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Wyprawka szkolna
Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa informuje, ¿e do dnia
8 wrzeœnia 2014 r. istnieje mo¿liwoœæ sk³adania wniosków na
dofinansowanie zakupu podrêczników dla uczniów objêtych
Rz¹dowym programem pomocy uczniom w 2014 r. - "Wyprawka
szkolna". Wniosek mo¿na pobraæ w sekretariacie szko³y,
w Urzêdzie Miasta i Gminy w Szlichtyngowej lub ze strony Urzêdu
Szlichtyngowa.
Wype³niony wniosek nale¿y z³o¿yæ do
dyrektora szko³y, do której w roku szkolnym 2014/2015 bêdzie
uczêszczaæ uczeñ. Wniosek sk³ada rodzic ucznia (prawny
opiekun, rodzic zastêpczy), ale mo¿e go tak¿e z³o¿yæ nauczyciel,
pracownik socjalny lub inna osoba, za zgod¹ przedstawiciela
ustawowego lub rodziców zastêpczych.
Dofinansowanie zakupu podrêczników dotyczy:
l
uczniów rozpoczynaj¹cych w roku szkolnym 2014/2015 naukê
w klasach II, III i klasach VI szko³y podstawowej pochodz¹cych
z rodzin, w których dochód na osobê w rodzinie nie przekracza
kwoty 539 z³ netto na osobê,
l
uczniów:
l
s³abowidz¹cych,
l
niedos³ysz¹cych,
l
s³abos³ysz¹cych,
l
z niepe³nosprawnoœci¹ ruchow¹, w tym afazj¹,
l
z autyzmem, w tym z zespo³em Aspergera,
l
z upoœledzeniem umys³owym w stopniu lekkim, w stopniu
umiarkowanym lub znacznym,
l
z niepe³nosprawnoœciami sprzê¿onymi, w przypadku gdy
jedn¹ z niepe³nosprawnoœci jest wymieniona wy¿ej,
l
posiadaj¹cych orzeczenie o potrzebie kszta³cenia
specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy
z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty,
uczêszczaj¹cych w roku szkolnym 2014/2015 do szkó³
podstawowych – z wyj¹tkiem klasy I i gimnazjów.
l
uczniów klas II, III i klas VI szko³y podstawowej
niespe³niaj¹cych kryterium dochodowego, w rodzinach
których wystêpuj¹ przypadki okreœlone w art. 7 ustawy
o pomocy spo³ecznej tj. ubóstwo, sieroctwo, bezdomnoœæ,
bezrobocie, niepe³nosprawnoœæ, d³ugotrwa³a lub ciê¿ka
choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu
ludŸmi, potrzeba ochrony macierzyñstwa lub wielodzietnoœci,
bezradnoœæ w sprawach opiekuñczo-wychowawczych i prowadzenie gospodarstwa domowego zw³aszcza w rodzinach
niepe³nych lub wielodzietnych, brak umiejêtnoœci w przystosowaniu do ¿ycia m³odzie¿y opuszczaj¹cej ca³odobowe
placówki opiekuñczo wychowawcze, trudnoœci w integracji
cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej
status uchodŸcy lub ochronê uzupe³niaj¹c¹, alkoholizm,
narkomania, zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa, klêska
¿ywio³owa lub ekologiczna.
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370-lecie Szlichtyngowej
W dniach 21-22 czerwca 2014 r. po raz kolejny œwiêtowaliœmy
rocznicê nadania praw miejskich Szlichtyngowej. W tym roku
obchodziliœmy ju¿ 370 - lecie.
W sobotê uroczystoœci rozpoczê³y siê parad¹ ulicami miasta
z M³odzie¿ow¹ Orkiestr¹ Dêt¹ ze Wschowy. Orkiestra poprowadzi³a paradê do Parku Górczyñskiego, gdzie Burmistrz Miasta
i Gminy Szlichtyngowa Jan Wardecki powita³ goœci i otworzy³ Dni
Szlichtyngowej.
Po koncercie Orkiestry Dêtej rozstrzygniêto konkurs na
najciekawsze przebranie:
I miejsce – Krzysztof Fic
II miejsce – Jakub i Jêdrzej Wasielewscy
III miejsce – Adrian Jaroszewski
Nagrody w konkursie ufundowane by³y przez Stowarzyszenie
LGD Kraina Lasów i Jezior w Siedlisku.
