
19 paź dzier ni ka w Tar no wie Pod gór -
nym (woj. wiel ko pol skie) zor ga ni zo -
wa no zjazd wło da rzy z bli sko 40
gmin z pię ciu wo je wództw. Je go ce -
lem by ło wy pra co wa nie wspól ne go
sta no wi ska pro te sta cyj ne go wo bec
dra stycz nych pod wy żek cen ga zu, ja -
kie do tknę ły miesz kań ców. Po wiat
mi lic ki re pre zen to wa li sta ro sta Sła -
wo mir Strze lec ki, Łu kasz Ro ki -
ta – wi ce bur mistrz Mi li cza, An drzej
Bia ły – wójt Kro śnic.

W spo tka niu uczest ni czy li tak że
czło nek za rzą du G. EN GAZ ENER -
GIA – Ire ne usz Sa wic ki, a tak że po sło -
wie Wal dy Dzi kow ski i Ja kub
Rut nic ki. Przy by li sa mo rzą dow cy
chcie li uzy skać od spół ki wy czer pu ją -
ce wy ja śnie nia przy czyn tak dra stycz -
nej pod wyż ki cen ga zu oraz
in for ma cje na te mat kro ków, ja kie fir -
ma do tych czas pod ję ła, by te ce ny ob -
ni żyć. W po szcze gól nych gmi nach
zor ga ni zo wa no tak że zbie ra nie pod pi -
sów po pie ra ją cych sprze ciw wo bec
pod wy żek cen ga zu. Na spo tka niu
w Tar no wie Pod gór nym po in for mo -
wa no, że ze bra no ich oko ło 20 ty się cy.

– Pod wyż ka ce ny o ok. 170 pro -
cent bę dzie nie do udźwi gnię cia. Spo -
wo du je zu bo że nie spo łecz ne,
za trzy ma nie roz wo ju. Ta ka de cy zja
wpły wa na pod wyż sze nie kosz tów ży -
cia i dre no wa nie port fe li. Zmia na ce -
ny wpły wa sku tecz nie na nie chęć
miesz kań ców do ko rzy sta nia z pro gra -
mu „Czy ste Po wie trze” i wy mia ny pie -

ców wę glo wych na ga zo we. Po wo du je
to utra tę za ufa nia do władz pu blicz -
nych. Nie ma my sku tecz nych na rzę dzi
wpły wu na tę sy tu ację, mi mo to na -
szym obo wiąz kiem jest bro nić oby wa -
te li przed nie spra wie dli wo ścią.
Miesz ka niec pła ci ok. 11 gro szy za ki -
lo wa to go dzi nę od PGNiG, a ku pu jąc
gaz od G. EN GAZ ENER GIA, ro bi to
za dwa ra zy więk szą ce nę – mó wi li
wło da rze.

Ire ne usz Sa wic ki wy ja śniał, że 95
pro cent opła ty wy ni ka z ce ny za ku pio -
ne go su row ca, na któ rą fir ma nie ma
żad ne go wpły wu. Po in for mo wał rów -
nież, że tak wy so kie kosz ty są na rzu ca -
ne od gór nie przez Urząd Re gu la cji
Ener ge ty ki. W opi nii sa mo rzą dow ców

tłu ma cze nia spół ki nie by ły za do wa la -
ją ce. Dla te go przy go to wa no wy stą pie -
nia do Urzę du Re gu la cji Ener ge ty ki,
Urzę du Ochro ny Kon ku ren cji i Kon -
su men tów, Mi ni ster stwa Kli ma tu
i Śro do wi ska oraz Mi ni ster stwa Ak ty -
wów Pań stwo wych. Pod pi sa li je wszy -
scy obec ni na spo tka niu wło da rze.

– Z dniem 1 paź dzier ni ka 2021 r.
spół ki G. EN GAZ ENER GIA i AN -
CO, do star cza ją ce gaz na te re nie
ok. 60 gmin w Pol sce, pod wyż szy ły ce -
nę ga zu o po nad 170 pro cent dla in dy -
wi du al nych od bior ców. To wy wo ła ło
obu rze nie klien tów – miesz kań ców
na szych gmin. Spół ka G. EN GAZ
ENER GIA w ra mach zło żo nych nam
wy ja śnień oświad czy ła, że 95 pro cent

ce ny de ta licz nej sprze da wa ne go przez
nią ga zu sta no wi koszt za ku pu na gieł -
dzie. Wy ja śni ła po nad to, że ce na de ta -
licz na zo sta ła za twier dzo na przez
Urząd Re gu la cji Ener ge ty ki. Obec nie
na ryn ku de ta licz nym do mi nu je ce -
na 0,11 zł/kWh, na to miast klien ci G.
EN. GAZ ENER GIA zmu sze ni są pła -
cić 0,21 zł/kWh, a od bior cy AN CO
jesz cze wię cej. Nie ma ją moż li wo ści
zmia ny do staw cy ga zu – mo gą je dy nie
zmie nić źró dło cie pła. Nie ste ty naj czę -
ściej w grę wcho dzi mniej eko lo gicz ne,
bo wę glo we. To ni we czy rzą do we i sa -
mo rzą do we ini cja ty wy na rzecz ochro -
ny śro do wi ska. War te pod kre śle nia
jest rów nież to, że gaz za azo to wa ny,
któ ry do star cza ny jest do na szych go -

spo darstw do mo wych, po cho dzi nie
z im por tu, lecz z lo kal nych ko pal ni,
któ rych wła ści cie lem jest pań stwo pol -
skie. W tro sce o na szych miesz kań ców
ocze ku je my od Pa na Mi ni stra jed no -
znacz nych od po wie dzi na na stę pu ją ce
py ta nia: 1. Dla cze go do pusz czo no
do sy tu acji, w któ rej skut kiem dra -
stycz nych pod wy żek cen ga zu jest re -
zy gna cja od bior ców de ta licz nych
z te go źró dła cie pła i prze cho dze nie
na ogrze wa nie wę glo we, o wie le bar -
dziej szko dli we dla śro do wi ska? 2. Ja -
kie kro ki po dej mu je w obec nej
sy tu acji Mi ni ster stwo Kli ma tu i Śro -
do wi ska, by sku tecz nie chro nić do mo -
we bu dże ty miesz kań ców na szych
gmin przed ta ki mi dra stycz ny mi pod -
wyż ka mi cen ga zu? 3. Ja kie zmia ny
sys te mo we wdro ży Mi ni ster stwo Kli -
ma tu i Śro do wi ska, by przy wró cić eko -
no micz ny sens wdra ża nia
eko lo gicz nych źró deł cie pła w go spo -
dar stwach do mo wych? – czy ta my
w pi śmie skie ro wa nym do Mi cha ła
Kur ty ki, mi ni stra kli ma tu i śro do wi -
ska. Obec ni w Tar no wie Pod gór nym
par la men ta rzy ści za de kla ro wa li
wspar cie pro te stu ją cych.

Uczest ni cy zjaz du po wo ła li Ogól -
no pol ski Ko mi tet Pro te sta cyj ny Prze -
ciw ko Dra stycz nym Pod wyż kom Cen
Ga zu. Ko or dy na to rem kra jo wym zo -
stał Ta de usz Czaj ka – wójt Tar no wa
Pod gór ne go. Ko mi tet za po wia da, że
jest moż li we zor ga ni zo wa nie ma so wej
ma ni fe sta cji w War sza wie. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI
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Samorządowcy nie zgadzają się na podwyżkę cen gazu!
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16 paź dzier ni ka od 12 lat jest Świę -
tem Wo je wódz twa Dol no ślą skie go.
Z tej oka zji zor ga ni zo wa no uro czy stą
se sję sej mi ku, na któ rą za pro szo no
rów nież przed sta wi cie li gmin i po -
wia tów, m. in. Sła wo mi ra Strze lec -
kie go – sta ro stę mi lic kie go.

