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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych 
składamy Wszystkim Mieszkańcom Gminy Szlichtyngowa życzenia zdrowia, miłości, wiary i nadziei 

oraz tradycyjnie smacznego jajka oraz mokrego dyngusa. Niech świąteczny czas napełni Państwa 
serca otuchą, wprowadzi do życia spokój i harmonię, przyniesie wiele szczęścia i radości, 

tak byście zawsze z ufnością spoglądali w przyszłość. 

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa

Jolanta Wielgus
Przewodnicząca Rady Miejskiej Szlichtyngowa
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Od 2 stycznia 2020 r. – 
podobnie jak w roku ubiegłym 
- w budynku Świetlicy 
Miejskiej w Szlichtyngowej, 
ul. Głogowska 1, na parterze, 
działa Punkt Nieodpłatnej 
Pomocy Prawnej.

Punkt otwarty został na podstawie 
porozumienia zawartego pomię-
dzy Gminą Szlichtyngowa a Staro-
stwem Powiatowym we Wschowie. 

Porady prawne są finansowane ze 
środków Ministerstwa Sprawiedli-
wości za pośrednictwem starostwa. 
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Praw-
nej działa w dniach: poniedziałek 
w godz. 15 – 19, czwartek w godz. 
12 –16. Wszystkie osoby zaintere-
sowane zachęcamy do korzystania 
z bezpłatnych porad prawnych. W 
celu umówienia wizyty należy za-
rejestrować się pod numerem tele-
fonu 65 540 89 30.  RED

Zakończono prace polegające 
na realizacji zadania pod 
nazwą: „Usuwanie wyrobów 
zawierających azbest z terenu 
Gminy Szlichtyngowa 
w 2019 r.”

W 2019 roku wyroby zawierające 
azbest zostały zebrane ze wszyst-
kich zgłoszonych nieruchomości 
z terenu gminy. Prace zostały wy-
konane przez firmę EKO 24 z Dęb-
na. Usunięto wyroby zawierające 

azbest z 9 posesji o łącznej ilości 
1213,73 mkw., tj. 19,813 Mg. Przed-
miotowe zadanie polegało na de-
montażu i zebraniu w yrobów 
zawierających azbest wraz z trans-
portem i unieszkodliwianiem po-
wstałego odpadu. Wartość zadania 
to 9.629,12 zł. Na jego realizację 
Gminy Szlichtyngowa pozyskała 
dofinansowanie z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Zielonej 
Górze. Dofinansowanie stanowiło 
100 proc. wartości zadania.  RED

Piękny jubileusz stu 
dwóch lat życia obchodził 
najstarszy mieszkaniec Gminy 
Szlichtyngowa Pan Ferdynand 
Jardel z Goli.

Z tej okazji Burmistrz Mia-
sta i Gminy Szlichtyngowa p. 

Jolanta Wielgus oraz Kierow-
nik Urzędu Stanu Cywilnego p. 
Danuta Pakuła odwiedziły Do-
stojnego Jubilata wręczając sym-
boliczny bukiet kwiatów wraz 
z listem gratulacyjnym oraz słod-
kim upominkiem. W imieniu 

samorządu Szlichtyngowy, Sza-
nownemu Jubilatowi złożono 
serdeczne życzenia wszystkie-
go co najlepsze i najpiękniejsze: 
ciągłego zdrowia, szczęścia i ra-
dości każdego dnia oraz ludzkiej 
życzliwości. RED

Odznaczenie dla Ferdynanda Jardela
Miło nam poinformować, że dnia 9 sierpnia ub.r. odbyła się uroczystość 
wręczenia odznaczenia państwowego dla mieszkańca naszej gminy Pa-
na Ferdynanda Jardela z Goli. Pan Ferdynand odznaczony został przez 
Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudę „Złotym Krzyżem Zasługi”. Odzna-
czenie zostało wręczone przez Pełnomocnika Wojewody Dolnośląskiego 
ds. kontaktów z organizacjami pozarządowymi i kombatanckimi Pana 
Damiana Mrozka. W uroczystości udział wzięli m.in. Wicestarosta Gło-
gowski Pan Jeremi Hołownia, Członek Zarządu Powiatu Głogowskiego 
Pan Bartosz Ławrowski oraz Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa 
Pani Jolanta Wielgus. Serdecznie gratulujemy Panu Ferdynandowi. Pro-
simy przyjąć nasze wyrazy uszanowania. 

Nieodpłatna pomoc prawna

Najlepsze 
życzenia 
na 102. 
urodziny

Mniej azbestu

 Szanowni Mieszkańcy.
Od czasu, gdy objęłam zaszczytną funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa, minął ponad rok. Dziękuję Wam, drodzy Mieszkańcy, za zaufanie, 
jakim obdarzyliście mnie i wszystkich radnych wybranych podczas wyborów samorządowych w roku 2018.

Nadszedł dobry moment, by podsumować miniony rok 2019 i przedstawić Państwu w krótkim zarysie to, co udało się zrealizować. Czynię to, oddając 
w Państwa ręce kolejny numer biuletynu samorządowego „Prosto z gminy”, który zmienia formułę wydawania. Będzie on ukazywał się raz w roku, 
na wiosnę.

W tym numerze znajdziecie Państwo informacje o zadaniach, remontach i inwestycjach zrealizowanych w minionym roku, tych większych i tych 
mniejszych, o ważnych wydarzeniach, w których wspólnie mogliśmy uczestniczyć, o imprezach sportowych, rekreacyjnych i okolicznościowych.

To, co udało się zrobić w roku poprzednim, jest wynikiem pracy burmistrza, radnych, sołtysów wsi, pracowników samorządowych, ale przede 
wszystkim Mieszkańców. Dziękuję Wam, drodzy Mieszkańcy, za zaangażowanie w sprawy gminne, za aktywny udział w życiu gminy, za Wasze 
sugestie i opinie, za Waszą pomoc i wsparcie.

Gdy patrzę na ostatni rok, to mam poczucie dumy. Jestem dumna z tego, co udało się zrobić, ale przede wszystkim z tego, że zrobiliśmy 
to razem. Każdy samorząd bowiem funkcjonuje najlepiej, gdy prowadzony jest dialog z Mieszkańcami. Dziękuję za Wasz udział w zebraniach 
wiejskich, za Waszą obecność podczas uroczystości i wydarzeń gminnych. Dziękuję za Waszą aktywność. A formy tej aktywności są naprawdę 
różne – koła gospodyń wiejskich, sołectwa, stowarzyszenia, organizacje, jednostki OSP, społeczności szkolne i świetlicowe, zespoły sportowe 
i grupy osób skupione wokół konkretnych spraw. Wiele osób działa społecznie, od serca. Wszystko to z myślą o jednym celu – dbałość o naszą 
lokalną tradycję i rozwój. Dziękuję za to wielkie zaangażowanie.

 Szanowni Państwo.
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w naszym kraju pragnę Państwu podziękować za obywatelską postawę 
i za zastosowanie się do wytycznych naszego rządu oraz służb sanitarnych. Dziękuję za wyrozumiałość, za pozostawanie w domu 
i zrozumienie dla ograniczenia pracy gminnych jednostek organizacyjnych. Wszystkie te środki ostrożności podyktowane są 
troską o zdrowie i życie w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i są koniecznością w tej nadzwyczajnej sytuacji, 
w jakiej się znaleźliśmy. W tym trudnym okresie to od naszej postawy zależy nie tylko zdrowie nas samych, ale również naszych 
bliskich i osób nam nieznajomych. Dlatego też tak ważne jest, aby zapobiegać i ograniczyć możliwość rozprzestrzeniania 
się koronawirusa. Proszę śledzić informacje podawane w mediach publicznych oraz gminne kanały informacyjne, w tym 
stronę internetową www.szlichtyngowa.pl oraz profil na Facebooku w celu uzyskania informacji o kolejnych działaniach 
profilaktycznych.

Jolanta Wielgus
Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa

mailto:iodo@amt24.biz
http://www.szlichtyngowa.pl
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INWESTYCJE

Na lipcowej sesji radni podjęli 
uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na udzielenie pomocy 
finansowej powiatowi 
wschowskiemu. 

Gmina Szlichtyngowa partycypo-
wała w kosztach realizacji zadania 
pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 
Nr 1011F na odcinku Stare Drzew-
ce – Konradowo o długości ok. 2,2 
km” w kwocie 250 tys. zł oraz do-
finansowała zadanie pn. „Bu-
dowa chodnika w miejscowości 
Zamysłów” w wysokości 50 proc. 
kosztów realizacji tego zadania 
w kwocie 20 tys. zł. 

Potrzebne inwestycje 
Burmistrz Miasta i Gminy Szlich-
tyngowa Jolanta Wielgus dnia 12 
września 2019 roku w Starostwie 
Powiatowym we Wschowie pod-
pisała wraz ze starostą Andrze-
jem Bielawskim porozumienie 
w kwestii realizacji tych inwe-
stycji. Remont drogi relacji Sta-
re Drzewce-Konradowo był długo 
oczekiwany przez mieszkańców. 
Dzięki współpracy gminy Szlich-
tyngowa i powiatu wschowskiego 
realizację tego zadania udało się 
rozpocząć w ubiegłym roku, a za-
kończenie prac zgodnie z umową 
ma nastąpić w miesiącu czerw-
cu br. W miejscowości Zamysłów 
w ybudowano natomiast 176 m 
chodnika wzdłuż drogi powia-
towej 1009F. – Wykonanie tych 

Na placu zabaw przy zapleczu 
sportowym w Górczynie 
zamontowano zestaw 
zabawowy. 

Zestaw, który jest dopełnieniem 
i ubogaceniem istniejącego placu za-
baw, składa się z: dwóch wież z da-
chem, wieży bez dachu, zjeżdżalni, 
tunelu, pomostu ruchomego, wej-
ścia schodkowego, trapu łukowego 

oraz wejścia wspinaczkowego. Ele-
menty dostarczyła i zamontowała 
firma Inspiro-Art z Obornik Ślą-
skich. Stało się to 27 września 2019 
roku. Urządzenie zostało zakupio-
ne z funduszu sołeckiego Górczyny. 
Kosztowało 13 tys. zł. Nowy element 
placu zabaw cieszy już najmłodszych 
mieszkańców Górczyny i przyczynia 
się do częstszego spędzania wolnego 
czasu na świeżym powietrzu.  RED

Urząd Miasta i Gminy 
Szlichtyngowa otrzymał 
od Stowarzyszenia Czas 
A.R.T. ze Wschowy 150 sztuk 
najnowszej publikacji. To 
reprodukcja kart pocztowych 
z dawnego Wyszanowa 
i okolic.

Te piękne pocztówki to owoc 
współpracy Stowarzyszenia z gmi-
ną Szlichtyngowa oraz ogromnego 
zaangażowania Jacka Relicha, na-
szego społecznika i inicjatora pro-
jektu „Wyszanów - miejsce spotkań 
z przeszłością”. Gmina Szlichtyn-
gowa jest wyjątkowa poprzez swoją 
historię oraz ludzi tu zamieszkują-
cych, dlatego niewątpliwie publi-
kacja ta daje możliwość ujrzenia, 
jak kiedyś wyglądała jej część – 
przepiękny Wyszanów i jego okoli-
ce. Dziękujemy za zaangażowanie 
mieszkańca naszej gminy w kul-
tywowanie pamięci historycznej 
oraz we wzbudzanie zainteresowa-
nia coraz większej grupy turystów 
do odkrywania urokliwego Wysza-
nowa. Z ogromną przyjemnością 
oddajemy w Państwa ręce folder 
z pocztówkami Wyszanowa z okre-
su sprzed II wojny światowej. Na 
pocztówkach można zobaczyć, 
jak wyglądał nieistniejący już dziś 
hotel przy plaży przy ujściu Baryczy 
do Odry, brama wjazdowa oraz pa-
łac. W folderze umieszczono także 
pocztówkę ze zdjęciem pałacu w Ję-
drzychowicach i Bełczu Wielkim. 
Pocztówki są dostępne w pokoju nr 
1 Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyn-
gowa.  RED

Plac w Górczynie jak nowy

Dawny 
Wyszanów 
na fotografii

Pomagamy powiatowi 
w inwestycjach

wschowskim wykonane zostało zad-
nie polegające na budowie fragmentu 
chodnika w miejscowości Gola w cią-
gu drogi powiatowej nr 1010F. Nowy 
chodnik o długości 60 m powstał 
na odcinku od posesji nr 66 do ko-
ścioła, szerokość chodnika wynosi 
1,5 m. Wykonano zjazdy do posesji 
i odtworzono rów przydrożny. No-
wo wybudowany fragment chodnika 
stanowi dopełnienie ciągłości chod-
nika od kościoła do północnej czę-
ści wioski, w tym świetlicy wiejskiej 
umożliwiając bezpieczną komunika-
cję pieszych, podczas uroczystości 
gminnych czy prywatnych. Inwesty-
cja w całości wykonana została przez 
powiat wschowski.

