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Wszystkim Paniom z okazji Dnia Kobiet,
pragniemy złożyć życzenia wszystkiego najlepszego,
dużo szczęścia, spełnienia wszystkich marzeń, zadowolenia z siebie,
radości życiowej i aby każdy kolejny dzień był Dniem Kobiet.
Burmistrz, radni i pracownicy samorządowi

X Gminny Przegląd Jasełek
Dnia 12 stycznia 2014 r. w Świetlicy
Miejskiej w Szlichtyngowej odbył się
X Gminny Przegląd Jasełek. W przeglądzie wystąpiło 12 zespołów:
v
Niepubliczne Przedszkole SRK – prowadzące Marzena Sołtys i Aleksandra
Kalisz,
v
Przedszkole Samorządowe w Szlichtyngowej, trzy grupy: I grupa – prowadząca
Katarzyna Ilmak, II gupa – prowadzące
Wioletta Huzarska i Magdalena Nalepińska, III grupa – prowadząca Magdalena
Szczepaniak,
v
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Szlichtyngowej – prowadzące Elżbieta
Karaś i Barbara Mech,
v
Świetlica Wiejska w Goli – prowadząca
Bożena Grzędzielska,
v
Gimnazjum im. Noblistów Polskich
w Szlichtyngowej – prowadząca Barbara
Garsztka-Zientek,

Szkoła Podstawowa w Starych Drzev
wcach – prowadzące Wioleta Kotowska
i Ewa Szpatowicz,
v
Świetlica Miejska w Szlichtyngowej –
prowadząca Joanna Mielczarek,
v
Szkoła Podstawowa w Jędrzychowicach, dwie grupy: I grupa – prowadząca
Małgorzata Walczak, II grupa – prowadząca Renata Kubiak,
v
Świetlica Wiejska w Starych Drzewcach – prowadząca Michalina Dąbrowska.
Po występie, na młodych aktorów
czekał słodki poczęstunek w postaci
pączka i pysznego soku. Wszystkie zespoły otrzymały z rąk Zastępcy Burmistrza
Miasta i Gminy Szlichtyngowa Jolanty
Wielgus, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szlichtyngowej Jana Bartkowiaka
oraz księdza dziekana Antoniego Łatki
puchar, pamiątkowy dyplom i torbę
słodyczy.

Koncert orkiestry
W dniu 26 stycznia 2014 r. w Świetlicy
Miejskiej w Szlichtyngowej odbył się
koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej oraz
Zespołu Mażoretek „Finezja” ze Wschowy.
Orkiestra zagrała tradycyjne marsze,
utwory świąteczne oraz muzykę nowoczesną – filmową i rozrywkową. Mażoretki
uatrakcyjniły koncert tańcząc do utworów
orkiestry, a także przedstawiając układy
taneczne do odtwarzanej muzyki
z płyty.

Po zakończeniu koncertu Burmistrz
Miasta i Gminy Szlichtyngowa Jan Wardecki podziękował orkiestrze za przyjęcie
zaproszenia do Szlichtyngowej i wręczył
Prezesowi Stowarzyszenia Kultury Ziemi
Wschowskiej pani Halinie Drgas bukiet
kwiatów.
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Sesja Rady Miejskiej w Szlichtyngowej

Wieści z biblioteki
Dnia 13 lutego 2014 r. odbył się koncert
pt. „Inspiracje muzyczne” na wiolonczeli
w wykonaniu Urszuli Góral, uczennicy
Państwowej Szkoły Muzycznej we Wschowie. Biblioteka zaprosiła dzieci ze Świetlicy
Miejskiej w Szlichtyngowej. Razem podziwialiśmy talent muzyczny i piękną grę Uli.
Dnia 19 lutego 2014 r., we współpracy
ze Świetlicą Miejską, odbył się konkurs
plastyczny „Zwierzaki rozrabiaki – moje
zwierzątko domowe”. Wszystkim dzieciom
przyznano wyróżnienia i nagrody: książki,
kredki, pisaki oraz słodycze.

