty otrzymały po 600 szt. ręka-
wic ochronnych.  RED

Rękawiczki od stołysów

Radni też pomogli

Okazaliśmy solidarność

Radni Rady Miejskiej 
Szlichtyngowa zakupili 
w kwietniu 2020 roku 
materiały do walki z pandemią 
koronawirusa: 500 szt. 
maseczek ochronnych 
z normą medyczną, 40 paczek 
rękawiczek jednorazowych, 
26 płynów i żeli dezynfekujących 
do rąk oraz 16 szt. litrowych 
płynów do dezynfekcji lad 
sklepowych.

Samorządowcy przekazali 300 szt. 
maseczek i 15 opakowań po 100 
szt. rękawiczek ochronnych jed-
norazowych do Nowego Szpita-
la we Wschowie. 100 maseczek, 5 
opakowań po 100 szt. rękawiczek 
ochronnych jednorazowych i 2 żele 
dezynfekujące do rąk otrzymał Za-
kład Opieki Zdrowotnej Lekarza 

Rodzinnego w Szlichtyngowej. OSP 
Szlichtyngowa otrzymała 100 szt. 
maseczek i 3 opakowania rękawi-
czek ochronnych, które wykorzysta-
ją w razie potrzeby niesienia pomocy 
Naszym Mieszkańcom. Radni prze-
kazali również rękawiczki ochronne, 
płyny do dezynfekcji rąk i dezyn-
fekcji lad sklepom znajdującym się 
w naszej gminie, aptece, Poczcie 
Polskiej dziękując pracownikom, 
którzy również narażają swoje zdro-
wie i życie, aby mieszkańcy mo-
gli bez problemu zakupić artykuły 
użytku codziennego oraz korzystać 
z usług Poczty Polskiej czy też ban-
ku. Zakupione materiały potrzebne 
do walki z pandemią koronawirusa 
zostały zakupione z diet radnych Ra-
dy Miejskiej Szlichtyngowa.

Anna Zalewska
Przewodnicząca Rady Miejskiej Bezpłatny transport 

na szczepienie 
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WSPÓŁPRACA

W Urzędzie Miejskim 
w Sławie uroczyście 
podpisano list intencyjny gmin 
z powiatów wschowskiego 
i nowosolskiego. 
W imieniu samorządu 
szlichtyngowskiego list 
13 stycznia br. podpisała 
Burmistrz Miasta i Gminy 
Jolanta Wielgus.

Porozumienie dotyczy współ-
pracy pomiędzy samorządami 

dla wzmocnienia partnerstwa mię-
dzygminnego oraz łączenia poten-
cjału gmin w celu pozyskiwania 
środków europejskich w przyszłej 
perspektywie unijnej 2021-2027. 
Sygnatariuszami porozumienia 
są gminy z woj. lubuskiego: Gmi-
na Kożuchów, Gmina Nowa Sól, 
Gmina Nowe Miasteczko, Gmina 
Bytom Odrzański, Gmina Siedli-
sko, Gmina Kolsko, Gmina Sława, 
Gmina Wschowa i Gmina Szlich-
tyngowa.  RED

Burmistrz Miasta i Gminy 
Szlichtyngowa Jolanta 
Wielgus spotkała się 
z Wojewodą Lubuskim Panem 
Władysławem Dajczakiem 14 
września 2020 r. 

Wojewoda odbywał wizytę w po-
wiecie wschowskim na zaproszenie 
naszego starosty Andrzeja Bie-
lawskiego. Tematem rozmowy p. 
Burmistrz z p. Wojewodą oraz p. 
Starostą Wschowskim były kwestie 
związane z aplikowaniem o dofi-
nansowanie z rządowego programu 
„Fundusz Dróg Samorządowych”, 
informacja na temat funkcjono-
wania Klubu Senior+ w Szlichtyn-
gowej, przygotowanie placówek 
oświatowych i ich funkcjonowanie 
w obecnej sytuacji związanej z ko-
ronawirusem oraz problem szkód 
wyrządzanych w rolnictwie przez 
zwierzynę łowną.  RED

Porozumienie o współpracy

Dobre partnerstwo

Biblioteka Publiczna Miasta 
i Gminy Szlichtyngowa zawarła 
umowę partnerską z PGNiG SA, 
oddział w Zielonej Górze. 

Dzięki współpracy otrzymała dofi-
nansowanie w ramach sformułowa-
nego priorytetu: zakup do biblioteki 
nowości wydawniczych dla dzie-
ci i młodzieży, w tym lektur, które 
wzbogacą księgozbiór i uatrakcyj-
nią ofertę czytelniczą biblioteki. 
W związku z tym księgozbiór bi-
blioteki wzbogacił się o 102 pozycje 
książkowe. Wśród zakupionych no-
wości czytelnicy znajdą m.in. serię 
„Już czytam” przygotowaną przez 
polskich pisarzy takich, jak: Aniela 
Cholewińska-Szkolik, Magda Ma-
licka czy Marcin Kozioł. Kolejną 
kolekcją książek jest przygotowa-
ny przez Barbarę Gawryluk zbiór 
opowiadań o bohaterskich czynach 
psów-ratowników („Falco-pies lot-
niskowy”, „Junior- opiekun osób 
starszych”…). Dla miłośników koni 
zakupiono całą serię Zanny David-
son „Zaczarowane kucyki”. Wśród 
propozycji znalazły się również 
przygody „Stasia Pętelki” Barbary 

Supeł czy „Toli…” Anny Włodar-
kiewicz. Oczywiście to nie wszyst-
ko. Dla nieco starszych również 
jest kilka propozycji, m.in. „Mi-
łość pisana brajlem” Pascala Ru-
tera, „Prawda czy wyzwanie” Non 
Pratt czy „To zdarza się tylko w fil-
mach” Holly Bourne. Udało nam 
się również powiększyć księgozbiór 
o kolejne lektury, (m.in. „Kapelusz 
za sto tysięcy” Adama Bahdaja, 
„Czerwone krzesło” z serii „Ma-
giczne Drzewo” Andrzeja Maleszki, 
„Detektyw Pozytywka” Grzegorza 
Kasdepke i wiele, wiele innych…), 
które w znaczący sposób wzboga-
ciły księgozbiór biblioteczny. War-
to również zaznaczyć, że PGNiG 
SA, oddział w Zielonej Górze już 
kolejny raz wspomaga bibliote-
kę w Szlichtyngowej w jej działa-
niach. W 2019 roku dofinansowanie 
obejmowało projekt „THe Kino”, 
w ramach którego udało się zorga-
nizować seanse filmowe dla dzieci 
i młodzieży z terenu miasta i gmi-
ny Szlichtyngowa - za co również 
biblioteka jest bardzo wdzięczna. 
 RED

Wspólne stanowisko 
samorządów

W Urzędzie Miasta i Gminy 
Szlichtyngowa burmistrz 
Jolanta Wielgus oraz wójt 
gminy Głogów Bartłomiej 
Zimny podpisali wspólne 
stanowiska (27.02.2020). 

Stanowiska dotyczą połącze-
nia obwodnicy miasta Głogowa 
i Wschowy z obwodnicą miasta 
Szlichtyngowa, miejscowości Wil-
ków, Górczyna i Jędrzychowice 
oraz budowy ścieżki pieszo-rowe-
rowej w ciągu drogi krajowej nr 
12 relacji Szlichtyngowa – Głogów. 
Samorządy od wielu lat zabiega-
ją o budowę obwodnic miast i wsi 
leżących w ciągu drogi krajowej  
nr 12. 

Potrzebne obwodnice 
Gmina Szlichtyngowa w 2013 roku 
przystąpiła do inicjatywy polegają-
cej na ujęciu w „Strategii Rozwoju 
Polski Zachodniej” oraz „Kontr-
akcie Terytorialnym” zadania pn.: 
„Rozbudowa korytarza transpor-
towego w oparciu o drogę krajową 
nr 12” wraz z budową obwodnicy 

miasta Szlichtyngowa. Zarówno 
w roku ubiegłym, jak i na początku 
roku bieżącego Gmina Szlichtyngo-
wa wnioskowała o uwzględnienie 
w planach krajowych, w tym rów-
nież w rządowym programie „100 
obwodnic” budowy obwodnicy m. 
Szlichtyngowa. W związku z tym, 
iż w ogłoszonym programie nie 
została uwzględniona budowa ob-
wodnicy na terenie gminy Szlich-
tyngowa, jak również obwodnica 
miejscowości Wilków w Gminie 
Głogów włodarze gmin: Szlichtyn-
gowa i Głogów, w trosce o poprawę 
bezpieczeństwa i warunków ży-
cia mieszkańców, podjęli wspólne 
starania zmierzające do uwzględ-
nienia oraz realizacji ww. zadania 
w „Programie Budowy 100 obwod-
nic na lata 2020-2030”.

Ścieżka rowerowa  
to konieczność
Wspólnie stoimy na stanowisku, iż 
w kontekście planów budowy obwod-
nicy miasta Głogowa oraz Wscho-
wy brak obwodnicy miejscowości 
Wilków w gminie Głogów, miasta 

Szlichtyngowa oraz wsi Górczyna 
i Jędrzychowice, spowoduje to, że po-
wstanie tzw. „wąskie gardło” na tak 
ważnym i ruchliwym odcinku drogi 
krajowej nr 12, łączącej drogi ekspre-
sowe S3 i S5 – mówi burmistrz Jolan-
ta Wielgus. – Już na chwilę obecną 
obserwujemy wzmożony ruch sa-
mochodów ciężarowych, spowo-
dowany właśnie tym, że drogą tą 
przemieszcza się tranzyt z S3 na S5. 
W drugim stanowisku włodarze 
gmin, w celu poprawy bezpieczeń-
stwa niechronionych uczestników 
ruchu drogowego – pieszych i rowe-
rzystów, zabiegają o budowę ścież-
ki pieszo – rowerowej w ciągu drogi 
krajowej nr 12 na odcinku Szlichtyn-
gowa - Głogów. Uciążliwość drogi 
krajowej przebiegającej przez nasze 
gminy dotyka najbardziej naszych 
mieszkańców, zatem aby umożliwić 
im komfortowe, a przede wszystkim 
bezpieczne przemieszczanie się, wraz 
z wójtem gminy Głogów wspólnie 
podjęliśmy inicjatywę o realizację 
tego zadania – mówi Jolanta Wiel-
gus.  RED

Spotkanie z Wojewodą
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Z DZIAŁALNOŚCI OSP

W październiku 2020 r. 
zakończyły się prace 
polegające na remoncie 
podjazdu do remizy OSP 
w Goli. 