Porozumienie z Województwem 
Lubuskim
5 grudnia 2019 r. podpisane zostało 
porozumienie pomiędzy Wojewódz-
twem Lubuskim i Gminą Szlich-
tyngowa w sprawie wzajemnej 
współpracy i współdziałania w za-
kresie opracowania dokumentacji 
projektowej przebudowy drogi wo-
jewódzkiej nr 324 w zakresie budo-
wy chodnika w m. Szlichtyngowa. 
Zadanie realizowane będzie przez 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zie-
lonej Górze. W budżecie Gminy ro-
ku 2020 na ten cel zabezpieczono 
kwotę 25.000,00 zł.  RED 

inwestycji z pewnością przyczynia 
się do poprawy bezpieczeństwa 
uczestników ruchu drogowego 
oraz estetyki miejscowości – mó-
wi Jolanta Wielgus.

Chodnik w Goli 
Przy dobrej współpracy z powiatem 
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Gmina rozstrzygnęła przetarg 
i zrealizowała zadanie 
pn. „Budowa trzech Otwartych 
Stref Aktywności Fizycznej 
w: Parku Górczyńskim, 
Kowalewie i Szlichtyngowej 
przy ul. Dożynkowej”. 

Celem zadania było stworzenie 
miejsc aktywnego wypoczynku 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Powstały trzy siłownie zewnętrz-
ne. Ponadto w ramach tego zadania 
w Parku Górczyńskim utworzono 
plac zabaw. Wykonawcą zadania 
była Firma Apis Polska sp. z o.o. 
z Jarosławia. 

Dla wszystkich 
8 lipca 2019 roku dokonano osta-
tecznego odbioru końcowego in-
westycji pn. „Budowa trzech 
Otwartych Stref Aktywności Fi-
zycznej: w Parku Górczyńskim, 
Kowalewie i Szlichtyngowej”, 
w ramach której w ybudowano 
trzy strefy aktywności. W Parku 
Górczyńskim powstał plac zabaw 
składający się z: karuzeli tarczo-
wej, sprężynowca Dino, huśtawki 
wagowej, tablicy kółko i krzyżyk 
oraz walca wąskiego. Zastosowa-
no bezpieczną nawierzchnię placu 
zabaw ze zrębków drewnianych. 
Wykonano ogrodzenie panelowe. 
Na siłowni zostały zamontowane 
takie urządzenia do ćwiczeń jak: 
wahadło, orbitrek, koło tai chi duże 
oraz wioślarz, wyciskanie siedząc 
i rowerek. Ponadto posadowio-
no betonowy stół do gry w szachy 

oraz 4 ławki. W pobliże strefy za-
gospodarowania przeniesiono be-
tonowy stół do gry w ping-ponga. 
Z kolei w Kowalewie zamontowa-
no siłownię zewnętrzną składającą 
się z: orbitreka, biegacza, drabinki, 
ławki, urządzenia do podciągania 
nóg i wyciskania siedząc oraz wy-
ciągu górnego. Ponadto posadowio-
no betonowy stół do gry w szachy, 
tablicę kółko i krzyżyk, stojak 
na rowery oraz 6 ławek. 

Lepsze życie
W Szlichtyngowej na ul. Dożyn-
kowej w ybudowano siłownię 
zewnętrzną składającą się z: orbi-
treka, wioślarza, motyla, pajacyka, 

prasy nożnej i urządzenia do wy-
ciskania siedząc. Poza tym po-
sadowiono betonowy stół do gry 
w szachy, tablicę kółko i krzyżyk, 4 
ławki, stojak na rowery, a także za-
montowano ogrodzenie. Wykonano 
prace polegające na niwelacji tere-
nu oraz przestawiono dotychcza-
sowe elementy placu zabaw. Nowo 
wybudowane siłownie zewnętrzne 
i plac zabaw służą lokalnej społecz-
ności. Działanie poprawiło jakość 
życia mieszkańców naszej Gminy, 
w tym dzieci i młodzieży. Budowa 
placu zabaw wraz z jego wyposaże-
niem oraz trzech siłowni zewnętrz-
nych wpłynęło na ukształtowanie 
obszaru przestrzeni publicznej, 

a jednocześnie zapewniło starszym 
i młodszym mieszkańcom możli-
wość aktywnego spędzania wolne-
go czasu.

Nowe kosze
W Parku Górczyńskim zamon-
towano 6 nowych koszy na śmie-
ci. Wymieniono stare, metalowe, 
przerdzewiałe kosze wzdłuż ście-
żek spacerowych na nowe, po-
nadto zamontowano nowe kosze 
przy niedawno powstałym pla-
cu zabaw i siłowni zewnętrznej. 
Jeden kosz zamontowany został 
także przy nowo wybudowanej 
siłowni zewnętrznej na boisku 
sportowym w Kowalewie. Kosze 

zakupiono z budżetu gminy Szlich-
tyngowa z myślą o utrzymaniu 
estetyki i porządku. Dostawcą by-
ła firma Parkaria z Cieszanowa. 
Wartość zakupu siedmiu koszy 
to 2.300 zł. Montażu koszy 31 lipca 
2019 roku dokonał Paweł Piwowar 
z Kowalewa przy udziale pracow-
ników zatrudnionych w ramach 
robót publicznych, za co serdecz-
nie dziękujemy. Mamy nadzieję, 
że mieszkańcy docenią wysiłek 
i przyczynią się do tego, aby o na-
szej gminie mówiło się, że jest gmi-
ną czystą i zadbaną, dlatego bardzo 
prosimy o niedewastowanie ko-
szy na śmieci i dbanie o czystość. 
 RED

INWESTYCJE

Trzy razy więcej powodów do aktywności 
Projekt na trzy nowe strefy aktywności

Realizacja zadania pn. „Budowa trzech Otwartych Stref Aktywno-ści Fizycznej w: Parku Górczyń-skim, Kowalewie i Szlichtyngowej przy ul. Dożynkowej była możli-wa dzięki dotacji otrzymanej z Mi-nisterstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kul-tury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu rozwoju małej infra-struktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018. Całkowita wartość za-dania wynosi: 258.473,68 zł. War-tość dofinansowania ze środków FRKF wynosi: 96.500 zł.

W 2019 roku wykonano wiele remontów w świetlicach wiejskich. 

W Starych Drzewcach: 
21 października dokona-
no odbioru prac remonto-
wych w świetlicy w Starych 
Drzewcach. We wszystkich 
pomieszczeniach – duża sa-
la, korytarz, toaleta, kuch-
nia i mała sala – wykonano 
naprawę tynków, szpachlo-
wanie, malowanie ścian i su-
fitów, malowanie ościeżnic 
drzwiowych. Wartość prac 
przekroczyła 30 tys. zł. Po-
nadto zainstalowano nowe 
grzejniki elektryczne, co uła-
twi korzystanie ze świetlicy 
w okresie jesienno-zimowym. 
Prace były finansowane 
z funduszu sołeckiego wsi 
Stare Drzewce, środków gmi-
ny i Zespołu Świetlic. Remont 
wykonała firma: Przedsię-
biorstwo Handlowo-Usługo-
we Robert Słodyka. 

W Zamysłowie: W październiku zakończyły się prace remontowe 
w świetlicy w Zamysłowie. Zamurowano jedno okno oraz wymienio-
no 3 okna w kuchni oraz jedno okno na zapleczu kuchennym, pomalo-
wano ściany w kuchni. Wejście do świetlicy zyskało nowy estetyczny 
wygląd, gdyż wymieniono drzwi wejściowe oraz pomalowane elewa-
cję wokół wejścia. Dokonano również wymiany orynnowania. Dzięki 
wszystkim wykonanym pracom estetyka budynku uległa znacznej po-
prawie. Świetlica posiada już wymienione wszystkie okna oraz drzwi 
wejściowe, kuchnia jest odnowiona i spełnia swoją użyteczną funk-
cję. Prace były finansowane z funduszu sołeckiego wsi Zamysłów 
oraz środków Zespołu Świetlic w Szlichtyngowej. 

W Małych i Nowych Drzew-
cach: W świetlicy w Małych 
Drzewcach wymieniono rynny 
i rury spustowe oraz poprawio-
no opierzenie wokół kominów 
wentylacyjnych. Wykonane pra-
ce zapewniają sprawne i dokład-
ne odwodnienie dachu świetlicy. 
Ponadto przy świetlicy wiejskiej 
w Nowych Drzewcach ułożono 
kostkę brukową. 

W Kowalewie: 14 listopada za-
kończyły się prace remontowe 
w świetlicy w Kowalewie. Wy-
mieniono drzwi wewnętrzne 
między kuchnią a salą, wykonano 
zjazd z sali do kuchni (dla wóz-
ków kelnerskich), zamontowano 
wyczystkę komina a także wyre-
montowano ścianę pomiędzy sa-
lą a kuchnią. Prace polegały na: 
zamurowaniu okienka wydaw-
czego, zbiciu starych tynków, po-
łożeniu nowych tynków i szpachli 
z zagruntowaniem i pomalowa-
niem, podcięcie ściany i ułożenie 
izolacji. Wartość prac wyniosła 
9.800 zł i została sfinansowa-
na ze środków Zespołu Świetlic. 
Remont wykonała firma Tom-
-Pex Tomasz Słodyka. Dodatko-
wo przed wejściem do świetlicy 
ułożona została kostka brukowa 
za kwotę 3.780,00 zł a finansowa-
nie zapewnił Zespół Świetlic. 

Świetlice 
pięknieją 
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Gmina pozyskała duże 
dofinansowanie z Funduszu 
Dróg Samorządowych. 
Wyremontowane zostaną 
dwie ulice w Szlichtyngowej. 
To inwestycja realizowana 
w latach 2019-2021. 

Wniosek o dofinansowanie ze 
środków rządow ych w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych 
do Wojewody Lubuskiego na re-
alizację zadania pn. „Wykonanie 
dokumentacji projektowej i prze-
budowa dróg gminnych ulicy Ogro-
dowej i Pułaskiego w miejscowości 
Szlichtyngowa w systemie zaprojek-
tuj i wybuduj” został złożony przez 
gminę 12 kwietnia 2019 roku i zo-
stał rozpatrzony pozytywnie. 

Duża pomoc rządowa
Gmina otrzymała dofinansowa-
nie w wysokości 1.332.368 zł, tj. 
70 proc. kosztów kwalifikowanych 
zadania W ramach tego zadania 
wyremontowane zostaną dwie uli-
ce w mieście Szlichtyngowa: ulica 
Pułaskiego i ulica Ogrodowa. In-
westycja obejmuje wymianę sieci 
wodociągowej w ww. ulicach wraz 
z wymianą przyłączy oraz prze-
budowę z rozbudową sieci ka-
nalizacji deszczowej. Wykonana 
zostanie także nowa nawierzchnia 
dróg i chodników wraz z wyko-
naniem indywidualnych zjazdów 
na posesje. – Wykonanie tego za-
dania poprawi przede wszystkim 
bezpieczeństwo mieszkańców, 
a także pozostałych uczestników 
ruchu drogowego. Jednocześnie 

W ubiegłym roku 
zrealizowaliśmy wiele 
remontów bieżących dróg 
gminnych. 