Nastêpnie na scenie zaprezentowa³y siê dzieci i m³odzie¿ ze
wszystkich szkó³ z terenu gminy Szlichtyngowa. Wszyscy artyœci
otrzymali nagrody ufundowane przez UMiG Szlichtyngowa.
Rozstrzygniêto konkurs strzelecki:
doroœli:
I m-ce – Daniel Mika
II m-ce – Sebastian Mika
III m-ce – Tomasz Tomkowicz
m³odzie¿:
I m-ce – Oskar Mika
II m-ce – Dawid Milarczyk
III m-ce – Pawe³ Komajda
Podczas festynu przygotowano szereg atrakcji: degustacjê
produktów regionalnych z gminy Szlichtyngowa, wystawê fotografii dawnej Szlichtyngowy, loteriê przeprowadzon¹ przez Szko³ê
Podsta-wow¹ w Jêdrzychowicach oraz stanowiska promocyjne
Gminy Szlichtyngowa i Sto-warzyszenia LGD Kraina Lasów i Jezior w Siedlisku gdzie mo¿na by³o pozyskaæ atrakcyjne gad¿ety.
Gwiazda wieczoru - zespó³ „Abba Cover – Disco Fever” zaprezentowa³ utwo-ry lat siedemdziesi¹tych. Dzieñ zakoñczy³ siê
teatrem ognia – Fire Show oraz zabaw¹ taneczn¹ przy muzyce
zespo³u „Modus”.
W niedzielê bawiliœmy siê ju¿ na sportowo na boisku w Szlichtyngowej. Rozegrano Turniej Pi³ki No¿nej o Puchar Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej w Szli-chtyngowej – przy wspó³pracy
z MKS „Orze³” Szlichtyngowa.
Wyniki:
I m-ce – Juniorzy
II m-ce – ¯onaci
III m-ce – Kawalerowie
IV m-ce – Oldboys
Królem strzelców zosta³ Adrian Giertuga (Juniorzy) – 10 bramek,
a najlepszym bramkarzem Jacek Wojtysiak (¯onaci).
Grupa Virtus przeprowadzi³a gry i zabawy dla dzieci i m³odzie¿y.
Ostatnimi zawodami by³ VIII Gminny Turniej So³ectw o Puchar
Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa wspó³organizowany
przez UKS „Szlichtyn-gowiankê”, w którym uczestniczy³o 7 so³ectw z terenu naszej gminy.
Pierwsze miejsce zajê³o so³ectwo Nowe i Ma³e Drzewce,
drugie so³ectwo Gola, a trzecie so³ectwo Górczyna. Pozosta³e
miejsca: Wyszanów, Zamys³ów, Jêdrzychowice, Kowalewo.
Nagrody rzeczowe i bony pieniê¿ne ufundowa³ UMiG Szlichtyngowa.
Dni Szlichtyngowej by³y dofinansowane przez Europejski
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa
inwestuj¹ca w obszary wiejskie.
Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej
w ramach Osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
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OG£OSZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa
og³asza przetarg ustny nieograniczony
na sprzeda¿ nieruchomoœci po³o¿onych na terenie Gminy Szlichtyngowa
W przetargu mog¹ braæ udzia³ osoby fizyczne i prawne.
Osoby fizyczne - poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiaj¹c dowód
to¿samoœci lub przez pe³nomocnika na podstawie notarialnego
pe³nomocnictwa.
Osoby prawne - przedstawiaj¹c aktualny wypis z rejestru s¹dowego oraz
w³aœciwe pe³nomocnictwa i dowody to¿samoœci osób reprezentuj¹cych podmiot.
Cudzoziemcy na zasadach okreœlonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r.
o nabywaniu nieruchomoœci przez cudzo-ziemców (Dz.U.2004r.
Nr167, poz.1758 z póŸn. zm.).
1. Nieruchomoœæ niezabudowana, po³o¿ona w Goli oznaczona Nr
geod. 548/6 o powierzchni 930 m2, dla której urz¹dzono jest
ksiêga wieczysta Nr KW 21329/7. Cena wywo³awcza: 27.600,00 z³
+ 23 % Vat Wadium: 2760,00 z³. Post¹pienie: 280,00 z³.
2. Nieruchomoœæ niezabudowana, po³o¿ona w Goli oznaczona Nr
geod. 548/7 o powierzchni 1431 m2, dla której urz¹dzona jest
ksiêga wieczysta Nr KW 21329/7. Cena wywo³awcza: 42.500,00 z³.