Była to kontynuacja prac rozpo-
czętych w roku 2019. W 2020 roku 
wykonano prace polegające na sku-
ciu starego podjazdu betonowego 
oraz ułożeniu na podsypce nowych 
płyt betonowych typu „jumbo”, 
które wypełnione zostały kruszy-
wem. Wykonawcą prac był Zakład 

Ciesielsko-Transportowy z Wije-
wa. Remont podjazdu był możliwy 
dzięki pozyskaniu przez jednost-
kę Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Goli dofinansowania z Komendy 
Głównej Państwowej Straży Pożar-
nej w Warszawie w kwocie 7.000 zł 
oraz przy wsparciu gminy Szlich-
tyngowa w kwocie 2.000 zł. Nowy 
podjazd umożliwi szybszy wyjazd 
strażaków do akcji, a co za tym 
idzie zaoszczędzenie kilku minut, 
które podczas nagłego zdarzenia 
mogą okazać się kluczowe.  RED

Dobrze wyposażone OSP 
to nasze bezpieczeństwo 

W Goli z nowym podjazdem

W maju 2020 r. 
jednostka Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Wyszanowie 
pozyskała dofinansowanie 
na swoją działalność ze 
środków zewnętrznych 
w kwocie 15.000,00 zł. 

Zarząd Fundacji „ORLEN – DAR 
SERCA” rozstrzygnął konkurs gran-
towy pn. „Moje miejsce na Ziemi”. 
Wnioski o dofinansowanie złożyło bli-
sko 3000 organizacji. Dofinansowanie 

otrzymało 300 projektów, w tym pro-
jekt Druhów z OSP Wyszanów. W 
ramach otrzymanej dotacji stra-
żacy z OSP Wyszanów zakupili tor 
do ćwiczeń dla Młodzieżowej Dru-
żyny Pożarniczej. Serdecznie gra-
tulujemy Prezesowi oraz Strażakom 
z jednostki OSP Wyszanów pozy-
skania dofinansowania ze środków 
zewnętrznych na swoją działalność 
oraz dziękujemy za zaangażowanie 
w poprawę bezpieczeństwa mieszkań-
ców naszej Gminy.  RED

Sukces Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Wyszanowie!

W lutym 2020 odbyły się 
zebrania sprawozdawcze 
we wszystkich jednostkach 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
z terenu gminy Szlichtyngowa. 
W zebraniach uczestniczyli: Bur-
mistrz Miasta i Gminy Szlich-
tyngowa Jolanta Wielgus, Prezes 
Zarządu Miejsko-Gminnego OSP 
RP druh Wiesław Karaś, Komen-
dant Miejsko-Gminny druh Zenon 
Chrząstowski oraz przedstawicie-
le Komendy Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej we Wschowie. 
Druhowie strażacy podsumowali 
działalność za rok 2019 oraz wyty-
czyli plany działalności na rok 2020. 
Podczas zebrań mocno akcentowa-
na była silna współpraca wśród jed-
nostek z terenu naszej Gminy, która 
owocuje poczuciem bezpieczeństwa 
mieszkańców Gminy Szlichtyngo-
wa. Obecne działania w mniejszości 
są związane z akcjami gaśniczymi, 
a najczęściej z akcjami ratowni-
czymi. Rok 2019 to przede wszyst-
kim wyjazdy do zdarzeń drogowych 
oraz likwidacja miejscowych zagro-
żeń. Podsumowano także działalno-
ści kulturalną wśród poszczególnych 

OSP naszej Gminy oraz udział stra-
żaków w uroczystościach gminnych 
oraz lokalnych. Burmistrz Miasta 
i Gminy Jolanta Wielgus dziękowa-
ła strażakom za ich obecność na uro-
czystościach gminnych takich jak 3 
maja, 11 listopada, za włączenie się 
w organizację Dni Szlichtyngowy, 
za zorganizowanie atrakcji dla dzie-
ci podczas Pikniku Rodzinnego, 
czy podczas Dnia Dziecka organizo-
wanych w sołectwach naszej Gminy 
oraz za pomoc w organizacji dożynek 
powiatowo-gminnych, zabezpiecze-
nie Orszaku Trzech Króli.
Zebrania były okazją do rozmów 
dotyczących współpracy druhów 
z Komendą Powiatową PSP we 
Wschowie, lokalną społecznością 
oraz przyszłych działań i kierunków 
rozwoju jednostek OSP.
Były też doskonałą okazją do zapre-
zentowania sprzętu p. poż zakupio-
nego w roku ubiegłym z pozyskanych 
środków zewnętrznych. 
Dziękujemy strażakom za ich służ-
bę oraz życzymy dalszych sukcesów 
w pozyskiwaniu środków zewnętrz-
nych!  RED

Zebrania sprawozdawcze 
w jednostkach OSP

Jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej: Gola, 
Wyszanów i Szlichtyngowa 
otrzymały dofinansowanie 
z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 
w Zielonej Górze w ramach 
programu „Mały Strażak”. 
Każda jednostka otrzymała 
dofinansowanie w wysokości 
25.000,00 zł, czyli łącznie 
75.000,00 zł.

W ramach pozyskanej dotacji jed-
nostki OSP wzbogaciły się o sprzęt 
i wyposażenie: OSP Szlichtyngowa 
o: bosak dielektryczny, nożyce die-
lektryczne, wentylator oddymia-
jący, podpora stabilizująca. OSP 
Wyszanów o: pilarkę ratowniczą 
do materiałów wielowarstwowych, 
piłę tarczową do stali i betonu, 
detektor prądu przemiennego, 
detektor do pomiaru stężeń tle-
nu i dwutlenku węgla, spalino-
wy opryskiwacz plecakowy 2 szt., 

bosak dielektryczny, nożyce die-
lektryczne. OSP Gola o: 7 kpl. 
ubrań specjalnych bojowych typu 
Texport Basic Polen Gold. Ponad-
to 4 października 2020 r. odbyło 
się szkolenie i prezentacja sprzę-
tu, zakupionego przez jednostki 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
Szlichtyngowa i Wyszanów. W 
szkoleniu wzięli udział druhowie 
obu jednostek OSP oraz członko-
wie Młodzieżowej Drużyny Po-
żarniczej z OSP Szlichtyngowa. 

Sprzęty oraz ubrania zakupione 
dzięki dofinansowaniu, podniosą 
gotowość bojową jednostek i przy-
czynią się do poprawy bezpieczeń-
stwa mieszkańców naszej Gminy. 
Dotacje otrzymane przez jednostki 
OSP: Gola, Szlichtyngowa i Wysza-
nów pozyskane zostały w ramach 
ogólnopolskiego programu finan-
sowaniu służb ratowniczych – część 
2 „Dofinansowanie zakupu sprzętu 
i wyposażenia jednostek Ochotni-
czych Straży Pożarnych”.  RED

Pod koniec 2020 roku 
zakończył się remont 
posadzki w remizie 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Wyszanowie. 

Zakres wykonanych prac obejmo-
wał: rozłożenie foli budowlanej, 
ułożenie dylatacji obwodowych, 
rozłożenie zbrojenia, wylanie be-
tonu i jego rozciągnięcie i wypro-
filowanie w poziomie, zasypanie 
betonu utwardzaczem, maszyno-
we zatarcie betonu na gładko, im-
pregnacja posadzki oraz nacięcie 
dylatacji i wypełnienie masą dyla-
tacyjną. Nową posadzkę wykonała 
firma PROGRESS Cezary Wrza-
skowski z Leszna. Całkowity koszt 
prac wyniósł 15.500,00 zł. Remont 
był możliwy dzięki pozyskanej 

Nowa posadzka w remizie
dotacji przez jednostkę OSP Wysza-
nów w wysokości 10.000 zł z Fun-
duszu Składkowego Ubezpieczenia 

Rolników oraz wsparcia Gminy 
Szlichtyngowa w kwocie 5.500 zł. 
 RED

Ochotnicza Straż 
Pożarna w Goli pozyskała 
dofinansowanie z Komendy 
Głównej Państwowej Straży 
Pożarnej w Warszawie ze 
środków rezerwy celowej 
w wysokości 5.500,00 zł 
na realizację zadania pn. 
„Zapewnienie gotowości 
bojowej jednostki ochrony 
przeciwpożarowej włączonej 
do krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego”. 

Umowa udzielenia dotacji została 
podpisana przez Prezesa OSP Gola 
druha Zenona Chrząstowskiego 16 
lipca 2020 r. Pozyskana dotacja prze-
znaczona została na zakup systemu 
selektywnego alarmowania. Mon-
taż systemu wykonała firma JAREX 

z Legnicy. Za pomocą tego systemu 
na zasadzie radiowego przesyłania 
sygnału o niebezpiecznym zdarzeniu 
przez dyżurnego Państwowej Straży 
Pożarnej we Wschowie, włącza się 
syrena alarmowa w remizach OSP. 
Równocześnie zamontowany ter-
minal wysyła wiadomość sms na te-
lefony komórkowe do strażaków 
o potrzebie wyjazdu do akcji. System 
mobilizacji wykorzystuje szeroko sto-
sowaną technologię komórkową i tym 
samym usprawnia działanie jednostki 
OSP. Wdrożenie tego systemu przy-
czyniło się do poprawy gotowości bo-
jowej strażaków oraz bezpieczeństwa 
w Naszej Gminie. Całkowita wartość 
realizacji zadania to kwota 9.900,00 
zł. Brakująca kwota 4.400,00zł po-
kryta została ze środków budżetu 
Gminy Szlichtyngowa.  RED

System 
selektywnego 
alarmowania
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Od 9 do 27 listopada 2020 
r. wykonane zostały prace 
konserwacyjne Rowu 
Krzyckiego. 