Po okresie zimowym Gmina Szlich-
tyngowa przystąpiła do remontów 
bieżących dróg gminnych. Dokona-
no naprawy dróg asfaltowych przy 
zastosowaniu metod: „na zimno” 
i Patcher. Metodami tymi uzupeł-
niono ubytki w nawierzchni dróg 
w mieście Szlichtyngowa na uli-
cach: Ogrodowej, Pułaskiego, Bro-
warowej i Miodowej. Systemem 
tym uzupełniono również ubytki 
na ul. Leśnej w m. Górczyna, w Ję-
drzychowicach na drodze prowa-
dzącej do cmentarza, a także w m. 
Stare Drzewce w drodze prowa-
dzącej do bloków. Wykonano prace 
na drodze tłuczniowej prowadzą-
cej do m. Puszcza, na dwóch odcin-
kach – pierwszy o dł. 400 m od ul. 
Topolowej do posesji nr 5a i drugi 
o dł. 500 m. od strzelnicy do drogi 
powiatowej. Zakres robót obejmo-
wał profilowanie drogi równiarką, 
uzupełnienie tłuczniem drogowym, 
zagęszczenie nawierzchni oraz wa-
łowanie. Wykonawcą prac była: 
Firma Usługowo-Handlowa Cze-
sława Andrys ze Wschowy, koszt 
to 11.623,50 zł. W miejscowości Go-
la naprawiono drogę na dz. nr 498/2. 
Prace polegały na profilowaniu, 
ułożeniu płyt drogowych oraz uzu-
pełnieniu nawierzchni kamieniem 
drogowym o frakcji 0-31,5 mm. 

Koszt to kwota 8.890,00 zł. Po-
nadto w każdym sołectwie, w ra-
mach zaplanowanych środków 
z funduszu sołeckiego, wykona-
no prace polegające na utwardze-
niu dróg kruszywem. W Górczynie 
na os. Leśnym oraz na drodze przy 
skrzynkach pocztowych oraz za os. 
bloków; w Dryżynie przy kaplicz-
ce i przy posesji nr 1; w Kowalewie 
na drodze za świetlicą; w Starych 
Drzewcach na drodze prowadzącej 
do torów; w Wyszanowie – drogę 
za świetlicą oraz przy remizie; kru-
szywem uzupełniono także drogi 
w m. Nowe i Małe Drzewce. W Za-
mysłowie przy drodze powiatowej 
zamontowane zostały znaki in-
formujące kierowców o dojeździe 
do posesji zlokalizowanych wo-
kół kościoła. Postawiono również 
na bezpieczeństwo na drogach po-
przez zamontowanie oświetlenia. W 
m. Gola zamontowano dwie lampy 
solarne na drogach gminnych na dz. 
nr 147 i 134 za kwotę 13.450 zł. Po-
nadto na istniejących słupach 
energetycznych dowieszono dwie 
oprawy oświetleniowe: przy pose-
sji nr 50a i 38. Dodatkowe 2 oprawy 
oświetleniowe zamontowano także 
w sołectwie Wyszanów. Natomiast 
w Starych Drzewcach przy osiedlu 
bloków wybudowano dodatkowe 
oświetlenie – ustawiono nowy słup 
oświetleniowy z lampą LED. Prace 
te wykonano na podstawie umów 
zawartych z ENEA Oświetlenie 
Sp. z o.o. Rejon Oświetleniowy Ko-
ścian.  RED

INWESTYCJE

Remont ulic w mieście

Bieżące naprawy dróg

W miarę możliwości 
finansowych Szlichtyngowa 
poprawia stan rowów 
i stawów melioracyjnych 
na swoim terenie. 

Tak, jak w latach poprzed-
nich, również w roku 2019 Po-
wiatowa Spółka Wodna we 
Wschowie wykonała na terenie 

Gminy Szlichtyngowa prace z za-
kresu melioracji wodnych. Pra-
ce te w znacznej mierze polegały 
na bieżącej konserwacji rowów, 
tj. koszenie, czyszczenie z mułu, 
wycinka drzew i krzewów pora-
stających skarpy i dna rowów, na-
prawa i czyszczenie przepustów. 
Gmina Szlichtyngowa wspiera 
działalność Spółki Wodnej. Dzię-
ki dobrej współpracy na zlecenie 

Gminy Szlichtyngowa Powiato-
wa Spółka Wodna we Wschowie 
na terenie naszej gminy wyko-
nała dodatkowo prace polega-
jące na odbudowie i odmulaniu 
rowów o łącznej długości 5.332 
m oraz na oczyszczeniu stawu 
w Dryżynie. Prace te wykona-
no w miejscowościach: Dryżyna, 
Górczyna, Stare Drzewce i Gola, 
a ich wartość to 18.304 zł.  RED

Dbamy o rowy 

inwestycja wpłynie znacząco na po-
prawę wizerunku naszej gminy i sa-
mego życia mieszkańców – cieszy 
się Jolanta Wielgus, Burmistrz Mia-
sta i Gminy Szlichtyngowa. 

Wykonawca wybrany 
W siedzibie Starostwa Powiato-
wego we Wschowie Wojewoda Lu-
buski Władysław Dajczak wręczył 
przedstawicielom samorządów 

z terenu powiatu wschowskiego, 
powiatu nowosolskiego oraz po-
wiatu zielonogórskiego czeki po-
twierdzające przyznanie środków 
finansowych ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych. W imieniu 
Gminy Szlichtyngowa czek ode-
brała Burmistrz Jolanta Wielgus. 
15 listopada 2019 roku w Urzędzie 
Miasta i Gminy Szlichtyngowa 

została podpisana umowa na re-
alizację tego zadania. Wyko-
nawcą prac wybranym w drodze 
przetargu nieograniczonego jest 
firma PUB BRUKPOL s.c. z sie-
dzibą w Strzelcach Wielkich. Cał-
kowita wartość zadania to kwota 
2.373.900,00 zł.

Do końca 2021
Zadanie będzie realizowane 

w dwóch etapach. W I etapie wy-
konana zostanie dokumentacja 
projektowa wraz z uzyskaniem 
wszelkich uzgodnień i pozwoleń 
umożliwiających wykonanie inwe-
stycji. W II etapie przebudowana 
będzie ulica Pułaskiego w termi-
nie do 15 grudnia 2020 r. oraz ulica 
Ogrodowa – w terminie do 15 grud-
nia 2021 r.  RED
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Zadanie pn. „Budowa instalacji 
centralnego ogrzewania wraz z ko-
tłownią gazową, instalacją gazową 
LPG oraz rurociągiem preizolowa-
nym- etap II” w Szkole Podstawowej 
w Jędrzychowicach realizowała fir-
ma Instalacje Grzewcze i Wod.-Kan. 
Ryszard Machowski ze Wschowy. 

Wszystko nowe
Wartość zadania to 211.560,00 zł 
i zostało ono zrealizowane ze 
środków budżetu gminy. W ra-
mach inwest ycji zdemonto-
wano starą instalację wraz 
z  og r ze w a cza m i  ga zow y m i 
oraz piecem olejowym, a w ślad 
za tym zamontowano nowe grzej-
niki i nowoczesny piec gazowy 
kondensacyjny, a także wykonano 
nową instalację gazową oraz in-
stalację centralnego ogrzewa-
nia. Docieplono także budynek 
kotłowni. W dwóch budynkach 
szkoł y w ykonano instalację 
z rur stalowych ciągnionych bez 
szwu łączonych przez spawanie 
z połączeniami gwintowanymi 
jedynie przy połączeniach z ar-
maturą i przy kotle. W klasach 

i na korytarzach zamontowane 
zostały nowe grzejniki płytowe. 
Wykonano nowoczesną kotłownię, 
w której zamontowano instalację 
gazową oraz piec kondensacyjny 
firmy Vaillant. Zamontowano tak-
że Aktywny System Bezpieczeń-
stwa Instalacji Gazowej typu GX. 

Praktycznie bezobsługowe 
– Wykonana nowa instalacja c.o. 
oraz zamontowane nowe grzej-
niki znacznie zwiększą efek-
ty wność systemu grzewczego 
w szkole. System jest praktycznie 
bezobsługowy, umożliwia stoso-
wanie pełnej automatyki steru-
jącej i zapewnia równomierną 
temperaturę we wszystkich po-
mieszczeniach. W związku z tym 
obniżą się koszty eksploatacji 
i zmniejszą się wydatki finanso-
we na energię cieplną. Poprawie 
uległa także estetyka pomieszczeń 
szkolnych - grzejniki mają mniej-
szą powierzchnię w stosunku 
do poprzednich, są bezpieczniej-
sze dla przebywających w szkole 
uczniów – tłumaczy burmistrz Jo-
lanta Wielgus.  RED

Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej 
wykonał remont czterech 
przepompowni ścieków 
surowych. 

W IV kwartale ubiegłego roku 
Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Szlichtyngowej 
przystąpił do modernizacji czte-
rech kluczowych przepompowni 
ścieków. 

Zakres remontów obejmował 
wymianę rur kwasoodpornych, 

montaż pomostu technicznego we-
wnątrz przepompowni, montaż 
nowych króćców kołnierzowych, 
wymianę skorodowanych elemen-
tów oraz gruntowne czyszczenie 
obiektów. 

Dzięki podjętym działaniom prze-
pompownie: przy Szkole Pod-
stawowej w Starych Drzewcach, 
w Szlichtyngowej na ulicy Łąkowej, 
przy blokach w Górczynie oraz naj-
ważniejsza, odbierająca ścieki z ca-
łej gminy na boisku sportowym 
w Szlichtyngowej, otrzymały pa-
rametry techniczne dorównujące 

nowym obiektom. Przy realizacji 
zadania nieoceniona była pomoc 
strażaków z OSP Szlichtyngo-
wa, którzy przy użyciu swojego 
sprzętu oczyścili przepompownię 
w Górczynie, dzięki czemu moż-
na było rozpocząć prace moderni-
zacyjne – za co bardzo im dziękuję 
– mówi Dyrektor ZGKiM Justy-
na Urbaniak. Zauważyć należy 
że prowadzenie prac odbywało się 
w taki sposób, aby mieszkańcy nie 
odczuli żadnych niedogodności. 
Wartość przeprowadzonych prac 
to 30.683,00 zł.  RED

Remont c.o. w szkole 
w Jędrzychowicach

Remonty przepompowni ścieków

Umowę z wykonawcą nowej instalacji centralnego ogrzewania wraz kotłownią gazową podpisano 2 lipca 2019 roku. 
Wszystko przebiegło sprawnie i bez komplikacji. 
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WYDARZENIA

Uroczyste obchody Święta 
Niepodległości. Najpierw 
msza święta, później oficjalne 
uroczystości na Rynku, 
a na koniec grochówka.

11 listopada w Szlichtyngowej ob-
chodzono uroczystość Narodowego 
Święta Niepodległości. Uroczysto-
ści rozpoczęły się w kościele pa-
rafialnym mszą św. celebrowaną 
w intencji ojczyzny przez księdza 
Proboszcza Jana Sobolewskiego. Po 
mszy św. uczestnicy uroczystości 
przeszli na rynek, gdzie nastąpiło 
oficjalne otwarcie obchodów. Po 
odśpiewaniu hymnu państwowe-
go oraz uczczeniem minutą ciszy 
wszystkich poległych w obronie oj-
czyzny delegacje złożyły wiązanki 
kwiatów pod obeliskiem. W oko-
licznościow ym przemówieniu 
Burmistrz Miasta i Gminy Jolanta 
Wielgus, zwracając się do miesz-
kańców, podkreśliła pamięć o bo-
haterach walk o niepodległość, 
uczestników powstań i wojen, 
dzięki którym możemy cieszyć 
się wolnością. Pamięć o nich nie 
przemija, o czym świadczy udział 
dzieci i młodzieży w różnych kon-
kursach patriotycznych, w których 
uczniowie szkół gminy Szlichtyn-
gowa odnoszą sukcesy. 

