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POWIAT

Podwyżka 
czy konieczna zmiana stawek?

Czytaj na str. 2
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W mi nio ny pią tek do ko na no ofi cjal -
ne go otwar cia zmo der ni zo wa nej dro -
gi po wia to wej nr 1400D, któ ra łą czy
Su łów i Gru szecz kę. In we sty cję zre -
ali zo wa no dzię ki środ kom z Rzą do -
we go Fun du szu Roz wo ju Dróg oraz
wspar ciu dar czyń ców i gmi ny Mi licz.

Re mont dro gi po le gał na wy rów -
na niu ist nie ją cej na wierzch ni i na ło że -
niu no wej as fal to wej na kład ki.
Do dat ko wo w Su ło wie, na od cin ku
mię dzy mo sta mi na rze kach Mły nów -

ka i Ba rycz, wy bu do wa no skar pę po -
zwa la ją cą na bez piecz ne po ru sza nie
się pie szych. Koszt re mon tu 3,5-ki lo -
me tro we go od cin ka wy -
niósł 1 216 220,90 zł. Nie co
po nad 600 tys. zł po wiat po zy skał
z Rzą do we go Fun du szu Roz wo ju
Dróg. 300 tys. prze ka za li pań stwo Elż -
bie ta i Ja cek Tar czyń scy, a 150 tys. de -
cy zją rad nych do ło ży ła gmi na Mi licz. 

Pod czas uro czy ste go otwar cia sta -
ro sta Sła wo mir Strze lec ki dzię ko wał
za zro zu mie nie spra wy i oka za ną po -

moc. Szcze gól ne po dzię ko wa nia dla
pań stwa Tar czyń skich skie ro wał
w stro nę Ed mun da Bien kie wi cza, któ -
ry wy stę po wał w po dwój nej ro -
li – prze wod ni czą ce go Ra dy Miej skiej

w Mi li czu oraz pra wej rę ki pre ze sa Tar -
czyń skie go. – Miesz kań cy Su ło wa po -
tra fią cze kać cier pli wie i ta dro ga jest
wy ni kiem dłu gie go ocze ki wa nia. Dzię -
ku ję wszyst kim, któ rzy uczest ni czy li

w tym przed się wzię ciu. Dzi siaj wszy -
scy mo że my po wie dzieć – a jed nak się
uda ło! – oznaj mił E. Bien kie wicz.

Bur mistrz Piotr Lech zwró cił na -
to miast uwa gę na fakt, jak waż nym
łącz ni kiem są dro gi. – Dro gi war to ro -
bić dla te go, że łą czą miej sco wo ści, sa -
mo rzą dy, ale przede wszyst kim lu dzi.
Są też mo to rem po stę pu – za zna czył
wło darz Mi li cza.

Prze cię cia wstę gi do ko na li wi ce -
sta ro sta Ha li na Gó ra, prze wod ni czą cy
Ra dy Po wia tu Mi lic kie go Krzysz tof
Osme lak, wi ce bur mistrz Łu kasz Ro -
ki ta, E. Bien kie wicz oraz soł tys Su ło -
wa Ma rio la Gó ral. Jezd nię po świę cił
ksiądz pro boszcz. 

(MS)

IN FRA STRUK TU RA DRO GO WA

War to by ło cze kać

Przed kil ko ma dnia mi na se sji Ra dy
Po wia tu Mi lic kie go prze gło so wa no
uchwa ły w spra wie pod wyż sze nia
wy na gro dze nia sta ro sty oraz diet
rad nych. Jak moż na się by ło spo dzie -
wać, te mat wy wo łał dys ku sję. 

Wpro wa dzo ne nie daw no no we
prze pi sy pod no szą gór ne li mi ty wy na -
gro dzeń pra cow ni ków sa mo rzą do -
wych, za trud nia nych na pod sta wie
wy bo ru. No we roz po rzą dze nie oprócz
do sto so wa nia mak sy mal nych sta wek
wy na gro dze nia za sad ni cze go oraz
mak sy mal nych po zio mów do dat ku
funk cyj ne go usta la tak że wyż sze mi -
ni mal ne po zio my wy na gro dze nia za -
sad ni cze go dla pra cow ni ków
za trud nio nych na pod sta wie umo wy
o pra cę (w związ ku z pod wyż sze niem
mi ni mal ne go wy na gro dze nia za pra cę
w 2022 r. do wy so ko ści 3010 zł). 

Napo cząt ku se sji zwnio skiem oskre -
śle nie z po rząd ku ob rad dwóch uchwał
wy stą pił Ma rek Sier piń ski. – Chciał bym
zwró cić uwa gę na pew ne aspek ty na tu ry
eko no micz nej, fi nan so wej, spo łecz nej,
praw nej i mo ral nej. W obec nej sy tu acji
po wia tu nie po win ni śmy pro ce do wać
tych dwóch uchwał wta kiej for mie, wja -
kiej przed sta wił je za rząd. Uwa żam, że je -
śli nana stęp ną se sję by ły by przy go to wa ne
no we wer sje, to wte dy moż na po my śleć
o ich pro ce do wa niu. Uchwa ły ma ją od -
po wied nią pod sta wę praw ną, cze go nie
ne gu ję, wska zu jąc na wy da ne roz po rzą -
dze nia izmia ny wusta wie. Uwa żam jed -
nak, że w ta kiej for mie nie po win ny być
dzi siaj przy ję te. Dla te go wno szę ousu nię -
cie ich z po rząd ku ob rad – ar gu men to -
wał rad ny. 