Zakres prac obejmował: ręczne wy-
koszenie porostów gęstych twar-
dych ze skarp z wygrabieniem, 
hakowanie przy zarośnięciu po-
wierzchni lustra wody do 60%, 
ręczne usuwanie zatorów, ręcz-
ne ścinanie i karczowanie gęstych 
krzaków i podszycia, zbieranie 
śmieci z wywiezieniem. Zadanie 
realizowane było przez Państwo-
we Gospodarstwo Wodne „Wody 
Polskie” Zarząd Zlewni w Zielonej 
Górze. Wykonawcą robót była fir-
ma NOBAMO Zakład Usług Ro-
bót Ziemnych i Melioracyjnych 
Bartłomiej Grochowiak z siedzibą 
w Starej Górze. W odbiorze przed-
miotowych prac w dniu 4 grudnia 

W grudniu 2020 zakończyła 
się konserwacja i odbudowa 
rowów melioracyjnych 
na terenie gminy 
Szlichtyngowa. 
W celu poprawy gospodarki wod-
nej, tj. lepszego odprowadzania 
wód oraz nawadniania obszarów 
zmeliorowanych, gmina Szlich-
tyngowa, przy współpracy z Po-
wiatową Spółką Wodną we 
Wschowie, podjęła działania po-
legające na konserwacji i odbu-
dowie rowów melioracyjnych. 
Prace polegały na czyszczeniu 
rowów melioracyjnych wraz 
z przepustami oraz odcinkami 
zarurowanymi i obejmowały: 
wykoszenie porostów ze skarp 
rowów, wygrabienie skoszonych 
porostów, ręczne i mechaniczne 
odmulenie rowów wraz z roz-
plantowaniem urobku, ręcznym 

i mechanicznym oczyszczeniem 
z namułu przepustów rurowych 
i odcinków zarurowanych, usu-
nięcie skoszonych porostów, 
a także udrożnienie zarwanych 
przepustów. Wykonane zostały 
następujące prace: Konserwa-
cja rowu R-K20 – 225 m – obręb 
Górczyna; Konserwacja rowu 
R-K20 – 360 m – obręb Szlich-
tyngowa; Konserwacja rowu R-P 
– 470 m – obręb Jędrzychowice; 
Konserwacja rowu R-J – 900 m 
– obręb Zamysłów; Odbudowa 
rowu R-D5 – 600 m – obręb Go-
la; Odbudowa rowu R-E – 250 m 
– obręb Gola. Dzięki podjętym 
działaniom odnowiono ponad 
2,8 km rowów. Całkowita war-
tość realizacji zadania wynio-
sła 22.437,00 zł, w tym 10.000 zł 
z dotacji udzielonej przez gminę 
Szlichtyngowa Powiatowej Spół-
ce Wodnej we Wschowie.  RED

 W 2021 roku – podobnie 
jak w roku ubiegłym - 
w budynku Świetlicy Miejskiej 
w Szlichtyngowej, ul. 
Głogowska 1 (parter), działa 
Punkt Nieodpłatnej Pomocy 
Prawnej. 

Punkt otwarty został na podstawie 
porozumienia zawartego pomię-
dzy Gminą Szlichtyngowa a Staro-
stwem Powiatowym we Wschowie, 
a porady prawne będą finansowane 
ze środków Ministerstwa Sprawie-
dliwości za pośrednictwem Staro-
stwa. W związku z nadal trwającym 
stanem epidemii porady udzielane 
będą telefonicznie bądź e-mailowo 
w godzinach trwania dyżuru: rad-
ca prawny Szymon Murak, tel. 693 
684 837, e-mail: szymonmurak@
wp.pl - poniedziałek od godz. 15:00 
do 19:00 oraz radca prawny Julita 
Kostka Twór, tel. 515 915 850, e-ma-
il: julitakostka@wp.pl - czwartek 
od godz. 12:00 do 16:00. Zachęca-
my również mieszkańców do reje-
stracji terminu porad online: https://
np.ms.gov.pl/lubuskie/wschowski. 
Nieodpłatna pomoc prawna i nie-
odpłatne poradnictwo obywatelskie 
przysługują każdej osobie fizycznej, 
której nie stać na uzyskanie odpłat-
nej porady prawnej, w tym osobie 
fizycznej prowadzącej jednooso-
bową działalność gospodarczą nie-
zatrudniającą innych osób w ciągu 
ostatniego roku. Przed uzyskaniem 
pomocy osoba uprawniona skła-
da pisemne oświadczenie o braku 
możliwości poniesienia kosztów od-
płatnej porady, a w przypadku osób 
prowadzących działalność gospodar-
czą, dodatkowo składa oświadcze-
nie o niezatrudnianiu innych osób 
w ciągu ostatniego roku. Oświad-
czenie składa się osobie udzielającej 
nieodpłatnej pomocy prawnej lub 
świadczącej nieodpłatne poradnic-
two obywatelskie.  RED

Tu po 
pomoc 
prawną

Nowy kierownik 
posterunku

14 września 2020 r. Burmistrz 
Miasta i Gminy Szlichtyngowa 
spotkała się z kierownictwem 
Komendy Powiatowej Policji we 
Wschowie – Komendantem Po-
wiatowy Policji mł. insp. Markiem 
Halotą, Zastępcą Komendanta 
podkom. Sławomirem Wojtkowia-
kiem oraz nowym Kierownikiem 
Posterunku st. asp. Damianem 
Lipow ym. Podczas spotkania 
Burmistrz MiG oraz Komendant 
Policji podpisali umowę w sprawie 
przekazania Komendzie narkote-
stów, które wykorzystywane bę-
dą podczas pełnienia służby przez 
policjantów. Rozmawiano także 
o dalszej współpracy na temat za-
pewnienia bezpieczeństwa Miesz-
kańcom i kolejnych działaniach 
profilaktycznych. Posterunek Po-
licji w Szlichtyngowej mieści się 
na ul. Rynek 2, a numery kontak-
towe to: tel. 47 79 44 820, 47 79 
44 821. Jednostką nadrzędną jest 
Komenda Powiatowa Policji we 
Wschowie, ul. Kazimierza Wiel-
kiego 12, tel. 47 79 43 811, 47 79 43 

Wielkie serce 
na nakrętki

W centralnym punkcie 
miejscowości Jędrzychowice 
ustawione zostało „wielkie” 
serce na plastikowe nakrętki. 

Do tego czerwonego pojemnika 
w kształcie serca zbierane są plasti-
kowe nakrętki, a dochód z ich sprze-
daży przeznaczony będzie na cel 
charytatywny – pomoc mieszkań-
cowi Jędrzychowic Panu Piotrowi 
Jurczakowi, który uległ poważnemu 
wypadkowi. Pomysłodawcą i ini-
cjatorem tej akcji jest nasz radny 
Pan Krystian Śladewski, na które-
go prośbę nieodpłatnie to „wielkie” 
serce z metalowej konstrukcji wy-
konała firma MULTI-POL Tomasz 
Kachel z Małych Drzewiec przy 
współpracy z: Krzysztofem Barań-
skim z Dębowej Łęki – piaskowa-
nie oraz OLIMAL Kamil Skopiński 
z Dębowej Łęki - malowanie, trans-
port Pan Adrian Jamrożek, pomoc 

i zaangażowanie Pan Seweryn 
Kuczkowiak. Dzięki wymienionym 
osobom, firmom i ich pracowni-
kom powstało miejsce, gdzie każdy 
kto zbiera nakrętki, będzie mógł je 
dostarczyć, wspierając tym osoby 
potrzebujące. Mieszkańcy naszej 
gminy już wielokrotnie pokazali 
swoją ofiarność. Zachęcamy więc 
wszystkich do uczestnictwa w tej 
wspaniałej inicjatywie – wszak 
wszyscy jesteśmy nakręceni na po-
maganie! Serdeczne podziękowa-
nia składam radnemu Krystianowi 
Śladewskiemu oraz wszystkim oso-
bom zaangażowanym w realizację 
tej wspaniałej inicjatywy i cieszę 
się, że na terenie naszej gminy po-
wstał pierwszy kosz w kształcie ser-
ca na plastikowe nakrętki, które ma 
wymiar charytatywny i także przy-
służy się środowisku – mówi Bur-
mistrz Jolanta Wielgus.  RED

Rów Krzycki wyczyszczony 

2020 r. uczestniczyła gmina Szlich-
tyngowa. Prace przeprowadzono 
w ramach zadania pn.: „Utrzyma-
nie wód na terenie działania Nadzo-
ru Wodnego we Wschowie, Zadanie 

III – Nadzór Wodny we Wschowie 
Krzycki Rów w km 35+117 – 38+228, 
39+228 – 58+860”. Prace prowadzo-
ne były także w granicy administra-
cyjnej Gminy Szlichtyngowa.  RED

Konserwacja i odbudowa

Od dnia 1 września 2020 r. 
obowiązki Kierownika 
Posterunku Policji 
w Szlichtyngowie pełni st. 
asp. Damian Lipowy.