Gimnazjum im.
Noblistów Polskich
w Szlichtyngowej
Dbamy nie tylko o dobre imię naszej
szkoły, ale również w swych działaniach
promujemy nasze miasto i gminę. Po raz
kolejny uczniowie Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Szlichtyngowej udowodnili, że ich umiejętności są konkurencyjne
w stosunku do uczniów całej Polski.
Nauczyciele naszej szkoły są dumni, że
podejmowane przez nich działania są
efektywne i wykorzystywane przez uczniów w różnych dziedzinach działalności
szkolnej.
Zespół z klasy trzeciej, w składzie:
Bartosz Jasik i Katarzyna Królikowska,
wziął udział w konkursie filmowym „U nas
jest najpiękniej”, w ramach ogólnopolskiej
kampanii profilaktyczno-edukacyjnej Zachowaj Trzeźwy Umysł i znalazł się w grupie 5 nagrodzonych zespołów. Tym samym
gimnazjaliści stali się orędownikami
„Naszej Małej Ojczyzny”, czyli gminy
Szlichtyngowa.
Gratulujemy zwycięzcom, a rodzicom
serdecznie dziękujemy za przychylność
oraz wsparcie działań dzieci i szkoły.
Film można obejrzeć pod adresem
www.trzezwyumysl.pl
Jesienią sześcioro uczniów naszego
gimnazjum wzięło udział w Ogólnopolskim
Teście Ortograficznym. W całej Polsce test
rozwiązywało aż 5576 osób, w tym
w kategorii gimnazjalnej 670 uczniów.
Możemy być dumni z wyników naszych
gimnazjalistów. Elitarny tytuł Eksperta
Ortografii i 12 miejsce w Polsce zdobył
Bartosz Jasik.
Świetnie spisali się też pozostali
uczestnicy: Paulina Lajzner (24 miejsce),
Aleksandra Andrzejewska (24 miejsce),
Michał Romanowicz (25 miejsce), Ewelina
Pawlak (26 miejsce) i Klaudia Kuczyńska
(34 miejsce).
To naprawdę ogromny sukces, biorąc
pod uwagę ilość uczestników z całego
kraju oraz piekielnie trudne zadania.

Dnia 7 lutego 2014 r. w Świetlicy Wiejskiej w Goli odbyła się XXXIX Sesja Rady
Miejskiej w Szlichtyngowej. Przedstawiono
sprawozdania z prac komisji, z wykonania
interpelacji i z działalności Burmistrza.
Podjęto uchwały w sprawie:
- podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup
posiłku lub żywności dla osób objętych
wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
na lata 2014-2020,
- określenia zasad zwrotu wydatków
w zakresie dożywiania w formie posiłku
albo świadczenia rzeczowego w postaci
produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania

finansowego gmin w zakresie dożywiania
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
na lata 2014-2020,
- zbycia nieruchomości,
- zasad usytuowania na terenie miasta
i gminy Szlichtyngowa miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych,
- udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła
w Serbach na prowadzenie remontu wnętrza prezbiterium kościoła filialnego p.w.
Świętej Jadwigi Śląskiej w Goli z uwzględnieniem rekonstrukcji malarskiej XIXwiecznej malatury architektonicznej oraz
prac konserwatorsko-restauratorskich
przy odsłoniętych fragmentach oryginalnych nawarstwień malarskich przy wpisanym do rejestru zabytku, który nie stanowi
własności Gminy Szlichtyngowa.

Informacja dla mieszkańców
Urząd Miasta i Gminy w Szlichtyngowej informuje, że w każdy pierwszy czwartek
miesiąca w godz. od 11:00 – 13:00 będą udzielane bezpłatne porady prawne dla
mieszkańców gminy. Porady będą udzielane w siedzibie tutejszego Urzędu, począwszy
od 6 marca 2014 r.