W trak cie Świę ta Dol ne go Ślą ska
uho no ro wa no oso by za słu żo ne dla te -
go re gio nu. Na uro czy stej se sji mar sza -
łek Ce za ry Przy byl ski zło żył ży cze nia
wszyst kim miesz kań com wo je wódz -
twa i pod kre ślił, jak wiel ki po stęp po -
czy nił ten re gion. – Ja ko mar sza łek
wo je wódz twa je stem prze ko na ny, że
dzi siej sze świę to i je go sym bo li ka łą czy
wszyst kich miesz kań ców Dol ne go Ślą -
ska, któ ry jest na szym wspól nym do -
brem. Ostat nie la ta by ły dla na sze go
re gio nu bar dzo po myśl ne. Ma my nie -
skry wa ne po wo dy do sa tys fak cji.
Z pod nie sio ną gło wą mo że my mó wić
o na szych suk ce sach, któ re obej mu ją
m. in. dy na micz ny roz wój ko lei, dróg,
na ma pie na sze go re gio nu nie ustan nie
po ja wia ją się no we in we sty cje. Suk ce -
sy te wy ni ka ją z pra co wi to ści i kre -
atyw no ści Dol no ślą za ków oraz
współ pra cy sa mo rzą du z lo kal ny mi
przed się bior ca mi, śro do wi ska mi na -
uko wy mi oraz z rzą dem. Świę to wo je -

wódz twa jest praw dzi wym świę tem
wszyst kich miesz kań ców Dol ne go Ślą -
ska. Z tej oka zji uho no ro wa li śmy wy -
bit nych Dol no ślą za ków, twór ców
i ani ma to rów kul tu ry, przed sta wi cie li
or ga ni za cji po za rzą do wych, któ rzy
swo ją nie złom ną po sta wą, co dzien ną,
cięż ką pra cą bu du ją toż sa mość i wi ze -
ru nek Dol ne go Ślą ska – oświad czył
mar sza łek.

– 16 paź dzier ni ka jest wy jąt ko -
wym dniem, w ka to lic kim ko ście le ob -
cho dzo ne jest li tur gicz ne wspo mnie nie

św. Ja dwi gi Ślą skiej, sym bo lu od po wie -
dzial no ści rzą dzą cych. Te go dnia rów -
nież ob cho dzo ne jest Świę to
Wo je wódz twa Dol no ślą skie go. To dla
mnie ogrom ny za szczyt, że w tym nie -
zwy kłym wy da rze niu uczest ni czę. Bar -
dzo dzię ku ję pa nu mar szał ko wi
wo je wódz twa dol no ślą skie go – Ce za re -
mu Przy byl skie mu – oraz prze wod ni -
czą ce mu sej mi ku – An drze jo wi
Ja ro cho wi – za za pro sze nie – mó wił
sta ro sta Sła wo mir Strze lec ki.

(FE NIX)

WROCŁAW

Starosta na Święcie Dolnego Śląska

Na te re nie Go spo dar stwa Ry bac kie -
go Mi licz, czy li po pu lar nej Ostoi, Mi -
lic kie Sto wa rzy sze nie „Ra zem Bli żej”
zor ga ni zo wa ło pią tą edy cję ak cji
eko lo gicz nej „Dę by za miast śmie ci”.
Przed się wzię cie przy cią gnę ło bli -
sko 200 osób.

Uczest ni cy zo sta li po dzie le ni
na gru py i uda li się w róż nych kie run -
kach, by po sprzą tać Osto ję i pro wa dzą -
ce do niej trak ty. Ze bra no
zde cy do wa nie mniej śmie ci niż w la -
tach po przed nich. 

– Li czy my, że ta ki po zy tyw ny
trend się utrzy ma. Po ze bra niu śmie ci
przed sta wi cie le pla có wek uczest ni czą -

cych w ak cji po sa dzi li na te re nie Ostoi
mło de dąb ki, ma jąc na dzie ję, że
w przy szło ści bę dą mie li oka zję wy po -
czy wać w ich cie niu. Nad stro ną tech -
nicz ną na sa dzeń czu wał Da mian
Ga cek, zna ny ar bo ry sta i mi ło śnik
drzew, za przy jaź nio ny z na szą pla ców -
ką – po in for mo wa ło sto wa rzy sze nie
„Ra zem Bli żej”.

Uczest ni cy ak cji mie li do dys po zy -
cji sto isko edu ka cyj ne o te ma ty ce le -
śnej, a naj młod si mo gli się wy sza leć
na dmu chań cach. Zor ga ni zo wa no też
po czę stu nek. By ły sma ko ły ki z gril la
i słod kie wy pie ki. 

Sto wa rzy sze nie „Ra zem Bli żej”
dzię ku je za wspar cie i życz li wość wła -
ści cie lo wi Ostoi – Alek san dro wi Ko -

wal skie mu – oraz za rząd cy te re -
nu – Ta de uszo wi Mu sze – i je go
współ pra cow ni kom, jak rów nież Nad -
le śnic twu Mi licz za nie od płat ne prze -
ka za nie sa dzo nek.

W ak cji eko lo gicz nej wzię li udział
rów nież przed sta wi cie le Warsz ta tu
Te ra pii Za ję cio wej w Na my sło wie
i w No wej So li, Spe cjal ne go Ośrod ka
Szkol no -Wy cho waw cze go w Ka li szu,
Dol no ślą skie go Ze spo łu Szkół Spe cjal -
nych przy Wie lo spe cja li stycz nym
Szpi ta lu w Mi li czu, Przed szko la Sa -
mo rzą do we go w Mi li czu, Spe cjal ne go
Ośrod ka Szkol no -Wy cho waw cze go
w Mi li czu.

Przed się wzię cie zo sta ło zre ali zo -
wa ne w ra mach pro jek tu „Ak tyw nie
z RA ZEM BLI ŻEJ”, re ali zo wa ne go ze
środ ków Pań stwo we go Fun du szu Re -
ha bi li ta cji Osób Nie peł no spraw nych.

OPRAC. (FE NIX)

EKOLOGIA

Dęby zamiast śmieci

Ochro na zdro wia i ży cia pra cow ni -
ków to bar dzo waż ny te mat. Moż na
to osią gnąć po przez wy eli mi no wa -
nie za gro żeń zwią za nych z pra cą lub
cho ciaż ogra ni cze nie ry zy ka za wo -
do we go. Bar dzo waż nym do te go
na rzę dziem jest oce na ry zy ka za wo -
do we go.

Prze pro wa dza się ją po to, by w spo -
sób bez piecz ny umoż li wić przede wszyst -
kim iden ty fi ka cję wszel kich
nie bez pie czeństw zwią za nych z pra cą
oraz osza co wa nie moż li we go ry zy ka z ni -
mi zwią za ne go. Na stęp nie, zgod nie z nor -
ma mi praw ny mi, na le ży sto so wać środ ki
ochro ny, a póź niej kon tro lo wać, czy są one
od po wied nie. Usta la ne są tak że, je śli to
ko niecz ne, prio ry te ty w dzia ła niach zmie -
rza ją cych do ogra ni cze nia lub eli mi na cji
ry zy ka za wo do we go. Ce lem oce ny jest
rów nież wy ka za nie pra cow ni kom, ich
przed sta wi cie lom i or ga nom nad zo ru
oraz kon tro li, że prze pro wa dzo no iden ty -
fi ka cję i za sto so wa no wła ści we środ ki. Ko -
lej ne atu ty to do sto so wa nie wy po sa że nia
sta no wisk pra cy oraz jej or ga ni za cji
do moż li wo ści psy cho fi zycz nych pra cow -
ni ków oraz za pew nie nie, że po dej mo wa -
ne dzia ła nia słu żą po pra wie
bez pie czeń stwa i ochro ny zdro wia. 

W ce lu sku tecz nej re ali za cji obo wiąz -
ku tej oce ny naj le piej w kon sul ta cji z pra -
cow ni ka mi do ko nać pla nu dzia łań i go
udo ku men to wać. Po wi nien on za wie rać
w szcze gól no ści in for ma cje o oso bach od -
po wie dzial nych za ko or dy no wa nie dzia -
łań zwią za nych z oce ną ry zy ka
za wo do we go, wy zna cze niu prze pro wa -
dza ją cych ta ką oce nę i ich sys te ma tycz -
nym szko le niu. Za an ga żo wa ni w ten

sze reg dzia łań po pra wia ją cych bez pie -
czeń stwo pra cy po win ni być za rów no
przed sta wi cie le kie row nic twa, jak i pra -
cow ni ków. Środ ki ochro ny win ny pod le -
gać sta łej kon tro li, aby upew niać się, że są
da lej sku tecz ne. W ta kim pla nie mu szą
też zna leźć się za pi sy do ty czą ce do ku men -
to wa nia oce ny ry zy ka, in for mo wa nia pra -
cow ni ków o jej wy ni kach i wdra ża nych
pro ce du rach po pra wy wa run ków pra cow -
ni czych. 

Oce nę ry zy ka za wo do we go prze pro -
wa dza się dla wszyst kich za wo dów, nie za -
leż nie od ich cha rak te ru. Róż nić mo gą się
na to miast za sa dy jej po wta rzal no ści.
W przy pad ku sta no wisk sta cjo nar nych,
np. pra cy biu ro wej, oce nę prze pro wa dza
się dla nor mal nych wa run ków pra cy i nie
wy ma ga się jej po wta rzal no ści, chy ba że zi -
den ty fi ko wa no no we za gro że nia. Sta no -
wi ska nie sta cjo nar ne, cha rak te ry zu ją ce się
cią gły mi zmia na mi, wy ma ga ją wła ści wej
iden ty fi ka cji każ de go z wy ko ny wa nych
za dań w pra cy oraz za pew nie nia, że środ -
ki ochro ny są sto so wa ne nie za leż nie
od zmia ny miej sca, np. sto su jąc te sa me za -
sa dy na róż nych pla cach bu dów.