200. Dyżury posterunku, w dni ro-
bocze: poniedziałek w godzinach: 

10.00 - 14.00 dyżur kierownika PP 
Szlichtyngowa, środa w godzinach: 

16.00 - 17.00, piątek w godzinach: 
18.00 - 19.00  RED

KIEROWNIK POSTERUNKU  
W SZLICHTYNGOWEJ 

 ST. ASP. DAMIAN LIPOWY

mailto:szymonmurak@wp.pl
mailto:szymonmurak@wp.pl
mailto:julitakostka@wp.pl
https://np.ms.gov.pl/lubuskie/wschowski
https://np.ms.gov.pl/lubuskie/wschowski
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Historia naszych 
mieszkańców

W 2020 roku nasza biblioteka 
publiczna nie zwalniała tempa. 

Mimo obostrzeń związanych z pan-
demią koronawirusa z zachowa-
niem zasad reżimu sanitarnego 
Bibliotece udało się zorganizaować 
wiele ciekawych wydarzeń: Pa-
sowanie na czytelnika biblioteki, 
„Cała Polska czyta dzieciom”, Dys-
kusyjny Klub Książki, „Pierwsza 
pomoc przedmedyczna”, „Bo fe-
rie nie muszą być nudne…”, Gmin-
ny konkurs z okazji „Dnia pisma 
ręcznego”, „Czytelnik roku 2019”, 
Spotkanie autorskie z Zofią Mą-
kosą, Wystawa „Karol Wojtyła. 
Narodziny”, Narodowe Czytanie, 
Mała książka, wielki człowiek, 
Dzień gier planszowych, Konkurs 
plastyczny „Zakładka do książki”, 
Konkurs „Droga do świętości Ja-
na Pawła II”. Odbyły się również 

Najzdolniejsi nagrodzeni 

Sukcesy naszych 
reprezentantek 

Świat trzeba sprzątać

Nasza biblioteka tętni życiem!
REMONT W BIBLIOTECE 

Wraz z końcem roku (23.12.2020 r.) w Bibliotece Publicznej Miasta 
i Gminy w Szlichtyngowej zakończono prace związane z polepszeniem 
warunków funkcjonowania biblioteki. Prace remontowe polegające 
na wydzieleniu dodatkowego pomieszczenia, przeprowadzone zostały 
przez firmę „Techplast” z siedzibą w Szlichtyngowie, które obejmowały: 
montaż, zabudowę ścianek wykonanych z profili aluminiowych z bez-
piecznym szkłem i wykonane zostały za kwotę 14.500,00 zł. Dokonano 
również wymiany oświetlenia. Te prace wykonała firma Przedsiębior-
stwo Usługowe „ELPROFO” z siedzibą w Kowalewie, za kwotę 3.500,00 
zł. Zakończył się również trzeci - ostatni etap wymiany regałów biblio-
tecznych (6 szt.). Zamówienie zostało zrealizowane przez Zakład Sto-
larski Daniel Kiziak z Leszna za kwotę 5.246,00 złotych.

spotkania z podróżnikami takimi 
jak: ZDZICH RABENDA, który 
opowiadał o MEKSYKU, ARTUR 

WYSOCKI o Mongolii, Domi-
nik Szmajda o KONGO, Magdale-
na Jończyk o Himalajach, Martę 

Skutnik i Piotra Bolko o Gruzji 
i Marek Kramarczyk o Pacyfiku. 
Zorganizowano wystawy na temat: 
„Małgorzaty Musierowicz” – 75 
rocznica urodzin, „Stanisława Igna-
cego Witkiewicz” – 135 rocznica 
urodzin, Dzień zakochanych „Wa-
lentynek”, „Narodowego Dnia Żoł-
nierzy Wyklętych”, „Dnia Kobiet”, 
„Książek na wakacje”, „100 roczni-
ca Bitwy Warszawskiej”, II Wojny 
Światowej w literaturze”,„110 rocz-
nica śmierci Marii Konopnickiej”, 
„11 listopada – Dzień Niepodle-
głości”, „95 rocznica śmierci Wła-
dysława Reymonta”. W wakacje 
zorganizowano: „Zabawę literacką” 

która polegała na udzielaniu odpo-
wiedzi dotyczących treści utworów 
skazanych przez bibliotekarza;#Fo-
tozagadkę” był to konkurs, który 
skierowany był do miłośników hi-
storii naszego regionu. Dwa razy 
w tygodniu umieszczane były zdję-
cia przedstawiające ciekawe miej-
sca znajdujące się na terenie naszej 
gminy. Zadaniem uczestnika by-
ło udzielenie odpowiedzi na pyta-
nia dotyczące wskazanego miejsca; 
konkurs fotograficzny „Wakacje 
z książką w tle”, gdzie uczestni-
cy mogli wysłać zdjęcie z wakacji, 
gdzie na pierwszym planie miała 
znaleźć się książka.  RED

Burmistrz Jolanta Wielgus 
wręczyła stypendia za bardzo 
dobre wyniki w nauce w roku 
szkolnym 2019/2020. 

Uroczystość odbyła się 13 paź-
dziernika 2020 r. w Urzędzie Mia-
sta i Gminy w Szlichtyngowej 
oraz w Świetlicy Miejskiej w Szlich-
tyngowej. W 2020 roku wyróżnio-
nych zostało 8 uczniów: Paulina 
Bielewicz, Martyna Winiarska, To-
biasz Skrzypczak, Dominika Sku-
dlarek, Emilia Kudyba, Alicja 
Fartuszyńska, Weronika Kupczyk 
i Klaudia Neć. Wśród naszych sty-
pendystów jest czworo uczniów 
szkoły podstawowej i czworo ab-
solwentów szkół ponadpodstawo-
wych. Pięciu uczniów odebrało 
stypendium po raz kolejny. Aby 
uzyskać stypendium, uczniowie 

musieli spełnić wymagania doty-
czące rocznej średniej ocen z obo-
wiązujących zajęć edukacyjnych: 
w szkołach ponadpodstawowych 
średnia ocen co najmniej 5,2, na-
tomiast w szkołach podstawowych 
co najmniej 5,6. Średnia ocen sta-
nowi bardzo wysoką poprzeczkę 
i osiągają ją uczniowie uzdolnieni 
wszechstronnie. Burmistrz Jolan-
ta Wielgus wręczyła wyróżnionym 
uczniom stypendium pieniężne, pa-
miątkowe długopisy, listy gratula-
cyjne oraz róże dla stypendystek. 
Stypendium stanowi wyróżnienie 
za trud i wysiłek włożony w osią-
ganie wysokich wyników w nauce 
oraz motywację do odnoszenia dal-
szych sukcesów. Wszystkim stypen-
dystom i ich rodzinom serdecznie 
gratulujemy tak wysokich wyników 
i życzymy powodzenia na dalszej 
ścieżce edukacyjnej!  RED

W Urzędzie Miasta i Gminy 
gościliśmy zawodniczki 
Klubu Virtus Szlichtyngowa 
– Olgę Neć i Nadię Kaczmarek 
oraz ich trenera Radosława 
Wasielewskiego. Dlaczego? 

Duet – Olga i Nadia osiąga świet-
ne rezultaty sportowe i odnosi 
zwycięstwa o randze ogólnokrajo-
wej w siatkówce plażowej. Na 
przełomie czerwca/lipca 2020 
roku zawodniczki zajęły w y-
sokie – 4. miejsce – w XX Mło-
dzieżow ym Pucharze Bałtyku 
w Siatkówce Plażowej w Koło-
brzegu. Burmistrz Jolanta Wielgus 
pogratulowała zawodniczkom suk-
cesów, które są rezultatem ciężkiej 
pracy i systematycznego treningu 
oraz umiejętności, determinacji 

i osobistego zaangażowania. Spo-
tkanie było okazją do rozmów o pa-
sji do siatkówki, trudach turniejów 
oraz podziwiania zdobytych me-
dali, pucharów i dyplomów. W 
podziękowaniu za wysokie osią-
gnięcia sportowe burmistrz 
wręczyła zawodniczkom listy gra-
tulacyjne, książkę naszej noblistki 
Olgi Tokarczuk pt. „Księgi jaku-
bowe” oraz różę. W podziękowa-
niu za opiekę nad zawodniczkami 
trener otrzymał również książkę 
o tematyce sportowej. – Jesteśmy 
dumni, że to właśnie reprezentan-
ci szlichtyngowskiego klubu odno-
szą liczne sukcesy sportowe, a ich 
wyniki przynoszą chlubę i dumę 
Gminie Szlichtyngowa – mówiła 
burmistrz. W lipcowym spotkaniu 
(7.07.2020) uczestniczyła także ma-
ma Nadii oraz siostra Olgi.  RED

We wrześniu 2020, wzorem 
lat ubiegłych, dzieci i młodzież 
z naszych szkół włączyły się 
w ogólnopolska akcję. 

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Ję-
drzychowicach, Szkoły Podstawo-
wej im. Danuty Siedzikówny „Inki” 

w Starych Drzewcach oraz Szko-
ły Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Szlichtyngowej wzięły udział 
w „Sprzątaniu Świata”. W tym roku 
pod hasłem „Rezygnuję, Redukuję, 
Segreguję”. W ramach akcji w szko-
łach odbyły się pogadanki na te-
mat selektywnej zbiórki odpadów 

oraz recyklingu. Uczniowie wyko-
nali także prace plastyczne i plaka-
ty w tematyce ochrony środowiska. 
Następnie nasi uczniowie wypo-
sażeni w jednorazowe rękawiczki 
oraz worki na śmieci udali się w te-
ren, aby posprzątać najbliższą oko-
licę.  RED

W lutym (27 lutego 2020 
r.) odbyła się wystawa 
oraz prelekcja pn. „Mieszkańcy 
Kowalewa i Jędrzychowic 
na przestrzeni lat”, które 
przygotowała młodzież 
ze Szkoły Podstawowej 
w Jędrzychowicach.