Zaangażowanie jest ważne 
Dzięki ogromnemu w ysiłkowi, 
walce i ofierze krwi wielu poko-
leń Polaków, dziś możemy cieszyć 
się upragnioną przez nich wolno-
ścią i manifestować swoją miłość 
oraz przywiązanie do Ojczyzny – 
Polski oraz do naszej Małej Ojczy-
zny, naszej Gminy Szlichtyngowa. 
O zaangażowaniu mieszkańców 
w życie naszej społeczności 
świadczy ich udział i aktywność 
w działających na terenie gminy 
Szlichtyngowa stowarzyszeniach, 
klubach sportowych, organiza-
cjach społecznych, kołach gospo-
dyń wiejskich – mówiła burmistrz 
Jolanta Wielgus. Przedstawienie 
słowno-muzyczne przygotowali 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
im. Danuty Siedzikówny „Inki” 
w Starych Drzewcach. Ucznio-
wie tej szkoły przygotowali także 
przepiękne kotyliony, które zdobi-
ły wszystkich uczestników. Po za-
kończeniu uroczystości tradycyjnie 
już zebrani udali się do świetlicy 
miejskiej, na pyszną grochówkę. 
Słowa podziękowania kierujemy 

Na Stanicy Harcerskiej Hufca 
ZHP Wschowa, szkoliło 
się oraz wypoczywało 
czterdziestu pięciu młodych 
strażaków z terenu 
powiatu wschowskiego. 
W tym ośmioro z gminy 
Szlichtyngowa. 

Uczestnicy biwaku byli w prze-
dziale wiekowym 11-16 lat. Wszy-
scy są członkami Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych w swoich 
jednostkach. Przez dziesięć dni 
(28.07.-6.08.2019 r.) młodzi „stra-
żacy” brali udział w wielu cieka-
wych zajęciach m.in.: podchody 
obozowe, nauka znaków patrolo-
wych i orientacji w terenie, ćwi-
czenia praktyczne w szybkim 
rozkładaniu namiotu, zwiedza-
nie okolicy. Obozowicze mieli 
okazję zapoznać się z wyposaże-
niem i przeznaczeniem sprzętu 
znajdującego się w strażackim 
zestawie ratowniczym PSP R-1, 
a także istotnym elementem szko-
leniowym była nauka udzielania 
pierwszej pomocy medycznej. 
Dzieci uczestniczyły w zajęciach 
ze sprzętem ratowniczo – gaśni-
czym, w tym także z podręcznym 
sprzętem gaśniczym. Ćwiczo-
no budowę linii wężowych, zaj-
mowanie stanowisk gaśniczych, 
alarmowe zwijanie węży, itp. 
Nie zabrakło również wyjazdów 
na wycieczki. Dzieci zwiedzi-
ły Parowozownie w Wolsztynie, 
Poznański Rynek i Termy Mal-
tańskie. 5 sierpnia obozowiczów 
odwiedził Komendant Powiatowy 
PSP we Wschowie bryg. Krzysz-
tof Piasecki, Prezes Zarządu Od-
działu Powiatowego ZOSP RP 
we Wschowie mdh. Andrzej No-
wicki wraz z Członkami Zarządu 
Oddziału Powiatowego ZOSP RP 
we Wschowie, Burmistrz Miasta 
i Gminy Szlichtyngowa Jolanta 
Wielgus, Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Wschowa Konrad Antkowiak, 
Burmistrz Miasta i Gminy Sława 
Cezary Sadrakuła. Podczas spo-
tkania uczestnicy wymieniali się 
spostrzeżeniami w zakresie or-
ganizacji obozu oraz jego zabez-
pieczenia na wypadek różnego 
rodzaju zdarzeń w tym anomalii 
pogodowych. Dziesięć dni przyja-
cielskiej atmosfery szybko minęły 
i nadszedł smutny i bardzo wzru-
szający czas rozstania. Na uroczy-
stym apelu pożegnalnym rozdano 
wszystkim uczestnikom obozu 
pamiątkowe dyplomy i upomin-
ki. Na organizację II Obozu Mło-
dzieżowych Drużyn Pożarniczych 
w Lginiu Ochotnicza Straż Pożar-
na we Wschowie zdobyła dotację 
z Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji. W kosztach 
organizacji biwaku partycypo-
wały również gminy, z których 
pochodzą młodzi strażacy.  RED

Strażacy 
nad 
jeziorem 
Lgińsko

Święto Niepodległej 
w Szlichtyngowej

do wszystkich, którzy uczestniczy-
li w tej uroczystości: delegacjom, 
pocztom sztandarowym, radnym, 

sołtysom, pracownikom gmin-
nych jednostek organizacyjnych, 
przedstawicielom stowarzyszeń 

i organizacji, dzieciom, młodzieży 
oraz licznie zgromadzonym miesz-
kańcom.  RED

KWIATY KU PAMIĘCI 
Pod obeliskiem, na Rynku, w imieniu mieszkańców, kwiaty złożyli – Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyn-
gowa Jolanta Wielgus, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Łynko, Prezes Zarządu Miejsko-
-Gminnego ZOSP RP w Szlichtyngowej druh Wiesław Karaś oraz sołtys wsi Wyszanów Wioleta Adamczyk. 
W imieniu samorządu powiatowego wiązankę złożyły Przewodnicząca Rady Powiatu Wschowskiego Jolan-
ta Denesiuk oraz radna Powiatu Wschowskiego Halina Szuman. W imieniu Komendy Powiatowej Policji we 
Wschowie wiązankę złożył Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji aspirant sztabowy Paweł Ciesielski. 
Następne wiązanki złożyły delegacje: Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szlichtyngowej, 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szlichtyngowie, Szkoły Podstawowej w Jędrzychowicach, Szkoły 
Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach, 31 Drużyny Harcerskiej im. Zawiszy 
Czarnego w Szlichtyngowej oraz Gromady Zuchowej „Mali Tropiciele” przy Szkole Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Szlichtyngowie. Wartę honorową przy obelisku pełnili harcerze z 31 Drużyny Harcerskiej im. 
Zawiszy Czarnego w Szlichtyngowej.
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UROCZYSTOŚCI UROCZYSTOŚCI

375 lat temu Szlichtyngowej 
nadano prawa miejskie! 

Szlichtyngowa obchodziła 
w 2019 roku swój ważny 
jubileusz. Z tej okazji 8 
czerwca 2019 roku mieszkańcy 
i goście korzystali z wielu 
atrakcji przygotowanych 
w Parku Górczyńskim 
w Szlichtyngowej.

Uroczystość rozpoczęła się otwar-
ciem sceny plenerowej. Wstęgę 
przecięli: poseł na Sejm RP Marek 
Ast, Burmistrza Miasta i Gminy 
Jolanta Wielgus, Starosta Powia-
tu Wschowskiego Andrzej Bie-
lawski oraz Przewodniczący Rady 
Miejskiej Szlichtyngowa śp. Hen-
ryk Baraniak. Następnie pani 
Burmistrz powitała zebranych. 
Przypomniała, że jesteśmy wspól-
notą, którą łączy nie tylko miej-
sce zamieszkania, ale także więzy 
wynikające ze współdziałania ca-
łej lokalnej społeczności. – Razem 
tworzymy, budujemy, kształtuje-
my otaczającą nas rzeczywistość. 
Za to współuczestnictwo w bu-
dowaniu naszej gminy – na któ-
re składa się to uczestnictwo 
indywidualne każdego mieszkań-
ca i to poprzez waszą działalność 
w klubach, organizacjach i stowa-
rzyszeniach, których wiele aktyw-
nie działa na terenie naszej gminy 
– serdecznie wam dziękuję, dro-
dzy mieszkańcy. Dziękuję za wa-
szą pasję społecznego działania. 
Wierzę w to, że razem uda nam 
się pokonać wszelkie trudności 

i że wspólnie będziemy budować 
Naszą przyszłość, tu gdzie miesz-
kamy, gdzie żyjemy – w naszej ma-
łej gminie – ale wielkiej sercem, 
duchem, pomysłami i zaangażo-
waniem – powiedziała w swoim 
wystąpieniu Jolanta Wielgus.

Występy artystyczne 
Po oficjalnym otwarciu obcho-
dów Dni Szlichtyngowej rozpoczął 
się program artystyczny, który za-
inaugurował koncert Młodzieżo-
wej Orkiestry Dętej ze Wschowy 
wraz z występem Grupy Mażore-
tek „Finezja”. Następnie na scenie 
zaprezentowali się uczniowie ze 
szkół z terenu naszej gminy. Wy-
stąpiły dzieci z Przedszkola Samo-
rządowego im. Pluszowego Misia 
w Szlichtyngowej. Wiersze, tańce 
i śpiewy najmłodszych zostały na-
grodzone dużymi brawami. W dal-
szej części wystąpili uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Jędrzycho-
wicach z pokazem jumping frog 
– taniec na trampolinach oraz śpie-
wem wokalistki Amelii Paproc-
kiej. Swoje talenty zaprezentowali 
uczniowie Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Szlichtyngowej: 
Izabela Onufrej grała na gitarze, 
Michał Leisner-Ciesielski na sak-
sofonie, natomiast Hubert Wer-
nicki – zaśpiewał piosenkę „Mój 
jest ten kawałek podłogi”. Wcze-
śniej uczniowie zaprezentowali ta-
niec patriotyczny z flagami. Szkoła 
Podstawowa im. Danuty Siedzi-
kówny „Inki” w Starych Drzewcach 

przygotował występ wokalno –ta-
neczny, w którym wystąpili: Marty-
na Krawczyk, Zuzanna Wesołowska 
oraz grupa „Roztańczone Pierw-
szaki”. Młodzież z Gimnazjum im. 
Noblistów Polskich w Szlichtyn-
gowej przedstawiła pokaz musztry 
z bronią.

Disco na finał 
Swoje wokalne umiejętności za-
prezentowali w kilku utworach: 
Marta Mika oraz Jakub Wasielew-
ski. Jakub wspólnie z Julią Woj-
talik wykonali przebój filmowy 
„Shallow”. Podczas trwania im-
prezy rozegrano konkurs strze-
lecki o Puchar Burmistrza Miasta 
i Gminy Szlichtyngowa w dwóch 
kategoriach wiekowych. W kate-
gorii junior zwyciężył Oskar Wer-
ner, wyprzedzając Agatę Borowską. 
Trzecie miejsce zajął Filip Rutkow-
ski. W rywalizacji seniorów bez-
konkurencyjny był Daniel Mika. 
Drugie miejsce zajął Rafał Błażuk, 
a trzecie Rafał Mikołajczyk. Kon-
kurs przygotowały nasze rodzime 
stowarzyszenia: LOK Koło Miejskie 
Szlichtyngowa oraz Klub Strzelecki 
„Muszkiet” Szlichtyngowa. Głów-
nym momentem wieczoru był wy-
stęp znanego wykonawcy muzyki 
disco polo zespołu Cliver. Publicz-
ność nie zawiodła, bo na koncercie 
pojawiły się tłumy. Tylu emocji nie 
widzieliśmy już dawno. Na zakoń-
czenie wieczoru wszyscy doskonale 
bawili się przy muzyce DJ Waldka 
Drozda.  RED

Równoległą imprezą 
do obchodów 375. rocznicy 
nadania praw miejskich 
Szlichtyngowej był Festiwal 
Produktu Lokalnego. 