De cy zję o wy zna cze niu osób prze pro -
wa dza ją cych oce nę po dej mu je pra co daw -
ca. Za le ca się, aby w mia rę moż li wo ści
po wo ły wać ze spo ły zło żo ne z przed sta wi -
cie li kie row nic twa, pra cow ni ków i oso by
od po wie dzial nej za BHP, nie zaś sa mych
spe cja li stów z dzie dzi ny bez pie czeń stwa.
To po zwo li na lep szą oce nę za gro żeń
i pod ję cie sto sow nych dzia łań w ce lu ich
eli mi na cji bądź ra dy kal ne go ogra ni cze nia.

MA TE USZ BA BIARZ

BM BHP EXPERT

609 150 476 

EKSPERT RADZI

Jak ocenić ryzyko zawodowe?
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Bi blio te ka Pu blicz na w Mi li czu po zy -
ska ła do ta cję na za kup i zdal ny do -
stęp do no wo ści wy daw ni czych w ra -
mach Na ro do we go Pro gra mu Roz -
wo ju Czy tel nic twa 2.0. 

Ce lem pro jek tu jest wzmoc nie nie po -
ten cja łu bi blio tek w śro do wi sku lo kal nym
przez pod nie sie nie atrak cyj no ści i do stęp -

no ści ich zbio rów. Już nie ba wem na pół ki
mi lic kiej książ ni cy, od dzia łu dzie cię ce go
oraz jej fi lii w Su ło wie, Czat ko wi cach,
Gąd ko wi cach, Po tasz ni i Dun ko wej tra fią
no we książ ki, za ku pio ne dzię ki środ kom
z Mi ni ster stwa Kul tu ry, Dzie dzic twa Na -
ro do we go i Spor tu. Kwo ta do ta cji wy nio -
sła 23 692 zł. 

(FE NIX)

BIBLIOTEKA

Dotacja na nowości wydawnicze
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Aktualności 3

W mi nio ny week end w mi lic kim
Ośrod ku Kul tu ry zor ga ni zo wa no
Dzień Se nio ra. Licz nie przy by li
miesz kań cy mie li oka zję za dbać
o swo je zdro wie, a po nad to wy słu -
chać pol skich prze bo jów z ubie głe go
wie ku. 

W ra mach Bia łej So bo ty Mi lic kie Cen -
trum Me dycz ne oraz Po wia to wa Sta cja Sa -
ni tar no -Epi de mio lo gicz na w Mi li czu
zor ga ni zo wa ły po mia ry ci śnie nia oraz po -
zio mu glu ko zy we krwi, a tak że szcze pie -
nie prze ciw CO VID -19. Przy go to wa no
rów nież dar mo we glu ko me try dla se nio -
rów. Pra cow ni cy OPS -u po ma ga li na to -
miast za ło żyć Kar tę Se nio ra Zie mi
Mi lic kiej. Sko rzy sta ły z te go 23 oso by. 

Głów ną atrak cją by ły jed nak wy stę py
mu zycz ne. Wi dzów po dzie lo no na dwie
gru py, gdyż łącz nie sa lę ośrod ka od wie dzi -
ło bli sko 350 se nio rów. Dy rek tor ośrod ka
kul tu ry – Syl wia Szy dłow ska -Ma łec -
ka – wraz z wi ce bur mi strzem Łu ka szem

Ro ki tą zło ży li przy by łym ży cze nia zdro wia
i po myśl no ści. Wło darz za chę cał też
do udzia łu w sze re gu róż nych ini cja tyw,
pro wa dzo nych na te re nie Mi li cza i oko lic
z my ślą o naj star szych miesz kań cach.

Po krót kiej prze mo wie przy szedł czas
na wy stę py. Ja ko pierw szy na sce nie po ja wił
się Ma te usz Gu te wicz, uczeń mi lic kiej
szko ły mu zycz nej, któ ry za grał „Walc me -

lan cho lij ny” Ar tu ra Gol da. Po nim wy stą -
pił ze spół Ali bi, wy ko nu jąc hi ty z daw nych
lat. Li der gru py, Da riusz Kę pa, wpro wa dzał
do utwo rów cie ka wost ka mi i aneg do ta mi,
m. in. mó wiąc o po do bień stwie swo je go oj -
ca do An drze ja Ry biń skie go. Za śpie wa no
ta kie prze bo je jak „Nie li czę go dzin i lat”,
„Jam ba laya”, „Pa ro sta tek” czy „Nie bo z mo -
ich stron”. Po tem na sce nę wy szła ar tyst ka
w cha rak te ry za cji do złu dze nia przy po mi -
na ją cej Ma ry lę Ro do wicz. Tym sa mym pu -
blicz ność mo gła wy słu chać naj więk szych
szla gie rów tej kró lo wej pol skiej es tra dy. Nie
za bra kło „Bal la dy wa go no wej”, „Mał goś ki”
czy „Ko lo ro wych jar mar ków”. 

Na ko niec wy stę pu ją cy po dzię ko wa li
pa nu Sta ni sła wo wi, któ re go na zwa li praw -
dzi wym show ma nem, oraz sze fo wej ciesz -
kow skie go Klu bu Se nio ra – Ur szu li
Wy so gląd – za naj lep sze i naj gło śniej sze
wspie ra nie ar ty stów śpie wem, za pra sza jąc
ich do wspól nej fo to gra fii. 

(MS)

MILICZ

Święto seniorów w rytmach polskich przebojów21 paź dzier ni ka w związ ku z sil ny mi
po ry wa mi wia tru stra ża cy mie li peł -
ne rę ce ro bo ty. Na te re nie ca łe go po -
wia tu do cho dzi ło do wie lu nie bez -
piecz nych zda rzeń. Po wa lo ne drze -
wa, uszko dzo ne da chy czy ze rwa ne
li nie ener ge tycz ne to efek ty po ry wi -
ste go wia tru. Na szczę ście nie by ło
osób po szko do wa nych.

– Na chwi lę obec ną (stan na 22 paź -
dzier ni ka, na godz. 12.00 – przyp. red.)
od wczo raj ma my od no to wa nych 70 zda -
rzeń. Stra ża cy pro wa dzi li dzia ła nia
do póź nych go dzin noc nych. Wzmoc ni li -

śmy ob sa dę na czas za gro że nia. Na sze in -
ter wen cje do ty czy ły m. in. po wa lo nych
drzew i dwóch po ża rów nie użyt ków.
W trzech przy pad kach do szło do przy -
gnie ce nia aut przez ko na ry drzew. Czte -
ry ra zy in ter we nio wa li śmy w ce lu
za bez pie cze nia li nii ener ge tycz nych.
Zgło szo no nam 11 uszko dzeń da chów
bu dyn ków. Pod czas pro wa dzo nych dzia -
łań nie stwier dzo no osób po szko do wa -
nych – po in for mo wał mł. bryg. mgr inż.
Grze gorz Zma czyń ski, za stęp ca ko men -
dan ta Ko men dy Po wia to wej Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej w Mi li czu.

(FE NIX)

POWIAT

Strażacy mieli mnóstwo pracy

586 500 zł z Fun du szu Prze ciw dzia -
ła nia CO VID -19 – to ko lej ne środ ki,
któ re tra fią do Mi lic kie go Cen trum
Me dycz ne go. Pie nią dze te prze zna -
czo ne zo sta ną na rzecz psy chia trii
dzie ci i mło dzie ży.

Pier wot nie wspo mnia na po wy żej
kwo ta mia ła sta no wić wkład wła sny in we -
sty cji w ob sza rze psy chia trii dzie cię cej.
Zgod nie z wcze śniej szą de kla ra cją prze ka -
zać ją mie li wła ści cie le spół ki, czy li po wiat
mi lic ki oraz gmi na Mi licz. 