Wydarzenie miało miejsce w świe-
tlicy wiejskiej w Kowalewie i upły-
nęło na powrocie do przeszłości. 
Młodzież z klasy VII i VIII przy-
gotowała wystawę dawnych foto-
grafii, udostępnionych nam przez 
mieszkańców. W formie prezen-
tacji przypomniała jak wyglądały 
lokalne zabytki dawniej i jak wy-
glądają dziś: pałac, Kościół pw. św. 
Jana z Dukli, budynek szkoły. Za-
prezentowane zostały także kro-
niki szkolne. Młodzież przyniosła 
także, można powiedzieć, że dziś, 
już zabytkowe – drzwi, które zacho-
wane zostały w szkole aż od czasów 
wojennych. Podczas II wojny świa-
towej w piwnicach szkoły przetrzy-
mywani byli jeńcy, którzy ołówkiem 
na drzwiach spisali w paru słowach 
swoje losy. Podczas spotkania Pa-
ni Lucyna Golembka, emerytowa-
na nauczycielka i dyrektor szkoły 

opowiedziała nam, jak wyglądała 
nauka w szkole na przestrzeni lat. 
Dowiedzieliśmy się, jak trudno by-
ło wyposażyć i przygotować szko-
łę na przyjęcie uczniów tuż po II 
wojnie światowej, kiedy brakowa-
ło wszystkiego, a zwłaszcza szkła 
na oszklenie okien w klasach. Zebra-
ni goście także opowiadali historie 
swoich rodzin. Wysłuchaliśmy rów-
nież historii pewnej bluzki, którą 
podarowała żydowska dziewczyna 
naszej mieszkance, w podziękowa-
niu za przynoszenie jedzenia. W 
spotkaniu uczestniczyli mieszkań-
cy Jędrzychowic, Kowalewa, obecni 
i emerytowani nauczyciele szkoły, 

radni, sołtysi wsi oraz Burmistrz Jo-
lanta Wielgus. Była również z nami 
pierwsza uczennica, która rozpo-
częła naukę w 1945 r. Dziękujemy 
mieszkańcom i gościom za tak licz-
ną obecność oraz za opowiedzia-
ne wspomnienia, historie i własne 
przeżycia. Spotkanie dla mieszkań-
ców odbyło się w ramach projek-
tu pn. „Rozwinąć skrzydła motyla” 
realizowanego przez szkołę wspól-
nie ze Stowarzyszeniem na Rzecz 
Aktywizacji Wsi przy Szkole w Ję-
drzychowicach, na które pozyskano 
dotację w Regionalnym Konkur-
sie Grantowym Programu Równać 
Szanse w wysokości 7.490 zł.  RED
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UROCZYSTOŚCI

W czasie pandemii obchody 
229. rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja, 
102. rocznicy odzyskania 
niepodległości czy 81. rocznicy 
wybuchu II wojny światowej 
obchodziliśmy inaczej 
niż zwykle.

Święto konstytucji 
Dnia 3 maja tradycyjnie o godz. 
11 przez proboszcza ks. Jana So-
bolewskiego odprawiona została 
msza św. w Kościele Parafialnym 
w Szlichtyngowej w intencji oj-
czyzny oraz za zdrowie mieszkań-
ców i ustanie epidemii. We mszy 
uczestniczyli przedstawiciele sa-
morządów powiatowego i gminne-
go: starosta powiatu wschowskiego 
– Andrzej Bielawski, przewodni-
cząca rady powiatu wschowskie-
go – Jolanta Denesiuk, burmistrz 
miasta i gminy Szlichtyngowa – 
Jolanta Wielgus, przewodnicząca 
rady miejskiej – Anna Zalewska 
wraz z delegacją radnych, poczty 
sztandarowe: OSP Szlichtyngowa, 
Górników z Gminy Szlichtyngowa 
i Róży Żywego Różańca oraz przy-
byli mieszkańcy. Ze względu 
na bezpieczeństwo oraz wprowa-
dzone obostrzenia we mszy uczest-
niczyła ograniczona liczba osób. Po 
mszy delegacje powiatu wschow-
skiego i gminy Szlichtyngowa, 
przy zachowaniu zasad bezpie-
czeństwa, złożyły symboliczne 
wiązanki kwiatów pod pomnikiem 
pamięci na Rynku w Szlichtyn-
gowej. – W ten skromny i symbo-
liczny sposób, także w tym roku, 
chcieliśmy oddać hołd twórcom 
pierwszej Konstytucji. Wyrazem 
świętowania i patriotyzmu były 

Konkurs plastyczny 
to była świetna okazja 
do zmierzenia się z ważną 
tematyką.

Z okazji 102 rocznicy odzyska-
nia przez Polskę niepodległości 
Centrum Kultury i Rekreacji 
we Wschowie ogłosiło kon-
kurs plastyczny online, który 
skierowany był do dzieci i mło-
dzieży w wieku od 7 do 16 lat. 
W konkursie tym z powodze-
niem udział wzięli uczniowie 
ze szkół z terenu gminy Szlich-
tyngowa znajdując się w gronie 
laureatów. W I kategorii wieko-
wej wyróżnienie zdobyła Lena 
Jancz ze Szkoły Podstawowej 
im. Danuty Siedzikówny „In-
ki” w Starych Drzewcach. 
W II grupie wiekowej III miej-
sce zdobyła Amelia Piwowar, 
wyróżnienia otrzymali: Zu-
zanna Szpatowicz i Filip Sko-
rupiński – uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Jędrzychowi-
cach. Konkurs miał na celu 
popularyzację wiedzy o odzy-
skaniu przez Polskę niepodle-
głości, rozbudzanie postaw 
patriotycznych poprzez rozwi-
janie wyobraźni plastycznej, 
przybliżenie piękna i bogac-
twa ziemi ojczystej. Gratula-
cje i podziękowania składamy 
wszystkim uczniom za przygo-
towanie prac w tym konkursie 
oraz za wspaniałe reprezento-
wanie naszych szkół oraz gmi-
ny Szlichtyngowa.  RED

Uczniowie 
z wyobraźnią

Pół wieku na medal
Złote Gody to jubileusz 
obchodzony w naszej 
polskiej tradycji szczególnie 
uroczyście. Nic dziwnego, 
bo zawarcie małżeństwa 
to jedno z najważniejszych 
wydarzeń w życiu człowieka.

50 lat temu młodzi i pełni za-
pału małżonkowie przyrzekali 
sobie: „miłość, wierność oraz uczci-
wość małżeńską”, które po dziś 
dzień trwają i są nadal aktualne. 
Przez te wszystkie lata, w których 
na pewno nie zabrakło ani chwil 
dobrych, obfitujących w sukce-
sy, ani też chwil trudnych, którym 
niejednokrotnie towarzyszyły łzy 

i cierpienie, trwali razem, nieroz-
łącznie, w trosce o spokój domo-
wego ogniska, o dobre wychowanie 
dzieci. Dlatego 19 lutego 2020 ro-
ku w Szlichtyngowie odbyło się 
uroczyste spotkanie z dostojnymi 
jubilatami, którzy obchodzili „Złote 
Gody”. Tak piękny jubileusz w na-
szej gminie obchodziło 6 par: Sa-
bina i Stefan Andrzejewscy, Maria 
i Marian Blokowie, Janina i Tade-
usz Gapysowie, Krystyna i Mie-
czysław Mackiewiczowie, Irena 
i Jan Nowakowie oraz Wanda i Jan 
Stankowiakowie. W dowód spo-
łecznego uznania dla trwałości 
małżeństwa i rodziny, Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej 

Duda, na mocy ustawy z dnia 16 
października 1992 roku o orderach 
i odznaczeniach, przyznał naszym 
jubilatom Medale za Długolet-
nie Pożycie Małżeńskie. Mają one 
kształt sześcioramiennej gwiazdy, 
w środku której z jednej strony wid-
nieje napis „Za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie”, z drugiej zaś – dwie 
srebrzyste róże. Dekoracji par mał-
żeńskich dokonała Burmistrz Mia-
sta i Gminy Szlichtyngowa Jolanta 
Wielgus w obecności kierownika 
Urzędu Stanu Cywilnego – Danu-
ty Pakuły i Przewodniczącej Ko-
misji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
- Agnieszki Skurjat. Z wielkim sza-
cunkiem patrzyliśmy na pary, które 

przez ponad 50 lat trwają w swoim 
związku, wspierając się wzajemnie 
w dobrych i złych chwilach swojego 
życia, pokonując wszelkie trudno-
ści narzucone przez los. Ten piękny 
jubileusz był także okazją, aby za-
trzymać się, pomyśleć i spojrzeć 
wstecz na to, co udało się osiągnąć 
i przeżyć. Przy symbolicznej lamp-
ce szampana oraz poczęstunku nie 
zabrakło toastów i życzeń, a także 
ciepłych słów i wspomnień ze stro-
ny Jubilatów. Zacnym Jubilatom 
z okazji 50-lecia pożycia małżeń-
skiego składamy najserdeczniejsze 
gratulacje oraz życzenia zdrowia, 
pomyślności i szczęścia na dalsze 
lata wspólnego życia.  RED

Uroczystości skromne i symboliczne

flagi upiększające nasze domostwa 
podczas tych świątecznych ma-
jowych dni za co składam gorące 
podziękowania Wszystkim Miesz-
kańcom – mówi burmistrz Jolanta 
Wielgus.

Minęło już 81 lat
1 września, przypadła 81. rocznica 
wybuchu II wojny światowej. Z tej 
okazji zastępca burmistrza mia-
sta i gminy Szlichtyngowa Błażej 
Rajman wraz ze skarbnik Dorotą 
Raczycką złożyli kwiaty pod obe-
liskiem na Rynku w Szlichtyngo-
wej. Ten dzień to czas głębokiej 

refleksji dla wszystkich Polaków. 
Symboliczne złożenie kwiatów 
i zapalenie znicza stanowiło hołd 
dla tych wszystkich, którzy odda-
li życie broniąc wolności i niepod-
ległości Polski, którzy dla naszego 
dziś, oddali swoje jutro.