Na stoisku przygotowanym przez 
OSP Wyszanów można było degu-
stować produkty lokalne z terenu 
działania Lokalnej Grupy Działa-
nia Kraina Lasów i Jezior. Można 
było spróbować miodu z pasieki 
Marka Łukaszewicza z Wyszano-
wa, serów wytwarzanych w go-
spodarstwie państwa Kosińskich 
z Siedlnicy, chleba z piekarni 
Gierczak, smalcu i wędlin z ma-
sarni Kamyszek z Przyczyny 
Górnej, serów Qzko z Siedliska, 
wędlin z masarni Tomex z Przy-
borowa oraz win i konfitur z Win-
nicy Kinga ze Starej Wsi. Każdy 

mógł znaleźć coś dla siebie, jed-
nak największą popularnością 
cieszyła się pajda chleba ze smal-
cem i ogórkiem. Stoisko budziło 
ogromne zainteresowanie i wiele 
osób spróbowało naszych lokal-
nych wyrobów, przy tym chwaląc 
ich smak, aromat i oryginalność. 
Mamy nadzieję, że festiwal wpisze 
się na stałe w kalendarz wydarzeń 
organizowanych corocznie na te-
renie Gminy Szlichtyngowa. Pra-
gniemy przypomnieć, że Festiwal 
Produktu Lokalnego został zorga-
nizowany dzięki grantowi w kwo-
cie 24.420,00 zł, pozyskanemu 
przez OSP Wyszanów w ramach 
poddziałania „Wsparcie na wdra-
żanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowane-
go przez społeczność” Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020.  RED

Taki festiwal 

Podczas drugiego dnia 
obchodów, w niedzielne 
popołudnie, 9 czerwca 2019 
roku, w Parku Górczyńskim 
odbył się Gminny Piknik 
Rodziny z okazji Dnia 
Dziecka. Burmistrz Miasta 
i Gminy Szlichtyngowa 
Jolanta Wielgus powitała 
przybyłe wraz z dziećmi 
rodziny, zapraszając 
do wspólnej zabawy.

Humory dopisywały, gdyż atrak-
cji nie brakowało. Już po kilku 
minutach dziećmi zajęły się pro-
fesjonalnie animatorki z Mini 
Disco w Głogowie, które wymy-
ślały różne zabawy i konkurencje, 
a dzieci za udział otrzymywały 
drobne upominki oraz słodycze. 
Były również szalone zabawy 
na darmowych dmuchańcach, 
pyszności na stoiskach gastro-
nomicznych, ciekawe spotka-
nie z alpakami oraz możliwość 
całkowitej przemiany poprzez 
malowanie twarzy i włosów. Ol-
brzymią niespodzianką dla dzieci 
był przyjazd na koniu prawdzi-
wego Szeryfa z naszego osiedla, 
który przygalopował do dzieci 
na swym koniu. Dzieci próbo-
wały swoich sił w strażackich 

Gminny Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka

zadaniach bojowych, jak nalewa-
nie wody do nalewaków na czas 
oraz w ratownictwie wysokościo-
wym. Od początku imprezy dzie-
ci mogły z bliska zobaczyć wozy 
strażackie oraz ich w yposaże-
nie jak również samochód poli-
cyjny. Można było zasiąść za ich 
kierownicą i robić pamiątkowe 
zdjęcia. Później wręczono nagro-
dy dla zwycięzców w konkursach 
plastyczno-profilaktycznych pn. 
„MOC w rodzinie” oraz „ 1, 2, 3… 
Nie uzależniaj się TY”. Na zakoń-
czenie zabawy dzieci ze świetlicy 
terapeutycznej w Szlichtyngowej 

przedstawiły swój występ tanecz-
ny. Serdeczne podziękowania kie-
rujemy do druhów strażaków 
z jednostek OSP Szlichtyngowa 
i OSP Wyszanów za przygotowanie 
atrakcji oraz do Komendy Powiato-
wej Policji we Wschowie za uświet-
nienie obchodów Pikniku swoją 
obecnością oraz przybliżenie dzie-
ciom tajników pracy policji. Nad 
bezpieczeństwem uczestników Dni 
Szlichtyngowej oprócz profesjonal-
nej firmy ochroniarskiej czuwa-
li strażacy z OSP Gola, Wyszanów 
i Szlichtyngowa za co im również 
serdecznie dziękujemy.  RED
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KTO UCZESTNICZYŁ W WYDARZENIU? 
W ceremonii uczestniczyli m.in. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, Poseł 

na Sejm RP Marek Ast, Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, Starosta Wschowski Andrzej Bielawski, 
Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Jolanta Wielgus, Lubuski Komendant Wojewódzkiej Państwo-
wej Straży Pożarnej bryg. Patryk Maruszak, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej Mariusz Herbut, Komendant Powiatowej Policji we Wschowie insp. Tomasz 
Kłosowski, Przewodniczący Rady Miejskiej śp. Henryk Baraniak wraz z radnymi, strażacy z jednostek 

OSP z terenu gminy Szlichtyngowa oraz mieszkańcy.

MarJan w OSP Wyszanów

Uroczystość rozpoczęto mszą św. 
w Kościele Parafialnym w Szlich-
tyngowie odprawioną przez ks. 
Proboszcza Jana Sobolewskie-
go w intencji strażaków. Po Mszy 
św. wszyscy obecni przemaszero-
wali na Rynek w Szlichtyngowie, 
na którym odbyły się uroczysto-
ści związane z przekazaniem wozu 
strażackiego. 

Takie imię 
Po odśpiewaniu hymnu państwo-
wego i podniesieniu flagi powi-
tano przybyłych gości. Lubuski 
Komendant Wojewódzki Państwo-
wej Straży Pożarnej bryg. Patryk 
Maruszak odczytał akt przekaza-
nia samochodu strażackiego mar-
ki KAMAZ dla OSP Wyszanów. 
Natomiast minister Elżbieta Ra-
falska, poseł Marek Ast, Wojewo-
da Lubuski Władysław Dajczak 
dokonali formalnego przekazania 
samochodu wręczając prezesowi 
OSP Wyszanów druhowi Marko-
wi Łukaszewiczowi oraz kierowcy 
druhowi Zbigniewowi Kuczkowia-
kowi klucze do samochodu, dowód 
rejestracyjny i akt przekazania. 
Ksiądz Proboszcz Jan Sobolew-
ski poświęcił nowy wóz strażacki, 
a uroczystego rozwinięcia wstę-
gi dokonali: przedstawiciele MDP 
Szlichtyngowa – Agata Borow-
ska i Franciszek Kuczkowiak, 
który wygrał konkurs na imię 
dla samochodu, oraz zasłużeni 
strażacy z jednostki OSP Wysza-
nów dh Jan Ramboliński i dh Zyg-
munt Binkowski. Matka chrzestna, 
którą została Wioletta Adamczyk, 

sołtys wsi Wyszanów, ochrzci-
ła samochód imieniem MarJan. 
Następnie strażakom ochotnikom 
wręczono odznaczenia. Straża-
cy z OSP Wyszanów wręczyli po-
dziękowania i symboliczne bukiety 
kwiatów osobom zaangażowanym 
w pozyskanie tego nowoczesnego 
samochodu. 

Dla bezpieczeństwa 
– Ten samochód ratowniczo-gaśni-
czy ma być pomocny w walce z ży-
wiołem, który wszystko trawi. To 
bezpieczeństwo, kiedy istnieje za-
grożenie, jest najważniejsze. Bar-
dzo dziękuję za tę ofiarną służbę 
pełną poświęcenia – podkreślała 
w swej wypowiedzi minister Elż-
bieta Rafalska. Wojewoda Włady-
sław Dajczak w swoim wystąpieniu 
powiedział: „Żyjemy w takim świe-
cie, gdzie poczucie bezpieczeństwa 
jest jedną z podstawowych potrzeb 
dzisiejszego człowieka. Przy oka-
zji tego święta chcę podziękować 
i wyrazić wielki szacunek za to, 
jak bardzo wspieracie Państwową 
Straż Pożarną, jak bardzo mocno 
przyczyniacie się aby lubuszanie 
czuli się bezpiecznie. To jest wiel-
ka wasza zasługa.” Burmistrz Mia-
sta i Gminy Szlichtyngowa Jolanta 
Wielgus podziękowała strażakom 
za ich służbę na rzecz mieszkań-
ców. – Dzisiejszy dzień jest też oka-
zją, aby podziękować wam, drogie 
druhny i drodzy druhowie, drodzy 
strażacy za waszą bezinteresowną 
służbę mieszkańcom gminy Szlich-
tyngowa, która wymaga wielkiego 
poświęcenia odwagi oraz gotowości 

narażania własnego życia w niesie-
niu pomocy drugiemu człowiekowi. 
Dziękuję wam za wasze poświęce-
nie w ratowaniu ludzkiego życia 
i mienia podczas akcji gaszenia 
pożarów i za wasze zaangażowa-
nie, gdy podczas zakończonej akcji 
bezinteresownie pomagacie miesz-
kańcom zabezpieczyć ich dobytek 
– powiedziała Jolant Wielgus. Po 
oficjalnych przemówieniach i po-
dziękowaniach wykonano pamiąt-
kowe zdjęcia. Dla mieszkańców 
i zaproszonych gości przygotowany 

był ciepły posiłek w formie strażac-
kiej grochówki. 

Jaki samochód? 
Strażacy z jednostki OSP Wysza-
nów otrzymali nowoczesny śred-
ni samochód ratowniczo-gaśniczy 
marki KAMAZ GBA 3,5/30 z na-
pędem 4x4 i kabiną załogową 6-cio 
osobową z zabudową klasycz-
ną. Auto posiada zbiornik wodny 
i środka pianotwórczego odpowied-
nio 3500 i 350 litrów, do podawa-
nia wody wykorzystana została 

autopompa pożarnicza dwuzakre-
sowa o wydajności 3200 dm3/min. 
Koszt zakupu średniego samocho-
du wyniósł 781.050,00 zł, w tym: 
380.000,00 zł to dotacja z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Zielonej Górze, 235.000,00 zł 
pożyczka z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Zielonej Górze, 
a 166.050,00 zł to dotacja z Mi-
nisterstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji.  RED

W Szlichtyngowie (6 maja 2019 roku) 
odbyła się uroczystość z okazji przekazania 
nowoczesnego samochodu ratowniczo-
gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Wyszanowie.
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Sztandar dla szlichtyngowskich górników
Podczas mszy św. w Kościele 
Parafialnym pw. Krzyża 
Świętego w Szlichtyngowie 
miała miejsce ważna 
i wyjątkowa uroczystość, jaką 
było poświęcenie sztandaru 
dla górników z terenu gminy 
Szlichtyngowa. 

Poświęcenia dokonał 4 grudnia 
2019 roku Proboszcz miejscowej 
parafii ks. Jan Sobolewski. W tym 
podniosłym w ydarzeniu licz-
nie uczestniczyli górnicy, wraz ze 
swoimi rodzinami, mieszkańcy 
naszej gminy oraz Burmistrz Mia-
sta i Gminy Szlichtyngowa Jolan-
ta Wielgus. Wspomnieć należy, 
że z inicjatywą ufundowania sztan-
daru wyszli sami górnicy, którzy 
zaangażowali się i z powodzeniem 
zrealizowali swoje zamierzenie. 

Sztandar prezentuje się naprawdę 
pięknie. Jego prawa strona zwie-
ra wizerunek św. Barbary, która 
trzyma w rękach kielich z hostią 
oraz miecz, w tle znajduje się wieża 

szybowa. Na lewej stronie sztandaru 
umieszczony został wizerunek bry-
ły Kościoła Parafialnego w Szlich-
tyngowie. Obecna na spotkaniu 
Burmistrz Miasta i Gminy Szlich-

tyngowa pogratulowała górnikom 
tak wspaniałej inicjatywy i podzię-
kowała osobom zaangażowanym 
w realizację tego projektu, który 
świadczy o jedności i solidarności 

braci górniczej. Rangę tego wyda-
rzenia podnosił fakt, że odbyło się 
ono w dniu Święta Górniczego – 
„Barbórki” – w dzień patronki gór-
ników św. Barbary.  RED

Nasze jednostki OSP
zdobywają dodatkowe pieniądze 
Prezesi Jednostek OSP 
z terenu Gminy Szlichtyngowa, 
od początku 2019 roku prężnie 
działali, aby pozyskać środki 
pozabudżetowe dla swoich 
jednostek. 

Wnioski złożone przez jednost-
ki OSP został y rozpatrzone 
pozytywnie. 