– In for ma cja o przy zna niu do fi nan so -
wa nia w wy so ko ści 3 910 000,00 zł, a nie

jak wcze śniej pla no wa no 3 323 500,00 zł,
ucie szy ła nie tyl ko za rząd i pra cow ni ków
szpi ta la, ale rów nież wła ści cie li, któ rzy nie
bę dą mu sie li już par ty cy po wać w kosz tach
pro jek tu. Wol ne środ ki bę dą mo gli prze -
zna czyć na in ne, rów nie waż ne in we sty cje.
Po raz ko lej ny prze ko nu je my się, że licz ne
spo tka nia, za an ga żo wa nie oraz bo ga te kon -
tak ty wi ce pre ze sa An drze ja Sztan de ry
przy no szą wy mier ną ko rzyść dla na sze go
szpi ta la. Z każ dym dniem ja kość usług
i opie ki, któ rą ofe ru je my na szym pa cjen -
tom, jest na co raz wyż szym po zio -
mie – po in for mo wa ło Mi lic kie Cen trum
Me dycz ne. (FE NIX)

MILICZ

Dobre wieści dla szpitala

F
O

T
. 
M

ili
c
k
ie

 C
e
n
tr

u
m

 M
e
d
y
c
z
n
e

F
O

T
. 
O

S
P

 W
ie

rz
c
h
o
w

ic
e



Na bieżąco4 WTOREK, 26 PAŹDZIERNIKA 2021

W to wa rzy stwie za pro szo nych go -
ści, wój ta Igna ce go Miecz ni kow -
skie go, Ha li ny Nie dba ły – dy rek tor
Gmin ne go Cen trum Kul tu ry, Ju sty ny
Muj ty – kie row nik Urzę du Sta nu Cy -
wil ne go, Mar ci na Mru ka – prze wod -
ni czą ce go Ra dy Gmi ny – ciesz kow -
scy se nio rzy ob cho dzi li swo je świę -
to. Pod czas uro czy sto ści uho no ro -
wa no ju bi la tów z oka zji ich 90. i 80.
uro dzin.

Ob cho dy Dnia Se nio ra roz po czę ła sze -
fo wa miej sco we go klu bu – Ur szu la Wy so -
gląd, któ ra po dzię ko wa ła spon so rom zaufun -
do wa nie na gród, szam pa nów i sło dy czy. Naj -
star szym miesz kań com gmi ny ży czo no ko lej -
nych lat w zdro wiu i spo ko ju, speł nie nia ma -
rzeń oraz te go, by je sień ży cia by ła dla nich naj -
pięk niej szym okre sem. Do ce nio no też ich
mą drość i do świad cze nie, któ re – jak wia do -
mo – na by wa się z wie kiem. 

W nie co żar to bli wy spo sób win szo -

wał M. Mruk, przy wo łu jąc sło wa ame ry -
kań skie go po li ty ka. – Jak ma wiał Ben ja -
min Fran klin, nie sta rze je się ten, kto nie
ma na to cza su. Wszyst kim pań stwu ży czę
za tem bra ku cza su – po wie dział prze wod -
ni czą cy ra dy.

Na stęp nie uho no ro wa no ju bi la -
tów – Wik to ra No wa ka, któ ry skoń czył 90
lat, a tak że Kry sty nę Ptasz nik, Kry sty nę
Woź niak, Char lot tę Czysz kow ską, Ja ni nę
Bien kie wicz i Ja ni nę Paw lic ką, świę tu ją -
ce 80. rocz ni cę uro dzin. Kwia ty i upo min ki
wrę cza li za pro sze ni go ście. Po czę ści ofi cjal -
nej przy szedł czas na wspól ne bie sia do wa -
nie. Do tań ca przy gry wa li Piotr Ku śnierz
wraz z cór ką Pa try cją. (MS) 

CIESZKÓW

Seniorzy świętowali

Ciesz ków był go spo da rzem dwóch
im prez spe cjal no ścio wych dla har ce -
rzy. Zor ga ni zo wa no tam bo -
wiem VII Huf co we Za wo dy Wspi nacz -
ko we, a w oko licz nych la sach ry wa li -
zo wa no w bie gach na orien ta cję. 

Or ga ni za to rem za wo dów wspi nacz -
ko wych był Har cer ski Klub Wspi nacz -
ko wy Di ret tis si ma, dzia ła ją cy
w III Ciesz kow skim Śro do wi sko wym
Szcze pie Dru żyn Har cer skich „So kół”
im. An drze ja Mał kow skie go. W szran ki
sta nę ło73 za wod ni ków, któ rych po dzie -
lo no na czte ry ka te go rie wie ko we.
Uczest ni cy re pre zen to wa li czte ry śro do -
wi ska har cer skie zHuf ca Po wia tu Trzeb -
nic kie go – szcze py „So kół” z Ciesz ko wa
i „Pan ta Rhei” z Mi li cza oraz „Brzask”
i „Gniaz do” z Obor nik Ślą skich. 

W gru pie zu chów wśród chłop -
ców trium fo wał Iwo Pa lusz kie wicz,
a Ma ja Pół rol ni czak by ła naj lep sza
z dziew cząt. W kat. 10-13 lat zwy cię -
ży li Mi chał Wa leń ski i Ja go da Bu dój.
W kat. 13-16 lat naj szyb ciej wspi na li
się Piotr Bu kow ski i Wik to ria Ga lew -
ska. W naj star szej gru pie (po wy żej 16
lat), bez po dzia łu na płeć, bez kon ku -
ren cyj na oka za ła się Pa try cja Mu siał.
Do dat ko wo prze pro wa dzo no zma ga -
nia w kat. ma sters, w któ rej trium fo wa -
li Le szek Pół rol ni czak i Piotr Bu kow ski.

Wkla sy fi ka cji dru ży no wej pierw szą
lo ka tę za ję ła eki pa z Ciesz ko wa, któ ra
tym sa mym zdo by ła Pu char Ko men -
dan ta Huf ca. – Naświet ne wy ni ki wspi -
nacz ko we ciesz kow skich har ce rzy bez
wąt pie nia ma ją wpływ co ty go dnio we za -
ję cia klu bu wspi nacz ko we go, któ re cie -
szą się ogrom ną po pu lar no ścią –

po in for mo wałIIICiesz kow ski Śro do wi -
sko wy Szczep Dru żyn Har cer skich „So -
kół”. Poprze rwie naobiad iod po czy nek
har ce rze ru szy li natra sę kil ku ki lo me tro -
we go bie gu naorien ta cję, przy go to wa ne -
go przez dru ha Ja ku ba Ko niecz ne go
z po mo cą Fi li pa Szczur ka i Mar ci na
Kont ka. Ry wa li za cja to czy ła się wdwóch
bie gach – dzien nym i noc nym. Za wod -
ni cy po szu ki wa li ukry tych w te re nie
punk tów w świe tle la ta rek. 

W kat. 10-13 lat zma ga nia dziew -
cząt zdo mi no wa ły Ma ja Ja ku biak i Ju -
lia Pon del („So kół”), a po śród chłop ców
naj lep si by li przed sta wi cie le „Brza sku”
z Obor nik Ślą skich. W gru pie 13-16
lat, i w gro nie dziew cząt, i chłop ców,
trium fo wa li re pre zen tan ci ciesz kow -
skie go „So ko ła” – Rok sa na Pio trow ska
i Bar tek Tórz.

– Dla wie lu, zwłasz cza młod szych
har ce rzy, był to praw dzi wy wy czyn, bo
oprócz trud no ści zo rien to wa nia się
po ciem ku w le sie trze ba by ło jesz cze
po ko nać strach, któ ry czę sto na wet do -
ro słym to wa rzy szy, gdy znaj dą się sa -
mi no cą w le sie. Na szczę ście dla
na szych har ce rzy to nie pierw szy zna
i na wet naj młod sze dziew czyn ki
ukoń czy ły dzien ny i noc ny bieg. War -
to pod kre ślić, że był to bar dzo pra co -
wi ty dzień dla ka dry in struk tor skiej
ciesz kow skie go szcze pu. Wszy scy in -
struk to rzy są wo lon ta riu sza mi, na co
dzień po świę ca ją wie le cza su na pra cę
har cer ską. W or ga ni za cję so bot nich za -
wo dów za an ga żo wa ło się aż je de na -
stu – pod su mo wał im pre zę szczep
„So kół”. (FE NIX)

CIESZKÓW

Harcerskie zmagania  

Ośro dek Po mo cy Społecznej  w Mi li -
czu po raz ko lej ny za an ga żo wał się
w ak cję prze ciw ko mar no wa niu ar ty -
ku łów spo żyw czych i kie ro wa nia ich
do osób naj bar dziej po trze bu ją cych.