+ 23 % Vat, Wadium 4250,00 z³. Post¹pienie: 430,00 z³.
3. Nieruchomoœæ niezabudowana, po³o¿ona w Goli oznaczona Nr
geod. 548/8 o powierzchni 913 m2, dla której urz¹dzona jest
ksiêga wieczysta Nr KW 21329/7. Cena wywo³awcza: 27.100,00 z³.
+ 23 % Vat, Wadium 2 710,00 z³. Post¹pienie 280,00 z³.
4. Opis nieruchomoœci:
Dla przedmiotowych nieruchomoœci Decyzj¹ Burmistrza Miasta i Gminy w Szlichtyngowej zosta³y ustalone warunki zabudowy obejmuj¹ce
budowê budynku mieszkalnego wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹.
Dzia³ki posiadaj¹ dostêp do sieci wod-kan. w drodze gminnej.
Wynegocjowana w przetargu cena nieruchomoœci p³atna jest przed
podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
5. Obci¹¿enie nieruchomoœci: nieruchomoœci nie posiadaj¹ zobowi¹zañ i s¹ wolne od obci¹¿eñ.
6. Przetargi ustne nieograniczone odbêd¹ siê dnia 22.09.2014 r. od
godz. 9.00 w siedzibie Urzêdu Miasta i Gminy Szlichtyngowa przy
ulicy Rynek 1, pok. 13. Przetargi zostan¹ przeprowadzone zgodnie
z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14 wrzeœnia 2004 r.
W sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ
na zbycie nieruchomoœci (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 ze zm.).
7. Warunkiem udzia³u w przetargu jest wniesienie w pieni¹dzu
wadium. Wadium wniesione w pieni¹dzu mo¿e byæ wp³acone w kasie
Urzêdu lub dokonane przelewem na konto Urzêdu Miasta i Gminy
w Szlichtyngowej w BS Wschowa o/Szlichtyngowa Nr 32 8669 0001
0060 6260 2000 0015 z zaznaczeniem „Przetarg ustny nieograniczony
dotycz¹cy nieruchomoœci, z podaniem Nr dzia³ki”.
Dokonanie wp³aty powinno nast¹piæ w takim terminie, aby kwota
wadium znalaz³a siê na koncie Urzêdu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej najpóŸniej w dniu 2014.09.18. Dowód wniesienia wadium
uczestnik przetargu winien przed³o¿yæ Komisji Przetargowej przed
otwarciem przetargu.
8. Post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1 % ceny wywo³awczej,
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych. O wysokoœci
post¹pienia decyduje uczestnik przetargu.
9. Wadium wygrywaj¹cego przetarg, zaliczone zostanie na poczet
ceny nabycia ustalonej w przetargu.
10. Wadium pozosta³ym uczestnikom przetargu, zwraca siê niezw³ocznie po odwo³aniu albo zamkniêciu przetargu, jednak nie póŸniej ni¿
3 dni od dnia odpowiednio: odwo³ania przetargu, zamkniêcia przetargu, uniewa¿nienia przetargu lub zakoñczenia przetargu wynikiem
negatywnym.
Oferent, który przetarg wygra³ jest zobowi¹zany, przed zawarciem
aktu notarialnego do wp³aty w kasie Urzêdu lub na konto Urzêdu
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 sprzeda¿y zostanie
podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomoœci w pisemnym
zawiadomieniu najpóŸniej w ci¹gu 21 dni od dnia rozstrzygniêcia
przetargu, a wyznaczony termin nie mo¿e byæ krótszy ni¿ 7 dni od dnia
dorêczenia zawiadomienia.
11. Wadium nie podlega zwrotowi, je¿eli osoba ustalona jako nabywca
nie stawi siê bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do
zawarcia umowy sprzeda¿y, podanym w zawiadomieniu, o którym
mowa w pkt. 9 niniejszego og³oszenia. W takim przypadku organizator
przetargu mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy.
12. Wszelkie koszty zwi¹zane z nabyciem praw do nieruchomoœci oraz