OSP Szlichtyngowa 
Jednostka otrzymała dotację 
z MSWiA w kwocie 8.162,00 zł, 
z której zakupione zostały m.in. 
hełmy strażackie, rękawice, ubra-
nia ochronne oraz ubrania kosza-
rowe. Ponadto jednostka pozyskała 
dofinansowanie z Komendy Głów-
nej Państwowej Straży Pożar-
nej w Warszawie w w ysokości 
11.000,00 zł z przeznaczeniem 
na przywrócenie gotowości bo-
jowej samochodu pożarniczego 
oraz 2.000,00 zł na zakup pilarki 
spalinowej. Dzięki tym środkom 
udało się przywrócić do służby sa-
mochód Autodrabina IFA, któ-
ry ponownie służy mieszkańcom 
gminy. Jednostka ta zakupiła rów-
nież materiały niezbędne do prze-
prowadzenia szkolenia z zakresu 
pierwszej pomocy medycznej, dzię-
ki środkom pozyskanym w ramach 
programu ORLEN „Moje miejsce 
na ziemi” w kwocie 7.500,00 zł. W 
ramach programu 5000+ jednost-
ka zakupiła namiot, laptop, rzutnik 
oraz ekran

OSP Wyszanów 
Jednostka pozyskała dotację 
z MSWiA w kwocie 2.890,00 zł 
z przeznaczeniem na prace remon-
towe w remizie. Ponadto pozyskała 
6.400,00 zł z Funduszu Składkowe-
go Ubezpieczenia Społecznego Rol-
ników oraz 10.000,00 zł od Zarządu 
Fundacji „ORLEN – DAR SERCA” 
z przeznaczeniem na ratownictwo 
wodne. Za środki pozyskane w pro-
gramie 5000+ zakupiono defibryla-
tor. Pozyskano również 19.665,00 zł 

z WFOŚiGW; za pozyskane środki 
zakupiono motopompę pływającą, 
sygnalizator bezruchu oraz wenty-
lator oddymiający

OSP Gola i Stare Drzewce 
Dofinansowanie z MSWiA w wy-
sokości 8.200,00 zł otrzymała rów-
nież OSP Gola. Środki te zostały 
przeznaczone na remont podjazdu 
do remizy. Ponadto z WFOSiGW 
jednostka pozyskała 19.107,00 zł 
w programie pn. „Mały strażak”. 
Za pozyskane środki zakupiono 
4 szt. ubrań specjalnych, 3 pary 
butów strażackich, 3 pary butów 
gumowych, 4 szt. hełmu pożarni-
czego, 2 szt. ubrań koszarowych, 
3 szt. latarek kątowych. W ramach 
programu 5000+ pozyskano środ-
ki, za które zakupiono 7 kompletów 
mundurów wyjściowych. Z kolei 
OSP Stare Drzewce za dofinanso-
wanie w ramach programu 5000+ 
zakupiła agregat prądotwórczy, na-
miot oraz mundur wyjściowy. 

Co jeszcze?
Jednostki z terenu naszej gmi-
ny z łoż y ł y  t a k że w n iosk i 
o dofinansowanie do zakupu wypo-
sażenia ochrony osobistej do Od-
działu Wojewódzkiego Związku 
OSP RP w Zielonej Górze, tym 
samym jednostka OSP Szlichtyn-
gowa pozyskała kwotę 900,00 zł, 
OSP Wyszanów pozyskała kwotę 
1.160,00 zł, a OSP Gola pozyskała 
wsparcie w wysokości 1.320,00 zł. 
Środki te jednostki przeznaczy 
na zakup w yposażenia ochro-
ny osobistej. Na ten cel jednost-
ki otrzymały również wsparcie 
w postaci dotacji celowej z bu-
dżetu gminy w łącznej kwocie 
7.100,00 zł. Jednostki OSP Go-
la oraz Wyszanów, które starały 
się pozyskać środki z WFOŚiGW 
w ramach programu Mały stra-
żak, pozyskały również kwotę 
4.308 zł jako wymaganą kwotę 
zabezpieczenia w ww. programie. 
Łączna kwota, o którą aplikowały 

jednostki OSP z terenu naszej gmi-
ny to 129.712,00 zł. – Serdeczne 
podziękowania kierujemy do pre-
zesów oraz druhów ochotników 
z jednostek OSP z terenu gminy 
Szlichtyngowa zaangażowanych 
w pisanie i składanie wniosków 
o dofinansowanie działalności ze 
środków zewnętrznych. Gratulu-
jemy determinacji i skuteczności 
w pozyskiwaniu środków poza-
budżetowych – mówi burmistrz 
Szlichtyngowej Jolanta Wielgus.  
 RED
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Kolędy i pastorałki
III Gminny Przegląd Kolęd 
i Pastorałek w Świetlicy 
Miejskiej w Szlichtyngowej. 

Kolędowanie 5 stycznia 2019 ro-
ku rozpoczął Chór Parafialny 
z Zamysłowa pod kierownictwem 
Adama Krenca. Następnie Bur-
mistrz Miasta i Gminy Szlichtyn-
gowa Jolanta Wielgus otworzyła 
przegląd. Swoją obecnością za-
szczycili nas: starosta Andrzej 
Bielawski, przewodniczący Rady 
Miejskiej Szlichtyngowa śp. Hen-
ryk Baraniak oraz ks. proboszcz 
Jan Sobolewski. W przeglądzie 

w ystąpiło ponad 120 młodych 
artystów, oklaskiwanych przez 
pełną publiczności salę: Przed-
szkole Samorządowe im. Pluszo-
wego Misia w Szlichtyngowej 
grupy : „Kotki” i „Kubusie”; 
Szkoła Podstawowa w Jędrzycho-
wicach: „Kolędnicy Wędrowni-
cy”; Szkoła Podstawowa im. Jana 
Pawła II w Szlichtyngowej: Ali-
cja Fartuszyńska (wiolonczela), 
Hubert Wernicki oraz duet Vik-
toria Mielcarek i Julia Pawlak; 
Gimnazjum im. Noblistów Pol-
skich w Szlichtyngowej; Świe-
tlica Wiejska w Wyszanowie: 

Alicja Fartuszyńska i Michał 
Hańko; Świetlica Wiejska w Sta-
rych Drzewcach: Zuzanna We-
sołowska. Celem przeglądu jest 
rozbudzanie talentów wokalno-
-instrumentalnych oraz kulty-
wowanie tradycji śpiewania kolęd 
i pastorałek. Bożonarodzeniowe 
śpiewanie wprowadziło wszyst-
kich uczestników w magiczny 
świąteczny nastrój. Uczestnicy 
przeglądu wykonali piękne ko-
lędy oraz pastorałki, tym samym 
zaprezentowali swoje wokalne 
talenty. Każdy wykonawca otrzy-
mał słodki upominek.  RED

To było 228 lat temu
W Szlichtyngowej, 3 maja 
2019 roku, odbyły się 
obchody z okazji 228 rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

W dniu 3 maja 2019 r. w Szlichtyn-
gowie odbyły się obchody z okazji 
228 rocznicy uchwalenia Konsty-
tucji 3 Maja. Uroczystości rozpo-
częły się w Kościele Parafialnym 
w Szlichtyngowie Mszą św. cele-
browaną w intencji Ojczyzny przez 
księdza Proboszcza Jana Sobolew-
skiego. Po Mszy św. uczestnicy 
uroczystości przeszli na rynek, 
gdzie nastąpiło oficjalne otwar-
cie obchodów. W uroczystości 
udział wzięli: Burmistrza Miasta 
i Gminy Szlichtyngowa – Jolan-
ta Wielgus, Starostwa Powiatu 
Wschowskiego Andrzej Bielaw-
ski, Przewodniczący Rady Miej-
skiej Szlichtyngowa śp. Henryk 
Baraniak wraz z radnymi, sołtysi, 
strażacy, przedstawiciele szkół, or-
ganizacji i stowarzyszeń oraz licz-
nie zgromadzeni Mieszkańcy 
Miasta i Gminy Szlichtyngowa. 
Po oficjalnym powitaniu delega-
cje złożyły wiązanki kwiatów pod 
obeliskiem. W imieniu mieszkań-
ców kwiaty złożyła – Burmistrz 
Miasta i Gminy Szlichtyngowa 
Jolanta Wielgus, Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Szlichtyngowej 
śp. Henryk Baraniak, sołtys wsi 
Jędrzychowice Grzegorz Wiliński, 
Komendant Miejsko-Gminnego 
ZOSP RP druh Zenon Chrząstow-
ski oraz Kierownik Posterunku 
Policji w Szlichtyngowie Paweł 
Ciesielski. W imieniu samorzą-
du powiatowego wiązankę złożył 
Starosta Powiatu Wschowskiego 
Andrzej Bielawski wraz z radną 
powiatowa Haliną Szuman. Na-
stępne wiązanki złożyły delega-
cje: Gimnazjum im. Noblistów 
Polskich w Szlichtyngowie, Szko-
ły Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Szlichtyngowie, Szkoły Podsta-
wowej w Jędrzychowicach, Szkoły 
Podstawowej im. Danuty Siedzi-
kówny „Inki” w Starych Drzew-
cach, Związek Strzelecki Strzelec 
OSW JS 4047 Wschowa oraz 31 
Drużyna Harcerska im. Zawiszy 
Czarnego w Szlichtyngowie. Har-
cerze pełnili wartę honorową przy 
naszym obelisku. Podczas uroczy-
stości, plutonowy Związku Strze-
leckiego „Strzelec” Arkadiusz 

Rolla, wręczył dwa awanse człon-
kom organizacji „Strzelec”. W oko-
licznościow ym przemówieniu 
Burmistrz Miasta i Gminy zwra-
cając się do Mieszkańców pod-
kreśliła wagę Małych Ojczyzn, 
kultywowania lokalnych trady-
cji i pamięci o ważnych wydarze-
niach historycznych. Po części 
patriotycznej, uczniowie ze Szkoły 

Podstawowej w Jędrzychowi-
cach przygotowani przez p. Mar-
tę Krawczyk, p. Monikę Wardecką 
i p. Jarka Szwarc, zaprezentowali 
program słowno – muzyczny zwią-
zany ściśle z obchodami Święta 
Uchwalenia Konstytucji 3 maja. 
Część artystyczną zakończył wy-
stęp dzieci z najmłodszych klas, 
które zatańczyły poloneza.  RED

Kontynuowanie tradycji i podtrzy-
mywanie w społeczeństwie ducha 
obrzędu dożynkowego zasługuje 
na aprobatę i uznanie. Święto Plo-
nów to dla rolników czas symbo-
liczny, czas podsumowań efektów 
wielomiesięcznej wytężonej pracy. 
To wyjątkowy dzień, w którym rol-
nicy dzielą się z innymi swoją ra-
dością z pomyślnego zakończenia 
żniw i zebranych plonów. 

Dzielenie chleba 
Gospodarzami tegorocznych do-
żynek byli: Starosta Powiatu 
Wschowskiego Andrzej Bielawski, 
Burmistrz Miasta i Gminy Jolanta 
Wielgus oraz sołtys wsi Jędrzycho-
wice Grzegorz Wiliński. Jak każe 
obyczaj, początek obchodów wy-
znaczyła Msza Święta Dziękczyn-
na w intencji rolników i rolnictwa, 
celebrowana przez ks. Marcina 
Muszyńskiego – proboszcza Parafii 

w Lginiu. Muzyczną oprawę Mszy 
św. zapewnił chór Lutnia z Sie-
dlnicy. Tuż po zakończeniu mszy 
uczestnicy wyruszyli w przemarsz 
korowodem dożynkowym na bo-
isko. Piękny barwny korowód pro-
wadził Zespół Pieśni i Tańca im. 
Michała Krechowca z Krzepielo-
wa oraz chór Lutnia, za którymi 
szli starostowie dożynek, delegacje 
wieńcowe, które niosły tradycyjne 
wieńce dożynkowe, oraz zaprosze-
ni goście. Po dotarciu na miejsce 
uczestnicy dożynek zajęli swoje 
miejsca przed pięknie udekorowaną 
sceną i nastąpiła ceremonia wręcze-
nia chleba. „Gospodarzu, przyjmij 
ten pachnący bochen chleba upie-
czony 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 

Dożynki   w Jędrzychowicach
nie zabrakło” – takimi słowami sta-
rostowie dożynek, rolnicy ze wsi 
Jędrzychowice, Mieczysław Wie-
czorek oraz Karolina Szpatowicz, 
wręczyli chleby wypieczone z te-
gorocznych plonów staroście An-
drzejowi Bielawskiemu, burmistrz 
Jolancie Wielgus, burmistrzowi 
Wschowy Konradowi Antkowiako-
wi oraz zastępcy burmistrza Sławy 
Krzysztofowi Gruszewskiemu. 