Na pod sta wie umo wy za war tej z Ban -
kiem Żyw no ści we Wro cła wiu pra cow ni -
cy mi lic kie go OPS -u, we spół ze świe tli cą
„Chat ka Pu chat ka”, roz po czę li od bio ry
nad wy żek żyw no ści z dwóch mi lic kich
su per mar ke tów. Do sta wy owo ców, wa -
rzyw i róż ne go ro dza ju ar ty ku łów spo -
żyw czych są na bie żą co dzie lo ne przez
pra cow ni ków so cjal nych po mię dzy oso -

by po trze bu ją ce ta kie go wspar cia.
– Współ pra ca OPS Mi licz z Ban kiem

Żyw no ści i mi lic ki mi su per mar ke ta mi
sta ła się waż ną dzia łal no ścią o cha rak te -
rze spo łecz nej od po wie dzial no ści, któ ra
w ra mach jed nej ak cji prze ciw dzia ła glo -
bal ne mu zja wi sku mar no wa nia żyw no -
ści, rów no cze śnie za pew nia jąc do stęp
do żyw no ści po trze bu ją cej czę ści lo kal ne -
go spo łe czeń stwa. Dzia ła nie w ra mach tej
sze ro kiej współ pra cy wpi sa ło się już
na sta łe w za kres dzia łal no ści Ośrod ka
Po mo cy Spo łecz nej w Mi li czu – in for -
mu ją wła dze gmi ny Mi licz.

OPRAC. (FE NIX)

MILICZ

Nie marnujmy żywności!

19 paź dzier ni ka w Szko le Pod sta wo -
wej nr 1 im. Mi ko ła ja Ko per ni ka
w Mi li czu zor ga ni zo wa no spo tka nie
ze Sta ni sła wą Stę pień – Kre so wiacz -
ką i Sy bi racz ką, de por to wa ną w lu -
tym 1940 ro ku przez wła dze ko mu -
ni stycz ne Związ ku Ra dziec kie go.

W ra mach „ży wej lek cji hi sto rii”
ucznio wie klas ósmych mie li oka zję usły -
szeć re la cję ofia ry zbrod ni cze go, so wiec -
kie go to ta li ta ry zmu. W spo tka niu wzię li
udział tak że Ja dwi ga Te re sa Stę -
pień – cór ka Sta ni sła wy – oraz dy rek tor
Kry sty na Pło sik i na uczy ciel To masz No -
wa kow ski.

S. Stę pień w cie ka wy spo sób opo wie -
dzia ła o swo ich prze ży ciach ze zsył ki na Sy -
be rię pod czas II woj ny świa to wej,
dra ma tycz nych i tra gicz nych wy da rze niach
z nią zwią za nych, ewa ku acji z ar mią pol ską
gen. Wła dy sła wa An der sa do Per sji (dzi siej -
szy Iran) i po by cie wraz z in ny mi pol ski mi
dzieć mi -uchodź ca mi w afry kań skiej Ke nii,
bli sko rów ni ka, u brze gów je zio ra Wik to rii.
Ucznio wie do wie dzie li się tak że o póź niej -
szych lo sach Sy bi racz ki – w cza sach PRL -u.

Spo tka nie zor ga ni zo wa no w ra mach
przy go to wań do Ogól no pol skie go Kon kur -
su „Lu dzie Kre sów: opo wie ści nie zna ne”.
Skie ro wa ny jest on do uczniów szkół pod sta -
wo wych i po nad pod sta wo wych. (FE NIX)

SP NR 1 MILICZ

Żywa lekcja historii
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13 paź dzier ni ka w go dzi nach wie -
czor nych w miej sco wo ści Kro śni ce
star sza ko bie ta zo sta ła po trą co na
przez sa mo chód. Oko licz no ści zda -
rze nia wy ja śnia ją mi lic cy po li cjan ci. 

Po szko do wa na do zna ła ob ra żeń gło wy
oraz nóg i zo sta ła prze trans por to wa na ka -
ret ką po go to wia do szpi ta la w Trzeb ni -
cy. – Do zda rze nia do szło na uli cy
Par ko wej w Kro śni cach. We dług wstęp -

nych usta leń kie row ca sa mo cho du oso bo -
we go mar ki Sko da Octa via, 67-let ni miesz -
ka niec po wia tu ole śnic kie go,
po trą cił 87-let nią ko bie tę, prze cho dzą cą
przez przej ście dla pie szych. Po szko do wa -
ną od wie zio no do szpi ta la. Uczest ni cy zda -
rze nia by li trzeź wi. Po stę po wa nie
wy ja śnia ją ce w tej spra wie trwa – in for mu -
je pod in spek tor Sła wo mir Wa leń ski, ofi cer
pra so wy Ko men dy Po wia to wej Po li cji
w Mi li czu. (FE NIX)

NA DRODZE

Potrącenie na przejściu dla pieszych

17 paź dzier ni ka w Ko men dzie Po -
wia to wej Po li cji w Mi li czu, po dob nie
jak w wie lu in nych jed nost kach
na te re nie kra ju, prze pro wa dzo no
ćwi cze nia obron ne „EGI DA 21”.
Do udzia łu w tym przed się wzię ciu
prze wi dzia no 20 osób z tzw. re zerw
oso bo wych. 

Głów nym ce lem ćwi czeń by ło prak -
tycz ne spraw dze nie przy ję tych za ło żeń
i roz wią zań pla ni stycz nych, zwią za nych
z po wo ły wa niem tzw. re zerw oso bo wych
do jed no stek or ga ni za cyj nych po li cji, prze -
wi dzia nych do mi li ta ry za cji, or ga ni za cji
pro ce su szko le nia oraz płyn no ści prze pły -
wu in for ma cji. Ćwi cze nia „EGI DA 21”
roz po czę ły się wcze snym ran kiem.
Po spraw dze niu per so na liów męż czyzn
i wy peł nie niu nie zbęd nej do ku men ta cji
mo bi li za cyj nej re zer wi ści zo sta li pod da ni
wy wia do wi od no śnie sta nu zdro wia i zdol -
no ści do udzia łu w przed się wzię ciu. 

– Pro gram ćwi czeń obej mo wał m.
in. pod sta wo we za gad nie nia do ty czą ce
za sad BHP i ochro ny in for ma cji nie jaw -

nych. Na stęp nie re zer wi ści uczest ni czy li
w za ję ciach do sko na lą cych z za kre su
udzie la nia pierw szej po mo cy przed me -
dycz nej. Ko rzy sta jąc z fan to mów, ćwi czy -
li re su scy ta cję krą że nio wo -od de cho wą,
za po zna li się tak że z za sa da mi ta mo wa -
nia krwo to ków. Ko lej nym punk tem by ły
prak tycz ne za ję cia z tak tyk i tech nik in -
ter wen cji po li cyj nych. Re zer wi ści prze -
ćwi czy li róż ne spo so by uży cia środ ka
przy mu su bez po śred nie go w po sta ci kaj -
da nek, za po zna li się z bez piecz ny mi spo -
so ba mi do ko ny wa nia kon tro li oso bi stej
za trzy ma nej oso by oraz do wie dzie li się,
jak wy pro wa dzić z kon tro lo wa ne go po -
jaz du kie row cę i pa sa że rów. Omó wio ne
zo sta ły tak że pod sta wy praw ne i za sa dy
uży cia przez po li cjan tów bro ni pal nej.
Każ dy z ćwi czą cych re zer wi stów za po -
znał się z róż ny mi ty pa mi bro ni bę dą cej
na wy po sa że niu po li cji – po in for mo wał
pod in spek tor Sła wo mir Wa leń ski, ofi cer
pra so wy KPP w Mi li czu. Re zer wi ści
otrzy ma li za świad cze nia o ukoń cze niu
ćwi czeń obron no -mo bi li za cyj nych. 

(FE NIX)

Z POLICJI

Ćwiczenia obronne rezerwistów

Szczę śli wie za koń czy ły się po szu ki -
wa nia pa cjent ki od dzia łu psy chia -
trycz ne go mi lic kie go szpi ta la, któ ra
we wto rek od da li ła się od swo jej gru -
py spa ce ro wej w nie zna nym kie run -
ku. Na stęp nej no cy po li cjan ci pro wa -
dzi li po szu ki wa nia 14-let nie go
chłop ca, któ ry opu ścił miej sce za -
miesz ka nia praw do po dob nie z za -
mia rem po peł nie nia sa mo bój stwa.
Po moc przy szła na czas, ko bie cie
i mło dzień co wi gro zi ło re al ne nie bez -
pie czeń stwo. 

19 paź dzier ni ka oko ło po łu dnia po li -
cja zo sta ła po wia do mio na, że jed na z pa -
cjen tek od dzia łu psy chia trycz ne go
mi lic kie go szpi ta la w trak cie zor ga ni zo wa -
ne go spa ce ru w po bli skim le sie od da li ła się
od swo jej gru py w nie zna nym kie run ku.
Po nie waż ist nia ło re al ne za gro że nie, że 20-
let nia ko bie ta, po cho dzą ca z po wia tu gó -
row skie go, mo że tar gnąć się na wła sne
ży cie, w mi lic kiej ko men dzie ogło szo no
alarm dla wszyst kich funk cjo na riu szy. 