Informacja dotycząca wpłat podatków i opłat lokalnych
Podatek jest płatny: do rąk sołtysa, w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej
w godz. 8:00 – 14:30 lub na rachunek bankowy. W przypadku wpłat dokonanych przelewem, zapłata podatku powinna być uregulowana z rachunku bankowego podatnika, a nie
osoby trzeciej.
Ponadto informuje się, że osoby wpłacające podatek u sołtysa, powinny okazać
decyzję podatkową lub znać wysokość opłacanej raty podatku.

Konkurs ofert pożytku publicznego
Przyznano dotacje dla realizatorów zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2014 wyłonionych w drodze postępowania
konkursowego z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym i wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie:
1. Miejski Klub Sportowy „Orzeł” Szlichtyngowa - Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych gry w piłkę nożną na terenie miasta Szlichtyngowa w kwocie:
27 730,00 zł.
2. Wiejski Klub Sportowy „Grom” Zamysłów - Propagowanie wśród młodzieży i dorosłych gry w piłkę nożną na terenie wsi Zamysłów i gminy Szlichtyngowa w kwocie:
11 850,00 zł.
3. UKS „Szlichtyngowianka” - Propagowanie LA wśród uczniów na terenie miasta
Szlichtyngowa w kwocie: 3 620,00 zł.
4. Grupa Virtus - Propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu przez
działalność klubu piłki siatkowej dziewcząt powołanego przy stowarzyszeniu Grupa
Virtus w kwocie: 5 300,00 zł.
5. Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy Wschowa - Rozwijanie umiejętności sportowych poprzez strzelectwo w kwocie: 2 000,00 zł.
6. UKS „Orlik” Stare Drzewce - Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów w kwocie:
2 000,00 zł.
7. Stowarzyszenie na rzecz aktywizacji wsi „Przy szkole w Jędrzychowicach” - Propagowanie i popularyzacja aktywnego stylu życia poprzez zajęcia sportowe ogólnorozwojowe w kwocie: 5 000,00 zł.
8. Stowarzyszenie Jesteśmy Razem przy Szkole Podstawowej w Starych Drzewcach Zajęcia taneczno - ruchowe w kwocie: 2 500,00 zł.
Ogółem dotacja: 60 000 zł.
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Odcinkowy system
pomiaru prędkości
w Szlichtyngowej

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

Na terenie gminy Szlichtyngowa zostanie zrealizowana inwestycja Inspekcji
Transportu Drogowego polegająca na
zamontowaniu bramownic mierzących
prędkość na drodze nr 12 Górczyna –
Szlichtyngowa. Samorząd Szlichtyngowy
od wielu lat zabiegał o tę inwestycję, która
poprawi bezpieczeństwo mieszkańców wsi
Górczyna i miasta Szlichtyngowa.
Wszędzie tam, gdzie stanie nowy system, na danym odcinku śledzone będą
wszystkie samochody. Rozpoznawane są
tablice rejestracyjne na wjeździe i na
wyjeździe, wyliczana jest prędkość średnia
i w momencie, kiedy jest stwierdzone
przekroczenie dopuszczalnej prędkości,
sprawa trafia do dalszego procesowania.
Wszystkie pozostałe pojazdy są usuwane
z systemu. Wszystkie takie odcinki będą
oznakowane, tak jak fotoradary. Nowy
system powinien zacząć działać na przełomie tego i następnego roku.

UKS Szlichtyngowianka
Dnia 24.01.2014 r. we Wschowie odbył
się Halowy Turniej mini piłki nożnej chłopców klas V. W Turnieju wzięło udział
9 zespołów. Mecze rozegrano w dwóch
grupach. Uczniowie SP im. Jana Pawła II
w Szlichtyngowej rozegrali mecze w grupie B.
Wyniki meczów:
SP Szlichtyngowa - SP Konradowo 0:0
SP Szlichtyngowa - SP Siedlnica 1:2
SP Szlichtyngowa - SP Łysiny 0:0
Mecz o 7-8 miejsce:
SP Szlichtyngowa - SP Ciosaniec 3:2
Klasyfikacja końcowa:
Im SP I Wschowa
IIm SP Siedlnica
IIIm SP Sława
IVm SP Konradowo
Vm SP Osowa Sień
VIm SP Łysiny
VIIm SP Szlichtyngowa
VIIIm SP Ciosaniec
IXm SP Lgiń
W drugim tygodniu ferii Uczniowski
Klub Sportowy „Szlichtyngowianka” zorganizował wyjazd do Leszna na basen
„Akwawit”. Tradycyjnie największą popularnością cieszyły się zjeżdżalnie. Uczniowie najmłodszych klas stawiali pierwsze
kroki w nauce pływania. Po basenie
odwiedziliśmy leszczyński McDonald.
Humory i apetyty wszystkim dopisywały.
Dziękuję prezesowi UKS-u Mariuszowi Similakowi oraz opiekunowi „Orlika”
Marcinowi Dederkowi za pomoc w opiece
nad dziećmi.