Dzielenie chlebem
Burmistrz Jolanta Wielgus w swo-
im wystąpieniu przywitała gości 
i mieszkańców. Podziękowała rol-
nikom za „bochen chleba, sym-
bolizujący tegoroczne zbiory”. 
Podkreśliła efekty całorocznej, 
trudnej pracy rolników i wyraziła 
podziw za przepiękne wieńce, przy-
niesione przez delegacje sołectw. 
Po podziękowaniach i przemówie-
niach przedstawiciele samorządów 
oraz Starostowie Dożynek udali się 
pomiędzy gości, aby podzielić się 
z nimi otrzymanym chlebem. Nie-
odłącznym elementem dożynek 
jest konkurs wieńców dożynko-
wych. W Jędrzychowicach rozstrzy-
gnięto dwa konkursy: gminny 
oraz powiatowy.

Z nagrodami 
Do konkursu gminnego zgłoszono 
wieńce ze wszystkich dziewięciu 
sołectw z gminy Szlichtyngowa. 
Komisja konkursowa miała trud-
ny wybór, bowiem wszystkie wień-
ce były piękne, a ich wykonawcy 
zasługiwali na ogromne uzna-
nie. Ostatecznie komisja przy-
znała I miejsce i bon o wartości 
400 zł dla Zamysłowa, II miejsce 
i bon o wartości 300 zł dla Wysza-
nowa, natomiast III miejsce i bon 
o wartości 200 zł dla Jędrzycho-
wic. Pozostałe sołectwa otrzyma-
ły wyróżnienia i bony o wartości 
100zł. W konkursie powiatowym 
komisja doceniła wieniec z Zamy-
słowa przyznając mu I miejsce. 
Wieniec z Wyszanowa otrzymał 
nagrodę za miejsce II, a z Konrado-
wa za miejsce III. Z okazji Dożynek 
zorganizowano konkurs „Najpięk-
niejsza dożynkowa dekoracja po-
sesji”. Przedmiotem konkursu był 
wybór najpiękniejszej dekoracji 
dożynkowej posesji wsi Jędrzycho-
wice. Komisja przyznała następują-
ce miejsca: I - Mariusz Zgóralski; II 
- Bronisława Rajczak; III - Elżbieta 

i Zbigniew Andrzejewscy. Zwy-
cięzcy otrzymali nagrody rzeczowe 
ufundowane przez pana Jana Pabie-
rowskiego - Prezesa Zarządu HZZ 
Osowa Sień. Ponadto zwycięzcy 
tego konkursu otrzymali nagrodę 
specjalną ufundowaną przez radną 
Sejmiku Województwa Lubuskiego 
Małgorzatę Gośniowską-Kola.

Artystycznie...
Program artystyczny rozpoczęła 
sekcja perkusyjna Grupy Szopena. 
Swoje wokalne umiejętności zapre-
zentowali w kilku utworach woka-
liści: Marta Mika, Klara Kmieciak, 
Hanna Kurosz oraz Hania Kuzimo-
wicz. Następnie zaprezentowały 
się dzieci z Jędrzychowic w poka-
zie tańca mażoretkowego przygo-
towanego specjalnie na Dożynki 
pod kierownictwem Agnieszki 
Wilińskiej. Także specjalny pro-
gram przygotowali uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Jędrzycho-
wicach pod opieką nauczycielek 
Ewy Szpatowicz i Moniki Wardec-
kiej. Wśród dodatkowych atrak-
cji odbyły się m.in.: prezentacja 
produktów i usług regionalnych, 
pokaz sprzętu policyjnego, strażac-
kiego, WOPR i RWS, prezentacja 
dobrych praktyk w rolnictwie, pro-
gram animacyjny wraz z malowa-
niem twarzy dla dzieci, przejazdy 
kucykiem i na koniu. Koło Gospo-
dyń Wiejskich „Jędrzychowianki” 
przygotowało darmową grochówkę 
dla każdego. Gwiazdą wieczoru te-
gorocznych dożynek był zespół Era-
tox prezentujący muzykę disco polo. 
Występ zespołu został przyjęty 
owacyjnie przez publiczność, któ-
ra razem z zespołem śpiewała takie 

hity jak: „Powiedz jak”, „W sercu 
zamieszkaj”, „Zauroczyłem się”. Na 
zakończenie wieczoru wszyscy do-
skonale bawili się przy muzyce DJ 
Robs.

Goście, goście 
Swoją obecnością zaszczyciło 
nas wielu dostojnych gości m.in.: 
Poseł na Sejm RP Marek Ast, 
radna Sejmiku Województwa Lu-
buskiego i Zastępca Dyrektora 
Generalnego Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa Małgorzata 
Gośniowska-Kola, Dyrektor De-
partamentu Rolnictwa, Zasobów 
Naturalnych, Rybactwa i Rozwo-
ju Wsi Urzędu Marszałkowskiego 
w Zielonej Górze Wojciech Ko-
zieja, Dyrektor Lubuskiego Cen-
trum Produktu Regionalnego 
w Zielonej Górze Jacek Urbański, 
Zastępca Komendanta Wojewódz-
kiego Policji w Gorzowie Wlkp. 
Tomasz Kłosowski, Dyrektor Za-
rządu Zlewni w Zielonej Górze 
PGW Wody Polskie Jan Wardecki, 
radni powiatu wschowskiego, rad-
ni Rady Miejskiej Szlichtyngowa, 
dyrektorzy powiatowych i gmin-
nych jednostek organizacyjnych, 
przedstawiciele lokalnych firm. 
Dziękujemy wszystkim przyby-
łym mieszkańcom gminy oraz go-
ściom z sąsiednich miejscowości 
– za to, że byliście oraz za mi-
łą zabawę. Szczególne podzięko-
wania należą się gospodarzom 
uroczystości mieszkańcom wsi Ję-
drzychowice na czele z sołtysem 
Grzegorzem Wilińskim, radą sołec-
ką oraz paniami ze Stowarzyszenia 
Koła Gospodyń Wiejskich Jędrzy-
chowianki. Duży ukłon należy się 

samym mieszkańcom, którzy nie 
zapomnieli również o tradycyj-
nym wystroju wsi i wzięli udział 
w konkursie „Najpiękniejsza do-
żynkowa dekoracja posesji”. De-
koracje posesji wykonane zostały 
z pomysłem i - co zasługuje na du-
że brawa - z wielkim rozmachem, 
gdyż zabawne postacie ze słomy 
dostrzec można było na terenie 
całej wioski. Przepięknie wystro-
jona miejscowość, przepyszne je-
dzenie i gościnność oraz otwarte 
serca sprawią, że na pewno te do-
żynki pozostaną na długo w pa-
mięci wielu mieszkańców gminy 
oraz gości. Serdeczne podzięko-
wania składamy również sołtysom, 
radnym, delegacjom wieńcowym, 
oraz wszystkim osobom, które 
przyczyniły się do zorganizowa-
nia tak pięknego święta rolników. 
Służbę porządkową pełnili straża-
cy ochotnicy OSP Szlichtyngowa, 
OSP Wyszanów i OSP Gola, za co 
również serdecznie im dziękujemy. 

Za okazaną pomoc dziękujemy 
sponsorowi, którym był Bank Spół-
dzielczy we Wschowie.

Dożynki wojewódzkie
W niedzielę 8 września w miejsco-
wości Krzeszyce (powiat sulęciński) 
odbyły się dożynki wojewódzkie. 
Powiat wschowski reprezentowała 
nasza Gmina i mieszkańcy sołectwa 
Zamysłów: Wioletta Jakubiak, To-
masz Jakubiak, Joanna Buśko, To-
masz Buśko. Dożynki wojewódzkie 
rozpoczęły się uroczystym korowo-
dem, po którym odprawiona została 
msza święta na miejscowym sta-
dionie. Tradycyjnie podczas święta 
odbył się konkurs na najpiękniejszy 
wieniec dożynkowy, którego celem 
jest podtrzymywanie dziedzictwa 
kulturowego wsi oraz wzbogacenie 
ludowego charakteru tradycyjnego 
święta plonów. Miło nam Państwa 
poinformować, że wieniec z sołec-
twa Zamysłów, otrzymał wyróż-
nienie w konkursie wojewódzkim. 
 RED

Tradycyjnie, jak co roku, rolnicy uroczyście świętowali 
zakończenie prac polowych. Ubiegłoroczne 
Dożynki Powiatowo-Gminne odbyły się 31 sierpnia 
w Jędrzychowicach.
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WYDARZENIA

W klubie fajniej
Od 1 stycznia 2019 r. w naszej gmi-
nie z powodzeniem działa Klub Se-
nior+. Na II Sesji Rady Miejskiej 
Radni podjęli stosowne uchwały 
w sprawie jego utworzenia. Uczest-
nicy mieli wiele atrakcji i spędzali 
aktywnie czas. Dzięki działalności 
Klubu, Seniorzy otrzymali wiedzę 
na temat większego bezpieczeń-
stwa, profilaktyki oraz dostęp 
do porad prawnych. Zadaniem 
Klubu jest integracja społeczna 
i kulturalna ludzi powyżej 60-tego 
roku życia. Dzięki spotkaniom, Se-
niorzy mogli wymienić się swoimi 
doświadczeniami w różnych dzie-
dzinach, poglądami oraz rozwijać 
i odnajdować w sobie nowe pasje.

• • •

Podczas warsztatów f lorystycz-
nych stworzyli piękne dekoracje, 
dzięki którym zadbali o wystrój 
Klubu.

• • •

Styczeń rozpoczęli słodkim poczę-
stunkiem na uroczystości z okazji 
Dnia Babci i Dziadka.

• • •

Komenda Powiatowa Państwowej 
Straży Pożarnej we Wschowie słu-
żyła naszym Seniorom nauką po-
mocy przedmedycznej. Omówiono 
również bezpieczeństwo użytko-
wania systemów grzewczych.

• • •

Dzięki Klubowi Seniorzy spędzają 
wspólnie czas rozwiązując krzy-
żówki, grając w planszówki i pro-
wadząc ciekawe rozmowy.

• • •

W marcu odbył się Międzynarodo-
wy Dzień Kobiet, gdzie Burmistrz 
Miasta i Gminy Jolanta Wielgus 
oraz Zastępca Burmistrza Błażej 
Rajman złożyli naszym Seniorkom 
tradycyjne życzenia, wręczając 
kwiaty i słodki upominek.

• • •

Przed Wielkanocą odbyły się 
warsztaty rękodzielnicze, podczas 
których wykonano piękne wielka-
nocne dekoracje. Wykonane pra-
ce zdobiły Klub Senior+, Urząd 
Miasta i Gminy w Szlichtyngowej 
oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej.

• • •

Latem, przy sprzyjającej pogo-
dzie, Seniorzy wybrali się na wy-
cieczkę rowerową do Jędrzychowic 
oraz aktywnie spędzili czas na no-
wo powstałej siłowni w Parku Gór-
czyńskim. Głównym założeniem 
wyjazdu było spędzenie wolnego 
czasu na świeżym powietrzu w mi-
łym towarzystwie.

• • •

Pod koniec maja na strzelnicy 
w Puszczy zorganizowano pik-
nik. Seniorzy rozkoszowali się 

kiełbaskami z ogniska oraz cia-
stem. Piknik zakończył się miłym 
śpiewem biesiadnych piosenek.

• • •

Od maja 2019 prowadzone były raz 
w tygodniu zajęcia z kinezyterapii 
(gimnastyki leczniczej) oraz ćwi-
czenia ruchowe. O aktywność Se-
niorów, zapobieganie chorobom 
cywilizacyjnym oraz o naukę i do-
skonalenie znanych ćwiczeń dbała 
Pani Natalia.