– Na po szu ki wa nia za gi nio nej ko bie ty
ru szy ło 52 po li cjan tów, któ rych wspo ma -
ga ło 18 stra ża ków. Prze cze sa no oko li ce rze -
ki Ba rycz, idąc jej brze giem w stro nę
Su ło wa. Spraw dzo no kom pleks le śny w po -
bli żu szpi ta la, wszyst kie dro gi wy lo to we
z Mi li cza oraz miej sco wy dwo rzec ko le jo -
wy i au to bu so wy. Stra ża cy, wy ko rzy stu jąc
mo to rów kę, spraw dzi li tak że ko ry to rze ki
Ba rycz. Oko ło godz. 16.00 otrzy ma li śmy
in for ma cję, że ko bie ta spa ce ru ją ca w po bli -
żu za le wu re kre acyj ne go przy uli cy Woj ska

Pol skie go za uwa ży ła, jak z wo dy wy cho dzi
mło da ko bie ta, po czym w mo krym ubra -
niu sia da na ław ce. Na miej sce na tych miast
po je cha li po li cjan ci. Jak się oka za ło, by ła to
za gi nio na pa cjent ka. Udzie lo no jej nie zbęd -
nej po mo cy, po czym od wie zio no do miej -
sco we go szpi ta la – in for mu je pod in spek tor
Sła wo mir Wa leń ski, ofi cer pra so wy Ko -
men dy Po wia to wej Po li cji w Mi li czu.

Na stęp ne go dnia póź nym wie czo rem
mun du ro wi otrzy ma li ko lej ne zgło sze nie
o za gi nię ciu, tym ra zem 14-let nie go miesz -
kań ca gmi ny Kro śni ce. Chło pak, wy cho -
dząc z do mu, po in for mo wał człon ków
ro dzi ny, że chce się po wie sić. Na po szu ki -
wa nia skie ro wa no wszyst kich po li cjan tów
peł nią cych służ bę. Do dat ko wo do pra cy
zo sta li we zwa ni funk cjo na riu sze, któ rzy

w tym cza sie by li po za służ bą. W dzia ła nia
za an ga żo wa li się rów nież stra ża cy z PSP
i OSP.

– Po szu ki wa nia by ły in ten syw ne. Mi -
mo ciem no ści spraw dzo no dro gi i duk ty
le śne w oko li cach za miesz ka nia za gi nio ne -
go. Kil ka mi nut przed godz. 1.00 chło pak
zo stał od na le zio ny na te re nie nie użyt ków
pa rę ki lo me trów od miej sca za miesz ka nia.
Wi dząc po li cjan tów, pró bo wał uciec, ale
szyb ko go za trzy ma no. 14-la tek był ca ły
i zdro wy. Na miej sce we zwa no Ze spół Ra -
tow nic twa Me dycz ne go. Po prze ba da niu
mło dzień ca prze ka za no go pod opie kę
mat ki. Wszyst ko za koń czy ło się szczę śli -
wie – dzię ki wspól nym dzia ła niom służb
po moc przy szła na czas – oznaj mia pod -
insp. S. Wa leń ski. (FE NIX)

Z POLICJI

Szczęśliwe finały dwóch akcji poszukiwawczych

16 i 17 paź dzier ni ka Sta wy Mi lic -
kie S.A. zor ga ni zo wa ły dni otwar te
na te re nie Cen trum Edu ka cyj no -Tu -
ry stycz ne go NA TU RUM w Ru dzie Su -
łow skiej. By ła to dla od wie dza ją cych
zna ko mi ta oka zja, by po znać bli żej
miej sco wą przy ro dę i ak tyw nie spę -
dzić week end.

W so bo tę ra no na ło wi sku węd kar -
skim prze pro wa dzo no za wo dy o Pu char
Pre ze sa Sta wów Mi lic kich. Pierw sze miej -
sce za jął Krzysz tof Przy byl ski, ło -
wiąc 48,5 kg ryb. Dru ga lo ka ta przy pa dła
Ro ma no wi Zmy ślo ne mu, któ ry po nad to
mógł się po chwa lić naj więk szą ry bą.

Na stęp ne go dnia mi ło śni cy jaz dy ro -
we ro wej wy bra li się do re zer wa tu Sta wy
Mi lic kie na wy ciecz kę fo to -sa fa ri, po łą czo -
ną ze zwie dza niem mu zeum. Prze wod nik
Ar ka diusz Ber ger pro wa dził z uczest ni ka -
mi ob ser wa cję pta ków i opo wie dział
o przy ro dzie Do li ny Ba ry czy. Uchy lił też
rąb ka ta jem ni cy na te mat po nad 800-let -
niej tra dy cji ho dow li ryb.

Przy oka zji dwu dnio wej im pre zy wrę -
czo no na gro dy lau re atom Kon kur su Fo to -

gra ficz ne go „Sta wy Mi lic kie w obiek ty -
wie”. Ju ry po sta no wi ło na gro dzić au to -
rów 11 zdjęć. Pierw sze miej sce przy zna no
Ro ber to wi Ra da jew skie mu za fo to gra fię
„Po ra nek”. Ko lej ne po zy cje za ję li Wio let ta
Mi kłas („Ale je świa tła”) i Mo ni ka Sta ni -
szew ska („Ma gia Do li ny Ba ry czy”).

Z Ka zi mie rzem La sko wi czem moż na
by ło wy brać się na spa cer fo to gra ficz ny
po oko li cach sta wów po łu dnio wych w Ru -

dzie Su łow skiej. W trak cie warsz ta tów za -
pre zen to wał on sprzęt do fo to gra fo wa nia
oraz ma sko wa nia. Pod po wie dział, gdzie
i kie dy naj le piej wy brać się na sta wy oraz
ja kie ga tun ki pta ków i zwie rząt moż na
tam fo to gra fo wać. Szcze gól ną uwa gę zwró -
cił na za sa dy za cho wa nia, któ re win no być
zgod ne z ko dek sem Związ ku Pol skich Fo -
to gra fów Przy ro dy.

(FE NIX)

REKREACJA

Dni otwarte na milickich stawach
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21 paź dzier ni ka w miej sco wo ści
Sta wiec (gmi na Mi licz) od by ło się
uro czy ste otwar cie Świe tli cy Wiej -
skiej – Klu bu Se nio ra. Soł tys oraz
miesz kań cy nie kry li za do wo le nia ze
zre ali zo wa nia dłu go ocze ki wa nej in -
we sty cji.

Re ali za cja pro jek tu by ła moż li wa dzię -
ki po zy ska niu środ ków ze wnętrz nych, m.
in. 150 ty się cy zło tych z Pro gra mu Se -
nior+, ogło szo ne go przez Mi ni ster stwo
Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej, ale tak że
od wie lu pry wat nych, lo kal nych spon so -
rów. – Nie by ło by dziś te go cen trum spo -
tkań, wiej skich za baw, świą tecz nych
uro czy sto ści i miej sca in te gra cji, gdy by nie
za an ga żo wa nie rad nych, da ją cych te go ty -
pu in we sty cjom zie lo ne świa tło. Szcze gól -

nie za an ga żo wa ny w po wsta nie świe tli cy
był rad ny Ar ka diusz Tu tak, je den z ini cja -
to rów wspie ra ją cych bu do wę obiek tu
w Staw cu – po wie dział Piotr Lech, bur -
mistrz Mi li cza. 

Świe tli cę po świę cił ks. Jan Przy toc ki,
pro boszcz miej sco wej pa ra fii. P. Lech zło -
żył ser decz ne gra tu la cje soł tys wsi, a Syl wia
Szy dłow ska -Ma łec ka – dy rek tor Ośrod ka
Kul tu ry w Mi li czu – wrę czy ła „znak fir -
mo wy”, czy li ta bli cę z na pi sem Świe tli ca
Wiej ska w Staw cu. Na uro czy sto ści po ja wi -
li się tak że przed sta wi cie le Mi lic kie go Klu -
bu Se nio ra „Ju bi lat”, na cze le z pre zes
Mar tą Mar kow ską, ja ko „in spi ra cja ak tyw -
no ści” dla miesz kań ców Staw ca. Se nio rzy
zo sta li wszak szczę śli wy mi użyt kow ni ka -
mi no we go obiek tu. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI 

STAWIEC

Mieszkańcy doczekali 
się świetlicy

Gmin ne Cen trum Kul tu ry w Ciesz ko -
wie zor ga ni zo wa ło kon kurs pla stycz -
ny dla dzie ci „Je sien ny bu kiet”. Wy -
róż nio no wszyst kich uczest ni ków. 