Hymn dla Niepodległej 
11 listopada, w 102 rocznicę Odzy-
skania przez Polskę Niepodległo-
ści, odbyły się w Szlichtyngowej 
obchody Narodowego Święta Nie-
podległości, które miały w tym ro-
ku wymiar symboliczny. Obchody 
rozpoczęła o godz. 11 uroczysta 

msza św. w intencji Ojczyzny, któ-
rą celebrował ks. proboszcz Jan So-
bolewski. W nabożeństwie udział 
wzięli przedstawiciele władz samo-
rządowych gminy Szlichtyngowa, 
w tym burmistrz Jolanta Wielgus, 
przewodnicząca rady Anna Za-
lewska, radni i sołtysi oraz miesz-
kańcy. Podniosłość uroczystości 
podkreśliła obecność pocztu sztan-
darowego jednostki OSP Szlich-
t y ngowa , w sk ład którego 
wchodzili druhowie: Marcin Dede-
rek, Marek Łukaszewicz oraz Ad-
rian Kmiotek. Drugim punktem 
obchodów Narodowego Święta 

Niepodległości było złożenie przez 
burmistrz, przewodniczącą ra-
dy wraz z radnymi symbolicznych 
wiązanek kwiatów i zniczy pod 
pomnikiem Jana Pawła II. Następ-
nie delegacja udała się pod obelisk 
na Rynku w Szlichtyngowej, gdzie 
również złożyła kwiaty oraz zapa-
liła symboliczny znicz. Dopełnie-
niem obchodów 11 listopada było 
wspólne odśpiewanie hymnu Pol-
ski w ramach akcji „Niepodległa 
do hymnu”. Tymi skromnymi ge-
stami oddano hołd tym wszystkim, 
którym zawdzięczamy niepodległą 
Polskę.  RED
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WYDARZENIA

Specjalnymi medalami 
uhonorowano Irenę 
Fartuszyńską i Miejski 
Klub Sportowy Orzeł 
Szlichtyngowa. 

27 maja 2020 roku, w rocznicę wy-
borów samorządowych roku 1990, 
które symbolicznie rozpoczęły 
najnowszą historię polskiej samo-
rządności, obchodzimy Dzień Sa-
morządu Terytorialnego. W 2020 
roku przypadła 30. rocznica tego 
ważnego wydarzenia. Z tej oka-
zji Zarząd Zrzeszenia Gmin Wo-
jewództwa Lubuskiego, w którym 
jest gmina Szlichtyngowa, przy-
gotował okolicznościowe meda-
le. Podczas obrad XXI Sesji Rady 
Miejskiej Szlichtyngowa w dniu 30 
grudnia burmistrz Jolanta Wielgus 
oraz przewodnicząca rady Anna 
Zalewska wręczyły medale w ra-
mach uznania za dotychczasową 
pracę na rzecz społeczności gminy 
Szlichtyngowa Irenie Fartuszyń-
skiej oraz dla Miejskiemu Klubowi 
Sportowemu Orzeł Szlichtyngowa. 
W imieniu klubu medal odebrał 
działacz Radosław Kubiś. 

Dlaczego pani Irena?
Medal dla pani Ireny Fartuszyń-
skiej jest wyrazem wyróżnienia 
i uznania za wieloletnią pracę 
w jednostkach organizacyjnych 
gminy Szlichtyngowa oraz za dzia-
łalność społeczną w zakresie re-
alizacji zadań na rzecz osób 
w wieku emerytalnym. Pani Ire-
na Fartuszyńska związana jest 
z samorządem Gminy Szlichtyn-
gowa od lutego 1966 roku, kiedy 
to zaczynała pracę w tut. Urzę-
dzie Miasta i Gminy. Od stycz-
nia 1991 roku była Kierownikiem 
Zakładu Gospodarki Komunalnej 

Flaga w obiektywie
Konkurs fotograficzny 
pt. „Flaga Polski w Twoim 
obiektywie” został 
rozstrzygnięty w listopadzie 
2020.

Na konkurs wpłynęło 18 cieka-
wych prac. Celem konkursu było 
propagowanie działań związanych 

z eksponowaniem flagi Rzeczypo-
spolitej Polskiej, upowszechnienie 
wiedzy, jak prezentować barwy na-
rodowe Polski oraz uczczenie Naro-
dowego Święta Niepodległości. Lista 
laureatów: kategoria 7-9 lat: I miej-
sce: Mikołaj Olszewski, II miejsce: 
Hanna Tomkowicz, III miejsce: Ga-
briela Sosnowska; kategoria 10-15 lat: 
I miejsce: Julia Piszczyk, II miejsce: 

Oliwer Piwowar, III miejsce: Zu-
zanna Walaszczyk; kategoria 16 lat 
i więcej: I miejsce: Paulina Makuch, 
II miejsce: Paulina Piwowar, III 
miejsce: Justyna Małyniak. Nagrody 
książkowe oraz pamiątkowe dyplo-
my zostały dostarczone uczestnikom 
konkursu indywidualnie. Dzięku-
jemy wszystkim, którzy podjęli wy-
zwanie i wzięli udział w konkursie. 

Kartka świąteczna 
Tuż przed świętami konkurs pt. 
„Kartka Bożonarodzeniowa” 
został rozstrzygnięty. 

Na konkursu wpłynęło 39 bardzo 
pięknych, pomysłowych i ciekawych 
prac, wykonanych w różnorodnej 
technice. Prace charakteryzowały 
się dużą oryginalnością i staranno-
ścią wykonania. Lista laureatów: ka-
tegoria 7-9 lat: I miejsce: Julia Ulok, 

II miejsce: Hanna Tomkowicz, III 
miejsce: Liliana Michalska; wy-
różnienia: Aleksander Łakomski, 
Igor Szaranek, Michalina Pałasz; 
kategoria 10-14 lat: I miejsce: Ma-
ja Suleja, II miejsce: Michał Radło, 
III miejsce: Agata Borowska; wy-
różnienia: Oliwia Jurek, Dobrawa 
Szuman, Gracjan Jeziorek. Celem 
konkursu było propagowanie trady-
cji związanej ze Świętami Bożego 
Narodzenia, rozwijanie wrażliwości 
plastycznej i artystycznej i kształto-

wanie postaw szacunku do tradycji 
oraz pogłębianie wiedzy na temat 
symboliki bożonarodzeniowej. Na-
grody dla zwycięzców oraz wyróż-
nionych w postaci gier planszowych 
oraz pamiątkowe dyplomy zostały 
dostarczone laureatom konkursu in-
dywidualnie. Dla wszystkich uczest-
ników przygotowane zostały słodkie 
upominki wraz z pamiątkowym dy-
plomem. Dziękujemy wszystkim, 
którzy podjęli wyzwanie i wzięli 
udział w konkursie.  RED

Wśród polskich tradycji, 
związanych ze Świętami 
Bożego Narodzenia, 
najpiękniejszą jest śpiewanie 
kolęd. Nie zapomnieliśmy 
o tym w naszej gminie. 

Wspólne wigilijne kolędowanie 
nadaje wręcz magicznego charak-
teru temu wyjątkowemu wieczo-
rowi. Tych, którzy chcieli poczuć 
świąteczną atmosferę Burmistrz 
Miasta i Gminy Szlichtyngowa Jo-
lanta Wielgus zaprosiła 19 stycz-
nia 2020 r. na IV Gminny Przegląd 
Kolęd w Szlichtyngowej. Przegląd 
łączy piękną tradycję kolędowa-
nia oraz poznawania nieznanych 
i zapomnianych polskich kolęd 
oraz pastorałek. W Świetlicy Miej-
skiej w Szlichtyngowej wystąpiło 
ponad 80 artystów, w różnym wie-
ku, solistów i zespołów, oklaski-
wanych przez pełną publiczności 
salę: Chór Parafialny „Magdalenki” 

z Zamysłowa pod kierownictwem 
pana Adama Krenca; Przedszko-
le Samorządowe im. Pluszowe-
go Misia w Szlichtyngowej grupa 
„Sówki A i B”; Szkoła Podstawo-
wa w Jędrzychowicach: „Kolędni-
cy Wędrownicy”; Hubert Wernicki 
reprezentujący Szkołę Podstawową 
im. Jana Pawła II w Szlichtyngo-
wej; Alicja Fartuszyńska zgłoszona 
przez Świetlicę Wiejską w Wysza-
nowie; Milena Izydorczyk ze Świe-
tlicy Wiejskiej w Zamysłowie; 
Schola w Szlichtyngowej „Anioł-
ki Boże”; Szkoła Podstawowa im. 
Danuty Siedzikówny „Inki” w Sta-
rych Drzewcach reprezentowa-
na przez Zuzannę Wesołowską 
oraz grupę „Świąteczne Nutki”. Na 
zakończenie Przeglądu burmistrz 
oraz Przewodnicząca rady miejskiej 
Anna Zalewska wręczyły każdemu 
uczestnikowi pamiątkowy dyplom 
oraz słodkie upominki.  RED

Kolędowo już po raz czwarty 

Konkursy rozstrzygnięte!

i Mieszkaniowej w Szlichtyngo-
wej, a od kwietnia 1998 roku mia-
nowana została Dyrektorem tego 
zakładu. W latach 1994-
1998 była Radną Ra-
dy Gminy i Miasta 
w Szlichtyngowej, 
w której pełniła 
funkcję Prze-
wodniczącej 
Komisji Budże-
towej. W stycz-
niu 2001 roku 
po 35 latach pra-
cy w samorządzie 
Pani Irena przeszła 
na zasłużoną eme-
ryturę. Pani Irena Far-
tuszyńska swoje doświadczenie 
i pasje wykorzystuje w działalno-
ści na rzecz społeczności lokalnej. 