na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie Gminy Szlichtyngowa.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
Osoby fizyczne - poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub
przez pełnomocnika na podstawie notarialnego pełnomocnictwa.
Osoby prawne - przedstawiając aktualny wypis z rejestru sądowego oraz właściwe
pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu
nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U.2004r.Nr167,poz.1758 z późn. zm.).
1. Nieruchomość niezabudowana, położona w Szlichtyngowej przy ul. Szkolnej
oznaczona Nr geod. 235/3 o powierzchni 1509 m2, dla której urządzona jest księga
wieczysta Nr KW 20103/0. Cena wywoławcza: 31 200,00 zł + 23 % Vat. Wadium: 3
120,00 zł. Postąpienie: 320,00 zł.
2. Opis nieruchomości: Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagosp. Przestrz.
przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę
usług podstawowych oznaczonym symbolem U. Wynegocjowana w przetargu cena
nieruchomości płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
3. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość nie posiada zobowiązań i jest wolna od
obciążeń.
4. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 21.03.2014 r. od godz. 9:00
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa przy ulicy Rynek 1, pok. 13.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
14 września 2004 r. W sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108).
5. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Wadium
wniesione w pieniądzu może być wpłacone w kasie Urzędu lub dokonane przelewem na
konto Urzędu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej w BS Wschowa o/Szlichtyngowa
z podaniem Nr działki. Nr 32 8669 0001 0060 6260 2000 0015. Dokonanie wpłaty powinno
nastąpić w takim terminie, aby kwota wadium znalazła się na koncie Urzędu Miasta
i Gminy w Szlichtyngowej najpóźniej w dniu 17.03.2014 r. Dowód wniesienia wadium
uczestnik przetargu winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.
6. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem
w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decyduje uczestnik
przetargu.
7. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia
ustalonej w przetargu.
8. Wadium pozostałym uczestnikom przetargu, zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia odpowiednio:
odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia
przetargu wynikiem negatywnym.
Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego
do wpłaty w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej BS
Wschowa, o/Szlichtyngowa Nr 32 8669 0001 0060 6260 2000 0015 ceny nabycia,
ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie
podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu
najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie
może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
9. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się
bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży,
podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 9 niniejszego ogłoszenia. W takim
przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
10. Wszelkie koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem
tych praw w księdze wieczystej ponosi nabywca. Nieruchomość sprzedawana jest na
podstawie danych z ewidencji gruntów. W przypadku ewentualnego wznowienia granic
wykonanego na koszt i staraniem nabywcy, sprzedający nie bierze odpowiedzialności za
ewentualne różnice.
11. Burmistrz Miasta i Gminy w Szlichtyngowej zastrzega sobie prawo odwołania
przetargu z uzasadnionej przyczyny.
12. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można
uzyskać w Referacie Inwestycji, Ochrony Środowiska i Mienia Urzędu Miasta i Gminy
w Szlichtyngowej, Rynek 1, pok. Nr 11, tel. (65) 549 23 57.
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MKS „Orzeł”
Szlichtyngowa
Informujemy, że można przekazać 1%
podatku dochodowego za 2013 rok na cele
statutowe MKS „Orzeł” Szlichtyngowa.
Rozliczając roczny PIT należy wpisać
w rubryce Numer KRS 0000169865 (Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych), a rubryce cel szczegółowy: Orzeł
Szlichtyngowa.