Po parł go Krzysz tof Do ma ga ła,
oświad cza jąc, że miesz kań cy mo gą ode -
brać ta ką de cy zję z mie sza ny mi uczu -
cia mi. – Po wie dzą, że sko ro ma my
pie nią dze na pod wyż ki, to bę dą ocze ki -
wać wy ko na nia wszyst kich dróg jesz cze
w tym ro ku. W dniu wczo raj szym by -
łem u wo je wo dy w związ ku z ko lej nym

od rzu co nym wnio skiem na dro gę La -
so wi ce -Ła ski. U nas jest po nad 300 km
dróg i ma my co ro bić – stwier dził K.
Do ma ga ła. Wnio sek o usu nię cie
uchwał z po rząd ku ob rad prze padł
w gło so wa niu. Tyl ko trzech rad nych go
po par ło, je den wstrzy mał się od gło su,
a resz ta by ła prze ciw na. 

Ko niecz ność przy ję cia owych
uchwał uza sad nił sta ro sta Sła wo mir
Strze lec ki, wska zu jąc nazmia ny wpro wa -
dzo ne przez rząd w kwe stii ob li cza nia
wy so ko ści wy na gro dzeń idiet pra cow ni -
ków sa mo rzą do wych. Za ape lo wał tak że
o rze tel ne przed sta wia nie fak tów w tej
spra wie, ma jąc na my śli fak tycz ne przy -
czy ny pod ję cia ta kich de cy zji. 

– Ostat nio prze czy ta łem w lo kal -
nej ga ze cie o ogrom nych pod wyż kach.
Pro szę pań stwa – to nie są pod wyż ki.
Do tej po ry obo wią zy wa ła uchwa ła
z 2015 r. Wy mie nio ny tam zo stał je -
den punkt w 2016 r. Wy cho dzę z za -
ło że nia, że trze ba bę dzie coś z tą
uchwa łą zro bić prę dzej czy póź niej.
Moż na by ło zmie nić pod sta wę, co zro -
bi li śmy. Pro po nu je my kwo ty od 50
do 100 pro cent. To nie jest praw da, że
wszy scy otrzy mu ją 100 pro cent. Je śli
mie li by śmy speł nić ży cze nie czę ści
miesz kań ców, to mu sie li by śmy pod jąć
uchwa ły o ob ni że niu pro cen to wym
diet rad nym. Moż na mó wić, że to pod -
wyż ki, ale są one po dyk to wa ne zmia -
ną pod sta wy praw nej. Nikt z pań stwa,
włącz nie ze sta ro stą, nie za pro po no -
wał zmia ny kwo ty ba zo wej. Nie wi dzę

moż li wo ści, że by w tej spra wie nic nie
ro bić. Ni gdy żad na ra da nie ro bi ła cze -
goś prze ciw ko usta wie czy roz po rzą -
dze niom. Po dob nie jest w kwe stii
wy na gro dze nia sta ro sty. Usta wa, któ -
ra we szła w ży cie, mó wi kon kret nie, ile
ma wy no sić pen sja bur mi strza, pre zy -
den ta itd. Je dy ne, co mo gą pań stwo
zro bić, to ob ni żyć upo sa że nie sta ro sty
do 80 pro cent. My nie ro bi my pod -
wyż ki, my zmie nia my staw ki. Moż -
na się z tym nie zga dzać, ale ta kie są
fak ty – wy ja śniał sta ro sta.

Głos po now nie za brał M. Sier piń -
ski. – Chciał bym, aby pa mię tać o za sa -
dach współ ży cia spo łecz ne go. W sen sie
praw nym nie są to pod wyż ki, ale w sen -
sie fak tycz nym już tak. Nie na le ży się
dzi wić, że jest to tak od bie ra ne. Trze ba
się za sta no wić, czy za sad ne jest wpro wa -
dza nie mak sy mal ne go wy na gro dze nia
dla sta ro sty. Każ dy po wi nien od po wie -
dzieć so bie na tę kwe stię we wła snym
su mie niu i w zgo dzie z za sa da mi przy -
zwo ito ści – po wie dział rad ny. 

Osta tecz nie uchwa ła do ty czą ca
diet rad nych prze szła 10 gło sa mi
na tak, przy trzech prze ciw nych i jed -
nym wstrzy mu ją cym. Z ko lei za pro -
po no wa ną w pro jek cie wy so ko ścią
wy na gro dze nia sta ro sty opo wie dzia ło
się 9 rad nych, dwóch by ło prze ciw,
a trój ka wstrzy ma ła się od gło su. 