Na kon kurs wpły nę ło sie dem prac.
Wy ko na li je Ala Cał kow ska, Ka ja Jur kow -

ska, Nad ia Ko pe ra, Lau ra Bo gu ta, Blan ka
Dy mar ska, Lau ra Gbior czyk i Ja kub
Gbior czyk. Ju ro rzy po sta no wi li wy róż nić
wszyst kich uczest ni ków. Każ dy z nich
otrzy mał oko licz no ścio wy dy plom
za udział i słod ki upo mi nek.

(AN KA)

CIESZKÓW

Jesienne bukiety
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W so bo tę ha la szko ły pod sta wo wej
w Mi li czu go ści ła za pa śni ków i za pa -
śnicz ki ry wa li zu ją cych w XXV Ogól -
no pol skim Tur nie ju Kla sy fi ka cyj nym
Mło dzi czek i Mło dzi ków – XI Me mo -
ria le Zdzi sła wa Ro ki ty. Uczest ni cy
sto czy li wie le emo cjo nu ją cych po je -
dyn ków, a re pre zen tan ci na sze go
po wia tu spi sa li się na me dal(e).

Głów nym or ga ni za to rem im pre zy był
WKS Śląsk Mi licz, a ho no ro wy pa tro nat ob -
jął bur mistrz Piotr Lech. Na gro dy ufun do -
wa ło licz ne gro no spon so rów i dar czyń ców.
Zma ga nia w sty lu wol nym od by wa ły się
na dwóch ma tach jed no cze śnie, a przy by li

tre ne rzy nie tyl ko do pin go wa li swo ich pod -
opiecz nych, ale też sę dzio wa li wal ki po zo sta -
łych. Za wrot ne tem po tyl ko po tę go wa ło
emo cje. Nikt nie za mie rzał ła two od pusz czać
i po przecz kę za wie szo no na praw dę wy so ko.

Świet ną for mę za pre zen to wa ła szcze -
gól nie Zu zan na Hor bik. Oka za ła się bez -
kon ku ren cyj na w ka te go rii do 50 kg,
a do dat ko wo uzna no ją za naj lep szą za wod -
nicz kę tur nie ju. Oli wia Ra dzi szew ska,
rów nież przed sta wi ciel ka Bi zo na Mi licz,
wy wal czy ła sre bro w ka te go rii do 46 kg, co
sta no wi i tak spo re osią gnię cie,
gdyż – po pierw sze – wró ci ła po kon tu zji,
a po dru gie – ule gła bar dzo do świad czo nej
ry wal ce, me da li st ce mi strzostw Pol -

ski – An nie Star szak. Wik to ria Stem pień
na to miast upla so wa ła się na ósmym miej -
scu. Był to jed nak jej de biut na tak du żej
im pre zie. Z brą zo wym me da lem w kat.
do 54 kg wró ci ła z za wo dów Mar ta Ły sek,
przed sta wi ciel ka Olim pii Ciesz ków.

Ko lej ny re pre zen tant ciesz kow skie go
klu bu, Ja kub Kę sy, zo stał naj lep szym za -
wod ni kiem tur nie ju i zło tym me da li stą
w kat. do 48 kg. Krą żek z naj cen niej sze go
krusz cu wy wal czył tak że Mar cel Ży to
w kat. do 62 kg. Mak sy mi lian Tom czak
zgar nął brąz w kat. do 52 kg, a Ma ciej Sa -
do wik upla so wał się na pią tej po zy cji w kat.
do 38 kg. 

Za pa śni cy mi lic kie go Bi zo na rów nież
da li po wo dy do du my re gio no wi. Fran ci -
szek Be reź nic ki zwy cię żył w kat. do 57 kg.
Kac per Troj nar zdo był brąz w kat.
do 44 kg. Pią ty w tej sa mej wa dze był
Oskar Olej nik. Szy mon Dre spa i Oskar
Ma tu szek wy wal czy li brą zo we me da le
w kat. do 62 kg. Oskar Ga bor po dwóch
cięż kich wal kach za jął dzie sią te miej sce
w kat. do 38 kg.

W kla sy fi ka cji dru ży no wej dziew cząt
naj lep szy był Hu sa ria Fi ght Te am Ko zie li -
ce z do rob kiem 37 punk tów, a MKS Ro ki -
ta Brzeg Dol ny za jął pierw sze miej sce
w kla sy fi ka cji chłop ców. 

(MS)

ZAPASY

Ogólnopolskie zawody na milickich matach

Dru ży na Re gio nal nej Dy rek cji La sów
Pań stwo wych we Wro cła wiu świet -
nie za pre zen to wa ła się na XIII Mi -
strzo stwach Pol ski Le śni ków. Ze -
spół, w któ rym zna la zło się trzech
przed sta wi cie li Nad le śnic twa Mi licz,
za jął dru gie miej sce, ule ga jąc w fi na -
le obroń com ty tu łu.

Te go rocz ne roz gryw ki wro cław ska
eki pa roz po czę ła od wy gra nia gru py. Naj -
pierw zde cy do wa nie po ko na ła ry wa li
z War sza wy. W dru gim po je dyn ku tra fi ła
na bar dziej wy ma ga ją cy ze spół z Gdań ska,
ale zwy cię ży ła po tie -bre aku. Na ko niec
roz gry wek gru po wych wro cła wia nie, rów -
nież po tie -bre aku, ogra li dru ży nę z Kro -
sna i za ję li pierw szą lo ka tę. 

W ćwierć fi na ło wym star ciu te am z na -
sze go re gio nu zmie rzył się z po zna nia ka mi.
Pierw szą par tię wro cław ski ze spół wy grał
dość gład ko, lecz wdru giej mu siał go nić prze -
ciw ni ków. Osta tecz nie jed nak na si siat ka rze
utrzy ma li ner wy na wo dzy i do mknę li spo -
tka nie w dwóch se tach. W pół fi na le cze ka li
na nich re pre zen tan ci Lu bli na, któ rzy wy so -
ko za wie si li po przecz kę. Bój był wy rów na ny,
ale wro cła wia nie wy gra li w dwóch par tiach. 

W fi na le re pre zen tan ci Dol ne go Ślą -
ska ule gli 22: 25 i 19: 25 eki pie z To ru nia,
któ ra bro ni ła mi strzow skie go ty tu łu. Wy -
stę pu ją cy we wro cław skiej dru ży nie mi li -
cza nie – Mi chał Du bic ki, Wi told
Har ba tow ski oraz Igor Ju rec ki – ma ją po -
wo dy do du my. Zo sta li bo wiem wi ce mi -
strza mi Pol ski le śni ków. (MS)

SIATKÓWKA

Miliczanie w finale
mistrzostw Polski leśników

12 paź dzier ni ka w lo ka lu Port Za ci -
sze od był się I Mi lic ki Tur niej Dar ta,
prze pro wa dzo ny w for mu le soft,
a więc w wer sji elek tro nicz nej. Roz -
po czął on cykl 30 co ty go dnio wych
zma gań w tej dys cy pli nie spor tu.

Co wto rek, aż do czerw ca, mi lic cy dar -
te rzy bę dą zbie rać punk ty w kla sy fi ka cji
ge ne ral nej. Na ko niec naj lep sza ósem ka po -
wal czy w tzw. fi na le ma sters o koń co wy

triumf. Tur nie je od by wa ją się na za sa -
dach 501 do uble out. A za tem na le ży jak
naj prę dzej zmniej szyć licz nik do war to ści
bli skiej ze ru i za koń czyć po je dy nek rzu tem
za po dwój ną war tość punk to wą. 

W in au gu ra cyj nych roz gryw kach
wzię ło udział 10 osób. Naj lep szy oka zał się
mi li cza nin Wal de mar Ka łuż ny. Or ga ni za -
to rem dar ter skich zma gań jest Ma te usz
Ba biarz.

(MS)

DART

Rozpoczęli zmagania 
w cyklu turniejów
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W so bo tę su łow ska Ba rycz wy bra ła
się na trud ny te ren do Ząb ko wic Ślą -
skich, aby zmie rzyć się z tam tej szym
Or łem. Po je dy nek dru żyn, któ re
po dzie się ciu ko lej kach róż nił tyl ko
bi lans bram ko wy, za po wia dał się
na wy rów na ne wi do wi sko. Po twier -
dzi ło się to na mu ra wie. Pod opiecz ni
Do mi ni ka Pio trow skie go je dy ne go
go la strze li li w sa mej koń ców ce spo -
tka nia, tym sa mym zdo by wa jąc nie -
zwy kle cen ny kom plet punk tów.