Orlik już otwarty
Od dnia 3 marca po przerwie zimowej
będzie czynne boisko „Orlik 2012”.
Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek 14:00 – 20:30
sobota - niedziela 12:00 – 16:00
Kontakt z animatorami:
tel. 505 815 318, 502 584 198.

Zajęcia aerobiku
w Starych Drzewcach
Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem
przy Szkole Podstawowej w Starych Drzewcach" zaprasza na zajęcia aerobiku,
które odbywają się w sali gimnastycznej
szkoły. Spotykamy się w każdą środę i piątek o godzinie 18:00. Zajęcia prowadzi pani
Jolanta Kuśnierzak. Uczestniczki zajęć
ruchowych muszą posiadać dobry humor,
obuwie sportowe i niekrępujący strój.
Ilona Sadowska

Biuletyn wydawany jest przez:
UMiG w Szlichtyngowej,
tel. 65 5492 327,
fax 65 5492 341
Redaktor naczelny:
Jarosław Gnat
Skład tekstu:
MANUS
manus@data.pl
www.manus.info.pl

Turniej Wiedzy Pożarniczej
Dnia 25 lutego br. w sali Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega
Pożarom”, w których udział wzięli uczniowie w dwóch grupach wiekowych. Pierwsza grupa wiekowa to uczniowie:
- Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Szlichtyngowej,
- Szkoły Podstawowej w Starych
Drzewcach,
- Szkoły Podstawowej w Jędrzychowicach.

Druga grupa wiekowa to uczniowie
Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Szlichtyngowej.
Turniej składał się z dwóch etapów.
W pierwszym etapie trzeba było rozwiązać
test pisemny składający się z 25 pytań.
Drugi etap to finał ustny, do którego kwalifikowało się po pięciu uczniów z każdej
grupy wiekowej, którzy uzyskali największa liczbę punktów w teście. W finale
ustnym trzeba było odpowiedzieć na trzy
pytania problemowe.
Lista zwycięzców eliminacji gminnych
TWP przedstawia się następująco:
W I grupie wiekowej (uczniowie szkół
podstawowych):
I miejsce: Martyna Winiarska – Szkoła
Podstawowa w Starych Drzewcach

II miejsce: Jakub Szczepaniak – Szkoła
Podstawowa im. Jana Pawła II w Szlichtyngowej
III miejsce: Filip Wojciechowski – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szlichtyngowej
W II grupie wiekowej (uczniowie gimnazjum):
I miejsce – Maria Michalska
II miejsce – Damian Paszkowski
III miejsce – Zofia Maćkowiak
Ww. uczniowie będą również reprezentować naszą gminę na eliminacjach
powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej, które odbędą się
pod koniec marca w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
we Wschowie.
Organizatorzy gratulują zawodnikom
wiedzy na temat ochrony przeciwpożarowej i dziękują opiekunom za zaangażowanie w przygotowanie uczestników
turnieju.

Turniej Piłki Nożnej
Strażaków
W dniu 1 lutego 2014 r. w Sławie odbył
się Powiatowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Państwowej Straży
Pożarnej we Wschowie. W turnieju wzięło
udział 6 drużyn, grano systemem każdy
z każdym. Gminę Szlichtyngowa reprezentowała jednostka OSP Szlichtyngowa.
Nasi strażacy zajęli 3 miejsce. Pierwsze
miejsce zajęła jednostka OSP Ciosaniec,
a drugie OSP Siedlnica. Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy, a jednostki które
stanęły na podium również puchary.

VIRTUS VOLLEY CUP 10
Jubileuszowy Ogólnopolski Turniej Mini Piłki Siatkowej Dziewcząt
Szlichtyngowa, 14.03.2014 r.
Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej
im. Jana Pawła II w Szlichtyngowej
godzina 10:00
Organizatorzy: SP im. JPII w Szlichtyngowej, Grupa Virtus

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
PRZECZYTAJ - PODAJ SĄSIADOWI