ujawnieniem tych praw w ksiêdze wieczystej ponosi nabywca. Nieruchomoœæ sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji
gruntów. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego
na koszt i staraniem nabywcy, sprzedaj¹cy nie bierze odpowiedzialnoœci za ewentualne ró¿nice.
13. Burmistrz Miasta i Gminy w Szlichtyngowej zastrzega sobie prawo
odwo³ania przetargu z uzasadnionej przyczyny
14. Dodatkowe informacje o nieruchomoœci bêd¹cej przedmiotem przetargu mo¿na uzyskaæ w Referacie Inwestycji, Ochrony Œrodowiska
i Mienia Urzêdu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej, Rynek 1, pok. Nr 11,
tel. (65) 549 23 57.
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OG£OSZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa
og³asza przetarg ustny nieograniczony
na sprzeda¿ nieruchomoœci po³o¿onych na terenie Gminy Szlichtyngowa
W przetargu mog¹ braæ udzia³ osoby fizyczne i prawne.
Osoby fizyczne - poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiaj¹c dowód
to¿samoœci lub przez pe³nomocnika na podstawie notarialnego
pe³nomocnictwa.
Osoby prawne - przedstawiaj¹c aktualny wypis z rejestru s¹dowego oraz
w³aœciwe pe³nomocnictwa i dowody to¿samoœci osób reprezentuj¹cych podmiot.
Cudzoziemcy na zasadach okreœlonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r.
o nabywaniu nieruchomoœci przez cudzoziemców (Dz.U.2004r.
Nr167, poz. 1758 z póŸn. zm.).
1. Nieruchomoœæ niezabudowana, po³o¿ona w Goli oznaczona Nr
geod. 548/1 o powierzchni 1600 m2, dla której urz¹dzono jest
ksiêga wieczysta Nr KW 21329/7. Cena wywo³awcza: 47.500,00 z³
+ 23 % Vat Wadium: 4750,00 z³. Post¹pienie: 480,00 z³.
2. Nieruchomoœæ niezabudowana, po³o¿ona w Goli oznaczona Nr
geod. 548/3 o powierzchni 1215 m2, dla której urz¹dzona jest
ksiêga wieczysta Nr KW 21329/7. Cena wywo³awcza: 36 000,00 z³.
+ 23 % Vat, Wadium 3 600,00 z³. Post¹pienie: 360,00 z³.
3. Nieruchomoœæ niezabudowana, po³o¿ona w Goli oznaczona Nr
geod. 548/5 o powierzchni 942 m2, dla której urz¹dzona jest
ksiêga wieczysta Nr KW 21329/7. Cena wywo³awcza: 28.000,00 z³.
+ 23 % Vat, Wadium 2 800,00 z³. Post¹pienie 280,00 z³.
4. Opis nieruchomoœci:
Dla przedmiotowych nieruchomoœci Decyzj¹ Burmistrza Miasta i Gminy w Szlichtyngowej zosta³y ustalone warunki zabudowy obejmuj¹ce
budowê budynku mieszkalnego wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹.
Dzia³ki posiadaj¹ dostêp do sieci wod-kan. w drodze gminnej.
Wynegocjowana w przetargu cena nieruchomoœci p³atna jest przed
podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
5. Obci¹¿enie nieruchomoœci: nieruchomoœci nie posiadaj¹ zobowi¹zañ i s¹ wolne od obci¹¿eñ.
6. Przetargi ustne nieograniczone odbêd¹ siê dnia 22.09.2014 r. od
godz. 9.00 w siedzibie Urzêdu Miasta i Gminy Szlichtyngowa przy
ulicy Rynek 1, pok. 13. Przetargi zostan¹ przeprowadzone zgodnie
z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 14 wrzeœnia 2004 r.
W sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ
na zbycie nieruchomoœci (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 ze zm.).
7. Warunkiem udzia³u w przetargu jest wniesienie w pieni¹dzu
wadium. Wadium wniesione w pieni¹dzu mo¿e byæ wp³acone w kasie
Urzêdu lub dokonane przelewem na konto Urzêdu Miasta i Gminy
w Szlichtyngowej w BS Wschowa o/Szlichtyngowa Nr 32 8669 0001
0060 6260 2000 0015 z zaznaczeniem „Przetarg ustny nieograniczony