Aktywnie działała w Społecznym 
Komitecie Odbudowy Kościoła 
w Szlichtyngowej. Jest Wiceprze-

wodniczącą wschowskie-
go oddziału Polskiego 

Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwa-

lidów. Akty w-
nie uczestniczy 
w spotkaniach 
organizowa-
nych w K lu-
bie  S en ior + 

działającym 
w Szlichtyngowej.

Dlaczego Orzeł?
Me d a l  jes t  w y r a-

zem w yróżnienia i uznania 
za działalność społeczną w za-
kresie upowszechniania kultury 

fizycznej w gminie Szlichtyngo-
wa. Przez cały okres 30-lecia sa-
morządu terytorialnego Klub, 
wcześniej pod nazwą LZS 
Płomień Szlichtyngo-
wa, a od 2001 ro-
ku - Miejski Klub 
Sportowy Orzeł 
Szlichtyngo-
w a ,  a k t y w -
nie przyczynia 
się do rozwo-
ju i umacnia-
nia działalności 
sportowej na rzecz 
szlichtyngowskiej 
społeczności. Dzię-
ki zaangażowaniu Zarządu 
Klubu, jego członków, trenerów 
i zawodników Mieszkańcy popra-
wiali swoją kondycję fizyczną, 

uczestniczyli w rozgrywkach ligo-
wych piłki nożnej w duchu rywa-
lizacji sportowej fair play. Dzięki 

owocnej współpracy Klubu  
z samorządem udało 

zorganizować się 
wiele zawodów 

sportowych, 
turniejów piłki 
nożnej, rozgrywek 
amatorskiej li-
gi piłki nożnej 
dla Mieszkań-

ców. Działalność 
Miejskiego Klubu 

Sportowego Orzeł 
w pełni zaspokaja po-

trzeby lokalne Mieszkań-
ców w zakresie popularyzacji gry 
w piłkę nożną i na stałe wpisała się 
w historię Szlichtyngowej.  RED

Medale z okazji 30-lecia 
samorządu (1990-2020)
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Msza dziękczynna 
za plony

Święto Plonów to dla rolników czas 
symboliczny, czas podsumowań 
efektów wielomiesięcznej wytę-
żonej pracy. To wyjątkowy dzień, 
w którym rolnicy dzielą się z inny-
mi swoją radością z pomyślnego za-
kończenia żniw i zebranych plonów. 
Niestety, ze względu na zaistniałą 
sytuację epidemiologiczną zwią-
zaną z zagrożeniem koronawiru-
sem SARS-CoV-2 i wprowadzonym 
reżimem sanitarnym dotyczącym 
zakazu gromadzenia się i organiza-
cji uroczystości powyżej określonej 
liczby osób, w tym roku obchody 
święta plonów w gminie były ogra-
niczone. Msza św. dziękczynna od-
była się w dniu 22 sierpnia 2020 r. 
o godz. 18:30 w kościele pw. św. Ja-
dwigi Śląskiej w Goli. Msza była ce-
lebrowana przez księdza proboszcza 
Leszka Okpisza. Muzyczną opra-
wę mszy zapewnił chór „Lutnia” 
z Siedlnicy.

Chleb i wieniec 
Na początku mszy św. starosto-
wie dożynek: Barbara Bielewicz 
oraz Zdzisław Masternak wnieśli 
chleb dożynkowy, a sołectwo Gola 
wieniec dożynkowy. Wieniec wy-
konany był z tegorocznych kłosów, 
przekazanych przez wszystkich 
sołtysów gminy Szlichtyngowa. 
Reprezentował więc plony zebra-
ne z pól całej ziemi szlichtyngow-
skiej. Podczas mszy św. sołtysi 
wszystkich sołectw ofiarowali da-
ry ołtarza: warzywa, nabiał, owoce, 
wino, pieczywo, miód, truskawki, 
drób, pieczarki, grzyby, ryby i wę-
dliny. Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Szlichtyngowa Jolanta Wielgus 
ofiarowała wino mszalne, wi-
nogrona oraz olej do świec. Tuż 
po zakończeniu mszy uczestnicy 
zebrali się obok kościoła na uro-
czystości wręczenia i podzielenia 

chleba. Swoją obecnością zaszczy-
ciło nas wielu dostojnych gości 
m.in.: radna sejmiku wojewódz-
twa lubuskiego i dyrektor general-
na Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa Małgorzata Gośniow-
ska-Kola, starosta wschowski An-
drzej Bielawski, przewodnicząca 
rady Powiatu Wschowskiego Jolan-
ta Denesiuk, radni rady miejskiej 
Szlichtyngowa na czele z przewod-
niczącą Anną Zalewską oraz dy-
rektorzy gminnych jednostek 
organizacyjnych.

Za trud i zaangażowanie 
– Gospodarzu, przyjmij ten pach-
nący bochen chleba upieczony 
z tegorocznych zbiorów. Jest on 
owocem naszej ciężkiej pracy, 

dlatego też, z wielkim szacunkiem 
przekazujemy go na twoje ręce. 
Proszę dziel nim sprawiedliwie, 
aby go nikomu na polskich stołach 
nie zabrakło – takimi słowami sta-
rostowie dożynek wręczyli chle-
by burmistrz Jolancie Wielgus. 
– Dzisiaj mam okazję podziękować 
wam za wasz wielki trud, wysiłek 
i zaangażowanie, jakie wkładacie 
tworząc plon, bo mimo tak trud-
nego roku, mimo złej pogody, ja-
ka dotknęła pola, włożyliście swój 
trud, aby zebrać ziarno, włożyli-
ście swój wysiłek, aby nie zabrakło 
chleba na polskim stole – mówi-
ła burmistrz. Następnie wszyscy 
uczestnicy podzielili się chlebem 
dożynkowym.  RED

11 marca 2020 obchodzony był 
Ogólnopolski Dzień Sołtysa. 
Z tej Okazji w Urzędzie Miasta 
i Gminy w Szlichtyngowej 
zorganizowano spotkanie 
z sołtysami z Gminy 
Szlichtyngowa.

W trakcie spotkania Zastęp-
ca Burmistrza Pan Błażej Raj-
man wraz z Przewodniczącą Rady 
Miejskiej Panią Anną Zalewską 
wyrazili słowa uznania i podzię-
kowania za trud i wysiłek włożo-
ny w wykonywanie pracy sołtysa 

oraz za zaangażowanie w podejmo-
wanie i realizację działań służących 
rozwojowi Sołectw oraz całej Gmi-
ny. Życzono wytrwałości oraz suk-
cesów w życiu osobistym i społecznym. 
Odczytano życzenia kierowane 
do sołtysów od Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej Pana An-
drzeja Dudy oraz Prezesa Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa Pana Tomasza Nowa-
kowskiego. Wszyscy Sołtysi otrzy-
mali drobne upominki. Spotkanie 
przebiegło w miłej atmosferze przy 
słodkim poczęstunku.  RED

Sołtys też ma swoje święto

„Młodzież zapobiega pożarom” 
pod takim hasłem odbyła się 
20 lutego 2020 r. w Świetlicy 
Miejskiej w Szlichtyngowej 
kolejna edycja gminnych 
eliminacji Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej. 

Celem turnieju jest popularyzacja 
wśród dzieci i młodzieży przepisów 

przeciwpożarowych, zasad postępo-
wania na wypadek pożaru i innych 
miejscowych zagrożeń. Konkurs od-
bywał się w dwóch kategoriach wie-
kowych I grupa - klasy IV-VI oraz II 
grupa - klasy VII-VIII . Turniej skła-
dał się z dwóch części: pisemnej 
i ustnej. Wyniki eliminacji gmin-
nych: I grupa wiekowa – szkoła pod-
stawowa kl. IV - VI – I miejsce Alicja 

Kłosowska, II miejsce Ewa Bielaw-
ska, III miejsce Jakub Zalisz; II gru-
pa wiekowa – szkoła podstawowa kl. 
VII - VIII – I miejsce Agata Borow-
ska, II miejsce Karol Winiarski, III 
miejsce Aurelia Nowak. Zarówno 
zwycięzcy jaki i pozostali uczestnicy 
otrzymali dyplomy oraz nagrody rze-
czowe ufundowane przez Urząd Mia-
sta i Gminy Szlichtyngowa.  RED

Dożynki to tradycja, którą trzeba podtrzymywać. Niestety 
ze względu na pandemię w 2020 roku odbyła się wyłącznie 
msza dziękczynna za tegoroczne plony ziemi szlichtyngowskiej. 

PODZIĘKOWANIA 
Dziękujemy wszystkim sołtysom, przedstawicielom rad sołeckich, przybyłym rolnikom, mieszkań-com i zaproszonym gościom za udział we mszy św. dzięk-czynnej. Dziękujemy wszystkim delegacjom naszych sołectw za obecność i przygotowanie darów ołtarza, księdzu probosz-czowi Leszkowi Okpiszowi za od-prawienie mszy świętej i słowo boże. Dziękujemy sołtys wsi Gola Magdalenie Bielewicz i całej ra-dzie sołeckiej Gola, radnej wsi Gola Annie Zalewskiej i strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Goli za przygotowanie uroczy-stości. Gorące podziękowania składamy starościnie dożynek Barbarze Bielewicz i staroście dożynek Zdzisławowi Masterna-kowi, za to że z radością przyjęli na siebie obowiązki starostów.

Tej wiedzy nigdy za wiele 
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1 marca 2020 roku w całej 
Polsce obchodzimy Narodowy 
Dzień Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych. Uroczystości 
odbyły się również w naszej 
gminie. 

W tym szczególnym dniu czcimy pa-
mięć żołnierzy niepodległościowego 
i antykomunistycznego podziemia. 