• • •

W lipcu, Biblioteka Publiczna przy 
współpracy „Gazety Lubuskiej”, 
przygotowała projekcję f ilmu 

dokumentalnego „Kresy” reżyse-
rii Rafała Brylla. Historia opisa-
na w filmie jeszcze bardziej trafiła 
do uczestników, gdy dowiedzieli 
się, że jedną z bohaterek filmu, 
doznająca okrucieństwa opisanego 
w filmie, była mieszkanka naszej 
gminy, Stanisława Sitnik, pocho-
dząca z Huty Pieniackiej.

• • •

W październiku nasi Seniorzy wy-
brali się do teatru Polskiego we 
Wrocławiu na spektakl pt. „Okno 
na Parlament”. Zanim jednak tam 
się udali, zwiedzili wrocławski ry-
nek oraz zjedli wspólnie posiłek.

• • •

Pod koniec listopada odbyły się 
warsztaty kulinarne. Seniorzy 
sporządzili na nich potrawy, któ-
re zostały skonsumowane podczas 
uroczystej zabawy andrzejkowej. 
Seniorzy świetnie się bawili przy 
tradycyjnym laniu wosku i innych 
zabawach.

• • •

Grudzień był pracowitym miesią-
cem dla Seniorów. Rozpoczął go 
trzydniowy kurs decupage, gdzie 
zostały wykonane piękne prace 
przekazane jako fanty na Wiel-
ką Orkiestrę Świątecznej Pomo-
cy. Kilka dni później odbyły się 
kolejne warsztaty, bożonarodze-
niowe, podczas których Seniorzy 

wykonali ozdoby, stroiki oraz cho-
inki. Uczestnicy wspólnie kolędo-
wali i wspominali tradycje Świąt 
Bożego Narodzenia.

• • •

18 grudnia odbyło się spotkanie 
wigilijne. Przy zastawionych sto-
łach przygotowanymi potrawami 
przez Seniorów, śpiewano wspól-
nie kolędy i dzielono się opłatkiem. 
Uczestnicy Klubu Senior+ zakoń-
czyli tą miłą wieczerzą rok 2019.
Przypomnieć należy, że na funk-
cjonowanie Klubu Senior+ Gmina 
pozyskała dotację z Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej w wysokości: 11.050.58 zł. 
 RED 

Już od ponad roku z dużym powodzeniem działa w naszej 
gminie Klub Senior+. Atrakcji jest co niemiara! 
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W Polsce Światowy Dzień 
Seniora obchodzony jest 14 
listopada i stanowi rodzimy 
odpowiednik Międzynarodowego 
Dnia Osób Starszych 
obchodzonego na świecie 
1 października.

Aby zwrócić uwagę jak ważne i po-
trzebne jest to święto, dnia 6 li-
stopada br. w Świetlicy Miejskiej 
w Szlichtyngowej, odbył się Gminny 
Dzień Seniora. Wspaniała uroczy-
stość cieszyła się dużym powodze-
niem, przybyło na nią aż 92 seniorów 
z terenu Gminy Szlichtyngowa. Na 
uroczystości gościliśmy najstarszego 
seniora naszej gminy Ferdynanda Jar-
dela z Goli. 

Bogaty program 
W tym szczególnym dniu, ży-
czenia zdrowia, długich lat ży-
cia w dobrym zdrowiu, w gronie 
najbliższych, pogody ducha, satys-
fakcji oraz spełnienia wszystkich 
marzeń, złożyli w imieniu władz sa-
morządowych burmistrz Jolanta Wiel-
gus oraz starosta Andrzej Bielawski. 

W bogatym programie artystycznym 
wystąpiły dzieci z Przedszkola Sa-
morządowego im. Pluszowego Misia 
w Szlichtyngowej oraz młodzież ze 
Szkoły Podstawowej im. Jana Paw-
ła II w Szlichtyngowej. Podczas bie-
siady wystąpił chór „Magdalenki” 
z Zamysłowa pod kierownictwem 
Adama Krenca, który swoim wystę-
pem zachęcił wszystkich uczestników 
do wspólnego śpiewania. Dla naszych 
seniorów organizatorzy przygotowali 
ciepły posiłek oraz pyszne słodkości. 

DJ na finał 
Występujący artyści wprowadzili 
wesołą atmosferę, która udzieliła się 
wszystkim obecnym. Po części arty-
stycznej dalszą zabawę seniorom umi-
lał muzyką DJ Robs. Przy wspólnych 
tańcach i śpiewach bawiliśmy się 
do godziny 18:00. Miłe chwile na dłu-
go pozostaną nam w pamięci i mamy 
nadzieję, że w przyszłym roku spotka-
my się ponownie a zainicjowanie tak 
wspaniałego wydarzenia przyczyni 
się do integracji seniorów naszej gmi-
ny i zapewni im czynny udział w życiu 
naszej gminy.  RED

Gminny 
Dzień Seniora
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Bieg o Puchar Burmistrza 
Miasta i Gminy Szlichtyngowa 
odbył się na boisku sportowym 
(4.06.2019). Na sportowo 
więc uczczono 30 rocznicę 
częściowo wolnych wyborów 
do Sejmu i wolnych wyborów 
do Senatu RP, które odbyły się 
4 czerwca 1989 roku. 

Pierwszym biegiem była sztafe-
ta szkół podstawowych. Po dwoje 
uczniów (dziewczynka i chłopiec) 
z klas IV-VIII rywalizowało o laur 
dla swojej szkoły. Pierwsze miejsce 
zdobyła reprezentacja Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Pawła II w Szlich-
tyngowej, wyprzedzając uczniów ze 
Szkoły Podstawowej w Jędrzychowi-
cach. Trzecie miejsce zajęła drużyna 
ze Szkoły Podstawowej im. Danu-
ty Siedzikówny „Inki” w Starych 
Drzewcach. Następnie rozegrano 
biegi indywidualne w poszczegól-
nych kategoriach wiekow ych 

Bieg w rocznicę 
wyborów

Gmina pozyskała 
dofinansowanie 
na wyposażenie 
Szkoły Podstawowej 
w Jędrzychowicach w pomoce 
dydaktyczne niezbędne 
do realizacji podstawy 
programowej z przedmiotów 
przyrodniczych.

Wniosek Gminy Szlichtyngo-
wa złożony dnia 28 maja 2019 r. 
do Ministerstwa Edukacji Narodo-
wej o dofinansowanie ze środków 
rezerwy części ogólnej subwen-
cji oświatowej został rozpatrzony 
pozytywnie.

Gmina otrzymała dofinansowanie 
w wysokości 67 753,00 zł.

W ramach tego zadania zostały za-
kupione pomoce dydaktyczne nie-
zbędne do nauki fizyki, geografii, 
chemii i biologii takie jak m.in.: 
mikroskopy, lupy, stacje pogodowe, 
mapy, modele narządów wewnętrz-
nych, zestawy preparatów, skały 
i minerał oraz mobilne laborato-
rium chemiczne.

Zakupione pomoce dydaktyczne 
przyczynią się do rozwoju kompe-
tencji uczniów w dziedzinach przy-
rodniczych.  RED

od klasy I do klasy VIII szkoły pod-
stawowej oraz klasy III gimna-
zjum. Zdobywcy trzech pierwszych 
miejsc we wszystkich kategoriach 
otrzymali medale oraz nagrody rze-
czowe ufundowane przez gminę 

Szlichtyngowa oraz UKS „Szlichtyn-
gowianka”. Na zakończenie uroczy-
stości wszyscy razem – uczniowie, 
nauczyciele i zgromadzona publicz-
ność – odśpiewali wspólnie hymn 
Polski.  RED

Młode siatkarki 
ze Szkoły Podstawowej 
w Jędrzychowicach 
zakwalifikowały 
się po raz pierwszy 
do finału wojewódzkiego 
w minisiatkówce Kinder+ 
Sport.

Szkołę Podstawową w Jędrzycho-
wicach reprezentowały - Ame-
lia Piwowar, Wiktoria Wardecka 
i Zuzanna Ceran, które dodatko-
wo trenują w klubie Zahir Volley 
Wschowa. Dziewczyny spisały 
się znakomicie zajmując w pierw-
szym turnieju VIII miejsce, a tym 
razem VII miejsce i po raz pierw-
szy w historii szkoły zakwalifiko-
wały się do finału wojewódzkiego. 
 RED

Dnia 26.07.2019 r. na boisku 
sportowym „Orlik” 
w Szlichtyngowej odbył się 
I Memoriał im. Krzysztofa 
Grzywacza, współzałożyciela 
i prezesa Miejskiego 
Klubu Sportowego „Orzeł” 
Szlichtyngowa.
Nocny turniej piłki nożnej rozpo-
czął się o godz. 20:30, a organiza-
torem był Miejski Klub Sportowy 
„Orzeł” Szlichtyngowa. Rywalizo-
wano o Puchar Burmistrza Miasta 
i Gminy Szlichtyngowa. Przed przy-
stąpieniem do zawodów członkowie 
drużyny młodzieżowej wraz z tre-
nerem złożyli kwiaty i zapalili zni-
cze na grobie śp. Krzysztofa. Przed 
oficjalnym otwarciem turnieju, 
którego dokonała Burmistrz Jolan-
ta Wielgus, uczczono minutą ciszy 
pamięć śp. Krzysztofa Grzywacza. 
W turnieju wzięło udział 10 drużyn: 
Urwisy z Kamiennej, Qupaj Team, 
Bezimienni, Przyjemniaczki, Gwar-
dia Białołęka, Czopy na klej, Alboo, 
Zamysłowskie Cześki, Kwas deok-
syrybonukleinowy, Prawie Oldboje. 
Mecze w systemie każdy z każdym 
odbywały się w dwóch grupach. Za-
równo mecze grupowe, półfinały, 
jak i finał rozgrywane były w czasie 
1 x 10 min. Z grupy A do półfinałów 
awansowały następujące drużyny: 
z 1 miejsca - Czopy na klej, z 2 miej-
sca - Gwardia Białołęka. Z Grupy 
B: z 1 miejsca – Przyjemniaczki, z 2 
miejsca - Alboo.  Zarówno mecze 

półfinałowe i finałowy zakończyły 
się rzutami karnymi, które zade-
cydowały o klasyfikacji końcowej: 
miejsce 1 – Czopy na Klej, miejsce 
2 – Gwardia Białołęka, miejsce 3 – 
Alboo, miejsce 4 – Przyjemniaczki, 
miejsce 5 – Prawie Oldboje, miejsce 
6 – Bezimienni, miejsce 7 – Zamy-
słowskie Cześki, miejsce 8 – Kwas 
Deoksyrybonukleinowy, miejsce 9 
– Urwisy z Kamiennej, miejsce 10 
– Qupaj Team. Na zakończenie za-
wodów odbyła się ceremonia wrę-
czenia pucharów za zajęcie I, II i III 
miejsca oraz dyplomów. Wręczono 
również nagrody dla najlepszego 
strzelca, najlepszego bramkarza, 
nagrodę specjalną dla najstarszego 
uczestnika turnieju oraz nagrodę 
Fair Play, którą otrzymał sędzia za-
wodów. Gratulujemy zwycięzcom, 
a mieszkańcom dziękujemy za licz-
ne przybycie i kibicowanie. 
Serdecznie podziękowania kie-
rujemy do organizatorów z MKS 
„Orzeł” Szlichtyngowa za inicja-
tywę oraz za zorganizowanie tur-
nieju, którego głównym celem było 
uczczenie pamięci wieloletniego 
działacza śp. Krzysztofa. Turniej 
był okazją do sportowej rywaliza-
cji, wzajemnej integracji oraz spę-
dzenia czasu na świeżym powietrzu 
w duchu sportowej rywalizacji. Li-
czymy, że turniej wpisze się na stałe 
w kalendarz imprez organizowa-
nych na terenie naszej Gminy.  
RED

I Memoriał 
im. Krzysztofa Grzywacza 

Awans 
siatkarek 
do finału 

Dofinansowanie dla szkoły
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