dotycz¹cy nieruchomoœci, z podaniem Nr dzia³ki”.
Dokonanie wp³aty powinno nast¹piæ w takim terminie, aby kwota
wadium znalaz³a siê na koncie Urzêdu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej najpóŸniej w dniu 2014.09.18. Dowód wniesienia wadium
uczestnik przetargu winien przed³o¿yæ Komisji Przetargowej przed
otwarciem przetargu.
8. Post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1 % ceny wywo³awczej,
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych. O wysokoœci
post¹pienia decyduje uczestnik przetargu.
9. Wadium wygrywaj¹cego przetarg, zaliczone zostanie na poczet
ceny nabycia ustalonej w przetargu.
10. Wadium pozosta³ym uczestnikom przetargu, zwraca siê niezw³ocznie po odwo³aniu albo zamkniêciu przetargu, jednak nie póŸniej ni¿
3 dni od dnia odpowiednio: odwo³ania przetargu, zamkniêcia przetargu, uniewa¿nienia przetargu lub zakoñczenia przetargu wynikiem
negatywnym.
Oferent, który przetarg wygra³ jest zobowi¹zany, przed zawarciem
aktu notarialnego do wp³aty w kasie Urzêdu lub na konto Urzêdu
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 sprzeda¿y zostanie
podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomoœci w pisemnym
zawiadomieniu najpóŸniej w ci¹gu 21 dni od dnia rozstrzygniêcia
przetargu, a wyznaczony termin nie mo¿e byæ krótszy ni¿ 7 dni od dnia
dorêczenia zawiadomienia.
11. Wadium nie podlega zwrotowi, je¿eli osoba ustalona jako nabywca
nie stawi siê bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do
zawarcia umowy sprzeda¿y, podanym w zawiadomieniu, o którym
mowa w pkt. 9 niniejszego og³oszenia. W takim przypadku organizator
przetargu mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy.
12. Wszelkie koszty zwi¹zane z nabyciem praw do nieruchomoœci oraz
ujawnieniem tych praw w ksiêdze wieczystej ponosi nabywca. Nieruchomoœæ sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji
gruntów. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego
na koszt i staraniem nabywcy, sprzedaj¹cy nie bierze odpowiedzialnoœci za ewentualne ró¿nice.
13. Burmistrz Miasta i Gminy w Szlichtyngowej zastrzega sobie prawo
odwo³ania przetargu z uzasadnionej przyczyny
14. Dodatkowe informacje o nieruchomoœci bêd¹cej przedmiotem przetargu mo¿na uzyskaæ w Referacie Inwestycji, Ochrony Œrodowiska
i Mienia Urzêdu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej, Rynek 1, pok. Nr 11,
tel. (65) 549 23 57.
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Grupa Virtus
Po³¹czenie Virtus Volley
i USA Beach Volley
W tym roku rozgrywki w Lubuskiej Lidze M³odziczek i Lubuskiej Lidze Kadetek
zaczynaj¹ siê we wrzeœniu i Virtus Volley
Szlichtyngowa po³¹czy³ siê z innym
uznanym zespo³em lubuskim, USA Beach
Volley Lubsko. 20 zawodniczek z Virtusa
i 2 osoby z Zahiru Volley Wschowa zagraj¹ w barwach USA Virtus LubskoSzlichtyngowa.
Efektem takiego po³¹czenia obu dru¿yn
bêdzie udzia³ w Lubuskiej Lidze
M³odziczek i Lubuskiej Lidze Kadetek.
Ponadto bêd¹ odbywa³y siê tygodniowe
zgrupowania w Lubsku i Szlichtyngowej,
w trakcie których dziewczyny z obu dru¿yn
bêd¹ rozwijaæ swoje umiejêtnoœci taktyczne.
W najbli¿szym czasie, tj. od 05-07
wrzeœnia, zawodniczki USA Virtus LubskoSzlichtyngowa zagraj¹ w Cottbus, gdzie
odbywaæ siê bêdzie miêdzynarodowy
turniej, 5. Internationaler Volley Cup.