Jesteśmy wolni 
Szlichtyngowa także włączyła się 
w obchody Narodowego Dnia Pamię-
ci Żołnierzy Wyklętych. W niedzielę 
(1 marca 2020) w Świetlicy Miejskiej 
w Szlichtyngowej została zorgani-
zowana uroczystość, w programie 
której zawarto spektakl słowno-mu-
zyczny oraz rozstrzygnięcie konkur-
su plastycznego. Swoją obecnością 
zaszczycili nas starosta Andrzej 
Bielawski, radna powiatowa Halina 
Szuman, burmistrz Jolanta Wielgus 
wraz z zastępcą Błażejem Rajma-
nem oraz przewodnicząca szlichtyn-
gowskiej rady Anna Zalewska wraz 
z radnymi. Po przywitaniu uczest-
ników burmistrz w swoim okolicz-
nościowym wystąpieniu, odniosła 
się do idei ustanowienia i obchodów 
święta, wartości jakie przyświeca-
ły żołnierzom niezłomnym i powin-
ności współczesnych pokoleń wobec 
tych, którzy swoją postawą przy-
czynili się do tego, że żyjemy dziś 
w wolnej Polsce. – Narodowy Dzień 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych usta-
nowiony jest nie tylko dla tych, któ-
rych z pamięci chciano wymazać, 
ale przede wszystkim dla nas współ-
czesnych. Ci żołnierze nie są już wy-
klęci, są niezłomni, są wśród nas, 
ponieważ znaleźli właściwe miejsce 
w naszej historii – mówiła. 

Poświęcenie pomnika 
św. Jana Pawła II 

W Święto Wniebowzięcia NMP 
(15.08.2020), w setną rocznicę 
„Cudu nad Wisłą” oraz w roku 
setnych urodzin Naszego 
Wielkiego Rodaka Papieża 
została odprawiona msza 
św. dziękczynna połączona 
z odsłonięciem i poświęceniem 
pomnika, który stanął na placu 
kościelnym. 

Było to wielkie wydarzenie dla wier-

nych szlichtyngowskiej parafii, 

jak i całej lokalnej społeczności, 

którzy licznie wzięli udział w uro-

czystości. Papież na pomniku 

przedstawiony jest w geście błogo-

sławieństwa, którego udziela miesz-

kańcom, w drugim ręku natomiast 

trzyma pastorał papieski, czyli 

ferulę. 

Rozpoczęcie w lipcu 

Kamień Węgielny wmurowano 25 

lipca. W skrytce znalazły się cer-

tyfikat oraz fragment skały z dróż-

ki kalwaryjskiej, po której chodził 

papież Polak. Uroczystą mszę św. 

celebrował ks. Proboszcz Jan Sobo-

lewski. We mszy wzięły udział pocz-

ty sztandarowe: Szkoły Podstawowej 

im. Jana Pawła II w Szlichtyngowej 

oraz Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Szlichtyngowej. Na uroczystości 

nie zabrakło także wiernych z miej-

scowej parafii: z Dryżyny, Górczyny, 

Szlichtyngowy, Wyszanowa i Zamy-

słowa oraz przedstawicieli samo-

rządu: burmistrz Jolanty Wielgus, 

przewodniczącej rady Anny Zalew-

skiej wraz z przybyłymi radnymi 

oraz sołtysów: Wiolety Adamczyk 

z Wyszanowa, Mariusza Groch-

maly z Dryżyny i Wioletty Jakubiak 

z Zamysłowa.

Słowa wdzięczności 

Po uroczystej mszy św. wszyscy 

obecni przeszli na plac kościelny, 

gdzie nastąpiło poświęcenie po-

mnika i uroczyste odsłonięcie, 

którego dokonali ks. proboszcz 

Jan Sobolewski i burmistrz Jolan-

ta Wielgus. Po poświęceniu przed-

stawiciele społeczności gminnej: 

delegacja samorządowa, Koła Pa-

rafialnego Nazaret oraz wdzięczni 

parafianie złożyli pod pomnikiem 

kwiaty i zapalili znicze. – Serdecz-

ne słowa podziękowania i wdzięcz-

ności kieruję do proboszcza ks. 

Jana Sobolewskiego, inicjatora 

i lidera tego dzieła oraz wszyst-

kich osób zaangażowanych w bu-

dowę pomnika św. Jana Pawła II, 

jego powstanie, tu na terenie mia-

sta Szlichtyngowa, to zasługa i wy-

siłek wielu osób. Radość sprawia 

to, że jest tak wielu społeczników, 

na których zawsze można liczyć 

i dzięki którym powstają tak wiel-

kie dzieła – mówiła Jolanta Wiel-

gus.  RED

Pamiętamy 
o Wyklętych 

Głęboka refleksja 
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. 
Danuty Siedzikówny „Inki” w Sta-
rych Drzewcach – szkoły, która no-
si imię po żołnierzu niezłomnym 
– przygotowali spektakl słowno-
-muzyczny pt: „Jest tylko jedna 
prawda, bez kłamstw wykrętnych”. 
Gra aktorów, recytowane wiersze 
oraz wykonywane pieśni skłoniły 
wszystkich do zadumy i refleksji nad 
losem żołnierzy wyklętych. Owacje 
na stojąco pokazały, jak publiczność 
wspaniale oceniła kunszt i zaanga-
żowanie artystów. Uczniowie zo-
stali przygotowani pod kierunkiem 
Agnieszki Grzelak, Marzeny Pau-
lo-Wolińskiej, Elżbiety Prałat i Łu-
kasza Kotowskiego. Po występie 

artystycznym został rozstrzygnięty 
I Gminny Konkurs Plastyczny „Żoł-
nierze Wyklęci – Bohaterowie Nie-
złomni”. Konkurs był skierowany 
do uczniów ze szkół podstawowych 
gminy Szlichtyngowa. Celem kon-
kursu było upowszechnienie wiedzy 
na temat działalności i losów żołnie-
rzy Wojska Polskiego, którzy wal-
czyli o niepodległość Polski po II 
wojnie światowej, kształtowanie po-
staw patriotycznych, upamiętnienie 
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych oraz kształtowanie wy-
obraźni uczniów oraz rozwijanie ich 
uzdolnień poprzez prace plastyczne. 
Uczestnicy konkursu przygotowali 
prace w formacie A4 lub A3 techniką 
dowolną (farby plakatowe, akwarela, 
rysunek kredką, ołówkiem).  RED 

WYNIKI KONKURSU 

Na konkurs wpłynęło ponad 70 prac plastycznych. Ko-

misja konkursowa ze względu na wysoki poziom prze-

słanych prac, postanowiła przyznać trzy dodatkowe 

wyróżnienia. 
Laureaci konkursu: 

UCZNIOWIE KLAS I-III: I miejsce: Alan Halasa SP Stare 

Drzewce; II miejsce: Izabela Orłowska SP Stare 

Drzewce; III miejsce: Piotr Maik SP Stare Drzewce; 

UCZNIOWIE KLAS IV-VI: I miejsce: Martyna Wesołowska 

SP Stare Drzewce; II miejsce: Tymoteusz Śladewski 

SP Jędrzychowice; III miejsce: Kinga Grzywacz SP 
Szlichtyngowa; 

UCZNIOWIE KLAS VII-VIII: I miejsce: Amelia Szpatowicz 

SP Jędrzychowice; II miejsce: Małgorzata Gawin SP 

Szlichtyngowa; III miejsce: Klaudia Marciniak SP Stare 
Drzewce; 

WYRÓŻNIENIA: Liliana Elsner SP Stare Drzewce; 

Agata Ratoń SP Stare Drzewce; Witold Kudyba SP 
Jędrzychowice. 

Laureaci konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody 

rzeczowe. 

Podziękowania składamy dyrektor szkoły Czesławie 

Świercz, nauczycielom oraz uczniom Szkoły Podstawo-

wej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach 

za przygotowanie spektaklu. 

5 września 2020 r., 
w ramach ogólnopolskiej 
akcji pod patronatem pary 
Prezydenckiej, odbyło się 
Narodowe Czytanie w Gminie 
Szlichtyngowa. 

Motywem przewodnim Narodowe-
go Czytania w roku 2020 była „Bal-
ladyna” Juliusza Słowackiego, gdzie 
za czasów bajecznych, koło jeziora 
Gopło rozgrywa się akcja dramatu. 
Jest to utwór, w którym historia, 
tradycja, prawo i władza przeplata-
ją się wzajemnie. To właśnie tutaj 
obok postaci fikcyjnych (Ballady-
na, Alina, Wdowa, Pustelnik, Kir-
kor, Filon, Grabiec, Fon Kostryn) 
występują postacie fantastycz-
ne (Goplana, Chochlik i Skierka). 
Wszystko to owiane zostało zbrod-
nią, która pociąga za sobą kolejne 
po to, by na końcu sprawiedliwości 
stało się zadość. Tegoroczna edy-
cja odbyła się w sali widowiskowej 

w Świetlicy Miejskiej w Szlich-
tyngowej. Wydarzenie to zostało 
przygotowane przez Bibliotekę Pu-
bliczną Miasta i Gminy Szlichtyn-
gowa przy współudziale naszych 
szkół: Szkołę Podstawową im. Jana 
Pawła II w Szlichtyngowie, Szkołę 
Podstawową im. Danuty Siedzików-
ny „Inki” w Starych Drzewcach, 
Szkołę Podstawową w Jędrzycho-
wicach. Głównymi bohaterami 
wydarzenia byli uczniowie, którzy 
czytali fragmenty „Balladyny”. I 
to właśnie szczególne podzięko-
wania należą się uczniom, któ-
rzy odważyli się na forum czytać 
poszczególne fragmenty utworu. 
Dodatkowo wykazali się również 
nieokiełznaną wyobraźnią w przy-
gotowaniu charakteryzacji i od-
powiednich strojów oddających 
charakter poszczególnych postaci. 
Dziękujemy dyrektorom szkół, na-
uczycielom oraz uczniom, którzy 
włączyli się do akcji.  RED

Narodowe czytanie 
w naszej gminie
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