Miej sco wi od pierw szych mi nut sta ra -
li się za gro zić bram ce strze żo nej przez Fi -
li pa Ko czo row skie go. Zde cy do wa nie
za bra kło im jed nak cel no ści. Pierw szy
kwa drans za pi sał się pa ro ma groź ny mi sy -
tu acja mi dla obu stron. Go spo da rze wy -
pra co wy wa li je po sia da niem pił ki, go ście
szyb ki mi kon tra mi. Obie eki py le piej spi -
sy wa ły się w po wstrzy my wa niu ry wa li ani -
że li w fi na li za cji wła snych ak cji. 

W dru gim kwa dran sie pił ka rze Ba ry czy
ata ko wa li od waż niej, co raz czę ściej nie po ko -
jąc de fen so rów Or ła. Naj lep szą oka zję miał
Ar tur Kie rat po ka pi tal nym do środ ko wa niu
z pra wej flan ki, ale pił ka po je go strza le z je -
de na ste go me tra po szy bo wa ła nad bram ką.
Ry wa le od po wie dzie li nie bez piecz ną wrzut -
ką z au tu, jed nak po ude rze niu gło wą fut bo -

lów ka nie zna la zła dro gi do siat ki. Do prze -
rwy utrzy mał się wy nik bez bram ko wy.
Bram ka rze nie mie li zbyt wie le pra cy, a nie -
jed no krot nie otrzy my wa li też po moc
od ofiar nie in ter we niu ją cych de fen so rów. 

Po zmia nie stron po now nie na pie ra li
go spo da rze. Już na po cząt ku dru giej po ło -
wy spraw dzi li czuj ność gol ki pe ra su ło wian
moc nym strza łem tuż przy słup ku, lecz F.
Ko czo row ski nie dał się za sko czyć. Przez
kil ka ko lej nych mi nut miej sco wi prze wa -
ża li, ale ich pró by po ko na nia gol ki pe ra
koń czy ły się nie po wo dze niem. Go ści oży -
wi ła nie co po sta wa Da wi da Bą ka, któ ry po -
pi sał się pa ro ma efek tow ny mi raj da mi
po pra wej stro nie, ale i to nie przy nio sło
zmia ny re zul ta tu. 

Wal ka w tym moc no wy rów na nym
star ciu to czy ła się głów nie w środ ku po la,
a więk szość strza łów od da wa no na wi wat.
Nie po ma ga ły rów nież sta łe frag men ty,

gdyż wszel kie wrzut ki z na roż ni ka bo iska
z ła two ścią pa da ły łu pem gol ki pe rów. Do -
brą oka zję stwo rzył so bie Kac per Sta chow -
ski, ude rza jąc z dy stan su w sa mo okien ko,
ale bram karz miej sco wych po pi sał się
świet ną in ter wen cją, ra tu jąc swój ze spół
od utra ty go la. Prze ła ma nie na stą pi ło w sa -
mej koń ców ce. Po fau lu na Ję drze ju Mi lia -
nie w po lu kar nym sę dzia wska zał
na wap no, a A. Kie rat z zim ną krwią wy -
ko rzy stał je de nast kę, za pew nia jąc Ba ry czy
zwy cię stwo. Tym sa mym su ło wia nie wy -
wieź li cen ne punk ty z Ząb ko wic Ślą skich
i po wró ci li na li go we po dium w ta be li.

(MS)

PIŁKA NOŻNA

Zwycięstwo rzutem (karnym) na taśmę

69 za wod ni ków wzię ło udział w 14.
edy cji Otwar te go Tur nie ju Sza cho we -
go „O Pu char Do li ny Ba ry czy” w Kro -
śni cach. Do zma gań o pre sti żo we
na gro dy w róż nych ka te go riach przy -
stą pi li za rów no przed sta wi cie le gmi -
ny i po wia tu, jak i za wod ni cy z Wro -
cła wia, Sy co wa czy Ole śni cy. Choć ry -
wa li za cja sza cho wa jest spor tem
sta tycz nym, kil ka ra zy na praw dę
moż na by ło zła pać się za gło wę, ob -
ser wu jąc sy tu ację na plan szy.

Wszyst kich po wi tał wójt An drzej Bia -
ły, a ofi cjal ne go otwar cia za wo dów do ko nał
dy rek tor Cen trum Edu ka cyj no -Tu ry stycz -
no -Spor to we go – Kry stian Okoń. Im pre zę
ko or dy no wa ła Mał go rza ta No wak, a jej syn
Pa weł był głów nym sę dzią tur nie ju. Dzię ki

wspar ciu spon so rów uda ło się uatrak cyj nić
wy da rze nie nie tyl ko licz ny mi na gro da mi,
ale też pa kie ta mi żyw no ścio wy mi dla za -

wod ni ków. Za po moc po dzię ko wa no Ban -
ko wi Spół dziel cze mu w Mi li czu, pie kar ni
Fa mi lij na, GO SiR -owi Kro śnic ka Przy stań,
Go spo dar stwu Sa dow ni cze mu Dzie kan
oraz Echo 24.

Du ży na cisk po ło żo no więc na po zy -
tyw ną at mos fe rę i za cho wa nie za sad fa ir
play. Cie sząc się z du że go za in te re so wa nia
wśród naj młod szych sza chi stów, któ rzy
z ro ku na rok szli fu ją swój po ziom, przed -
sta wio no dwu po zio mo wy po dział za sad.
Se nio rzy mo gli bo wiem po peł nić tyl ko je -
den błąd, tj. nie do zwo lo ny ruch fi gu rą czy
pio nem, a dru gi skut ko wał pod da niem
par tii wal ko we rem. Na to miast ju nio rom
przy słu gi wa ła jed na do dat ko wa po mył ka

z uwa gi na du żo mniej sze do świad cze nie.
Po za tym wszyst ko by ło ja sne, li czy ły się
umie jęt no ści, opa no wa nie i od por ność
na stres. Choć 15 mi nut na za wod ni ka
mo że się wy da wać wy star cza ją ce, a więk -
szość po je dyn ków roz strzy ga no znacz nie
przed ich upły wem, to wszech obec ne ze -
ga ry sza cho we mo gły wy wie rać pre sję
na uczest ni kach. 

Tur niej od był się w sys te mie szwaj car -
skim, roz gry wa no sie dem rund. Zwy cięz -
cą ge ne ral nym oka zał się Krzysz tof Ma te la.
Dru gi był Eu ge niusz Mu raw ski, a trze cie
miej sce za jął Pa weł Łoś. Na ko lej nych po zy -
cjach, już po za po dium, zna leź li się Ma ciej
Man dla oraz Kac per Ugo rek. Wśród ju nio -
rów do lat 16 trium fo wał Mi chał Sa sin,
wy prze dza jąc Emi lia na Trze cia ka, Ja ku ba
Pod gór skie go, Mi ko ła ja Na wro ta i An to -
nie go Cze ba tu rę. Ka te go rię ju nio rek
do lat 16 zdo mi no wa ła Zo fia Ka czo row -

ska, a za nią upla so wa ły się Ju lia Gu stow -
ska, Iga Ka czo row ska, Ka ta rzy na Kacz ma -
rek i Zu zan na Ke cher. 

Osob ne na gro dy przy zna no mło dym
re pre zen tan tów gmi ny Kro śni ce. Wśród
chłop ców trzy czo ło we lo ka ty za ję li M. Na -
wrot, Ka mil Dziu ba i Se ba stian Do niec ki,
a w gro nie dziew cząt Z. Ke cher, Wa nes sa
Wo la min i Kin ga Maj dzik. Ry wa li za cję naj -
młod szych, czy li ju nio rów do lat 10, wy -
grał Krzysz tof Re mi szew ski, któ ry
wy prze dził Fi li pa Szym cza ka i Bar to sza
Gro ta. Naj lep szą za wod nicz ką tur nie ju
oka za ła się Mar ta Wol ska. M. Man dlę wy -
róż nio no ja ko naj wy żej skla sy fi ko wa ne go
sza chi stę z ran kin giem kra jo wym nie prze -
kra cza ją cym 1800. Spe cjal ne na gro dy
przy zna no też naj star sze mu – Ber nar do -
wi Mi ko łaj czy ko wi – i naj młod sze mu sza -
chi ście – Fi li po wi Gro to wi.

(MS)

SZACHY

Królewska gra w Dolinie Baryczy

ORZEŁ ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE 
– BARYCZ SUŁÓW 0:1 (0:0)

BRAMKA:
0:1 – Artur Kierat (89' karny)
BARYCZ: Koczorowski – Możdrzech, Walkus,
Serweta, Stachowski, Bachta, Bąk,
Kazanecki, Skórnica, Kierat, Pasternak
(83' Milian) 