W Drzonkowie odby³ siê fina³
turnieju siatkarskiego
Kinder+Sport.
W turnieju wziê³o udzia³ w sumie a¿ 288
zespo³ów! Jak siê okaza³o, ta edycja fina³u
Kider+Sport by³a najwiêksz¹ dotychczas
imprez¹ siatkarsk¹ na œwiecie! W ka¿dej
kategorii wiekowej ("dwójki" - klasy
czwarte, "trójki" - klasy pi¹te, "czwórki" klasy szóste) wziê³o udzia³ po 48 zespo³ów
(16 z³otych, 16 srebrnych i 16 br¹zowych
medalistów mistrzostw województw).
W wyniku losowania wszystkie dru¿yny
zosta³y przydzielone do trzyzespo³owych

Turniej Pi³ki No¿nej
w Zamys³owie

grup. Virtus Volley Szlichtyngowa trafi³ do
grupy z W³oc³awkiem (kujawsko-pomorskie) i S³upskiem (pomorskie).
W za³o¿eniach przedturniejowych
sukcesem dla nas by³oby wyjœcie w³aœnie
z tej grupy, do gry dziewczêta przyst¹pi³y
wiêc bardzo zdenerwowane, co odbi³o siê
na ich dyspozycji w pierwszym meczu z W³oc³awkiem. By³a to prawdziwa "droga
przez mêkê", któr¹ na szczêœcie przeszliœmy szczêœliwie. 2:1 i pierwsza
wygrana! Kolejne spotkanie rozegraliœmy
ze S³upskiem. Tutaj by³o ju¿ du¿o ³atwiej,
choæ by³y spore obawy, bowiem S³upsk
³atwo pokona³ dru¿ynê z W³oc³awka 2:0.
My zagraliœmy jednak koncertowo, a mecz
zakoñczy³a ¯aneta Ciesielska siln¹
zagrywk¹.
W ten sposób wykonaliœmy plan, czyli
uzyskaliœmy awans do grona 32 najlepszych zespo³ów. Po wyjœciu z pierwszej
grupy, wskoczyliœmy do kolejnej, wspólnie
z Rzeszowem (podkarpackie), K³odzkiem
(dolnoœl¹skie) i Jankowem Przygodzkim
(wielkopolskie). W tej grupie przegraliœmy
swój pierwszy mecz - z K³odzkiem, ale te¿
odnieœliœmy najpiêkniejsz¹ w turnieju
wygran¹ - z Rzeszowem. Jak siê okaza³o,
w ostatecznym rozrachunku przegrana
z K³odzkiem nie mia³a wiêkszego znaczenia, bowiem przy ich przegranej z Rzeszowem i naszej wygranej z Jankowem
Przygodzkim weszliœmy do kolejnego
etapu (miejsa 1-16) z pierwszego miejsca!
D³ugo bêdziemy pamiêtaæ fantastyczn¹
grê w obronie ca³ego zespo³u – w tym
elemencie, dowodzi³a Ola Skwarczyñska,
a tak¿e atomowe ataki Darii Sk³adowskiej.
Do kolejnej grupy wskoczyliœmy wspólnie z Jarocinem (wielkopolskie), Rumi¹

Letnia Liga Orlika

W dniu 26 lipca 2014 r. na boisku sportowym w Zamys³owie odby³ siê XIV Turniej
Pi³ki No¿nej im. Andrzeja Gasztycha.
W turnieju udzia³ wziê³y 4 zespo³y. Wyniki:
I m-ce – „Avia” Siedlnica
II m-ce – MKS „Orze³” Szlichtyngowa
III m-ce – WKS „Grom” Zamys³ów
IV m-ce – Oldboys

Od 16 lipca do 6 sierpnia na boisku „Orlik 2012” w Szlichtyngowej odbywa³y siê
rozgrywki II edycji Letniej Ligi Orlika o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy
Szlichtyngowa.
Do ligi zg³osi³o siê 7 dru¿yn z terenu
gminy Szlichtyngowa. Rozgrywki odbywa³y siê dwa razy w tygodniu w poniedzia³ki i œrody. Rozegrano 21 spotkañ
(ka¿dy z ka¿dym), po których najlepsz¹
dru¿yn¹ zostali Tubylcy z 16 pkt., drugie
miejsce zaj¹³ zespó³ Tyfytyfy 13 pkt., a trze-
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cie Wyrewolwerowani Rewolwerowcy
9 pkt. Królem strzelców Ligi zosta³
Krzysztof Hrynowiecki, który strzeli³ 12 goli.
Trzy pierwsze zespo³y oraz król strzelców
otrzyma³y z r¹k Burmistrza Jana Wardeckiego pami¹tkowe puchary.
Tabela Letniej Ligi Orlika:
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(pomorskie) i Moñkami (podlaskie). I tutaj
nie brakowa³o chwil grozy i wzruszeñ.
Wszystko zaczê³o siê od spektakularnego
meczu z Jarocinem, wygranego 2:1.
Drugie spotkanie zakoñczyliœmy pora¿k¹
2:1 z Rumi¹. Bêdziemy jednak pamiêtaæ
o wspania³ych blokach jakie zafundowa³a
MVP turnieju - wspania³ej atakuj¹cej
z Rumii, Zuzia Zientek i Nikola Markiewicz.
Ostatni mecz z Moñkami to g³adka
wygrana 2:0 i mogliœmy cieszyæ siê
z wejœcia do najlepszej ósemki w POLSCE!
Kolejna faza turnieju okaza³a siê najtrudniejsza i to dla nas by³ koniec
wêdrówki. Rozegraliœmy trzy mecze: z Aleksandrowem £ódzkim (³ódzkie), Katowicami (œl¹skie) i K³odzkiem, które zakoñczyliœmy pora¿kami, w ka¿dym z nich po
heroicznej walce.
WSPANIA£Y DLA NAS TURNIEJ
UKOÑCZYLIŒMY NA 8 MIEJSCU
W POLSCE!
Przy 48 finalistach i ponad 500 zespo³ach
w tej kategorii, które walczy³y o awans do
fina³u, nasz wynik jest spe³nieniem
marzeñ, a nie za³o¿eñ przedturniejowych.
Sk³ad ósmego zespo³u w kraju: Daria
Sk³adowska (kapitan), Ola Skwarczyñska,
Zuzanna Zientek, Nikola Markiewicz
i ¯aneta Ciesielska.
Druga nasza dru¿yna, rywalizuj¹ca
w kategorii "dwójek" zajê³a 48 miejsca nie
zaznaj¹c s³odyczy wygranej. Sk³ad
zespo³u to: Klaudia Szymañska, Karolina
Ilmak i Sandra Azmin.
Dziêkujemy Urzêdowi Miasta i Gminy
w Szlichtyngowej za sfinansowanie
przejazdu dzieci na mistrzostwa.
Ze sportowym pozdrowieniem:
Radek Wasielewski i Witek Jasik.

Miejsce
1
2
3
4
5
6
7

Dru¿yna
Tubylcy
Tyfytyfy
Wyrewolwerowani
Szybkie Wilki
Czerwone Diab³y
Oldboje
Barycz Wyszanów

Mecze
6
6
6
6
6
6
6

Punkty
16
13
9
7
7
6
3

Bramki
Bramki
strzelone stracone
21
33
14
16
13
9
7

7
7
13
17
21
21
27

Ró¿nica
bramek
+ 14
+ 26
+1
-1
-8
- 12
- 20

Rozgrywki Ligi prowadzili animatorzy Orlika: Marcin Dederek i Dariusz Janus.
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