Jak czy ta my w przy ję tej uchwa le,
mie sięcz ne wy na gro dze nie sta ro sty
ma wy no sić ra zem 19 470 zł brut to.
Na tę kwo tę skła da ją się wy na gro dze -

nie za sad ni cze (10 250 zł), do da tek
funk cyj ny (3150 zł), do da tek za wie -
lo let nią pra cę (2050 zł) i do da tek spe -
cjal ny (4020 zł). 

Wy so kość diet rad nych ma być
usta la na we dle no we go wskaź ni ka pro -

cen to we go, li czo ne go od mak sy mal nej
wy so ko ści przy ję tej dla po wia tów po ni -
żej 60 tys. miesz kań ców. Rad ni mo gą
po bie rać upo sa że nie (w za leż no ści
od peł nio nej funk cji) bę dą ce rów no war -
to ścią 70 proc. mak sy mal nej kwo ty, czy -
li 3006,23 zł. Wy so kość mie sięcz nych
diet, we dług prze gło so wa nej uchwa ły,
wy no sić bę dzie: prze wod ni czą cy ra -
dy – 100 pro cent pod sta wy, wi ce prze -
wod ni czą cy – 85 pro cent, rad ny,
czło nek za rzą du po wia tu – 100 pro -
cent, prze wod ni czą cy ko mi sji – 85 pro -
cent, wi ce prze wod ni czą cy ko mi sji – 70
pro cent, rad ny, czło nek dwóch lub wię -
cej ko mi sji – 60 pro cent, rad ny, czło nek
jed nej ko mi sji – 50 pro cent.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

POWIAT

Podwyżka czy konieczna zmiana stawek?

OŚWIAD CZE NIE
De cy zją obec nej więk szo ści par la men tar nej, pod ko niec ro ku, w pol skich sa mo rzą -

dach po ja wi ły się uchwa ły w spra wie zmian wy na gro dzeń wój tów, bur mi strzów, sta ro -
stów. Usta wa wraz z roz po rzą dze niem ob li gu je ra dy do pod ję cia ta kich uchwał do koń ca
bie żą ce go mie sią ca, ze skut ka mi od 1 sierp nia 2021r. 

War to przy po mnieć, że ta sa ma więk szość par la men tar na, 4 la ta te mu, pod ję ła de -
cy zję o ar bi tral nym i ni czym nie uza sad nio nym ob ni że niu wy na gro dzeń dla tych sa mych
sta no wisk z po bu dek nie me ry to rycz nych, a wy łącz nie po li tycz nych i par ty ku lar nych.
Po wsta ła sy tu acja do le gli wo ści fi nan so wej, ale jed no cze śnie ka ry nie orze czo nej, ni czym
nie udo wod nio nej i nie uza sad nio nej. Ob ni żo no wy na gro dze nia lu dziom, su ge ru jąc, że
swo je obo wiąz ki wy ko nu ją nie rze tel nie, nie umie jęt nie, a być mo że nie uczci wie i to w ca -
łej Pol sce, we wszyst kich sa mo rzą dach. Ten mo ral ny wy miar de cy zji był du żo bar dziej
do le gli wy niż fi nan so wy, choć trze ba ja sno po wie dzieć, że wój to wie, bur mi strzo wie i sta -
ro sto wie nie tyl ko nie otrzy ma li pod wyż ki w cią gu ostat nich 11 lat, ale, ja ko je dy ni w pol -
skim sa mo rzą dzie otrzy ma li zna czą cą ob niż kę.

Po 4 la tach przy szła re flek sja – póź na, nie w po rę, bez roz wią zań sys te mo wych, choć
trze ba przy znać, że na ta kie de cy zje ni gdy nie ma do bre go cza su. Nie są one też po pu -
lar ne i do brze wi dzia ne, ale trze ba za uwa żyć, że li de rzy sa mo rzą do wi od wie lu lat znaj -
du ją się na da le kich miej scach w po zio mie wy na gro dzeń w swo ich sa mo rzą dach. Nie
moż na uda wać, że ten stan rze czy jest nor mal ny i po zy tyw nie wpły wa na trud ny i od -
po wie dzial ny pro ces za rzą dza nia du żą i skom pli ko wa ną or ga ni za cją, ja ką jest gmi na i po -
wiat. Nie moż na uda wać, że nie wa lo ry zo wa ny od lat, co wię cej – ob ni ża ny, po ziom
wy na gro dzeń jest skraj nie nie pro por cjo nal ny do od po wie dzial no ści za wy ko na nie i za -
rzą dza nie wie lo mi lio no wy mi bu dże ta mi. 

IGNA CY MIECZ NI KOW SKI SŁA WO MIR STRZE LEC KI 

–WÓJT GMI NY CIESZ KÓW –STA RO STA MI LIC KI

AN DRZEJ BIA ŁY PIOTR LECH

– WÓJT GMI NY KRO ŚNI CE – BUR MISTRZ GMI NY MI LICZ 
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Od 18 li sto pa da miesz kań cy mo gą
gło so wać na pro jek ty bu dże tu oby wa -
tel skie go gmi ny Mi licz. W te go rocz nej
edy cji roz pa trzo no po zy tyw nie sie dem
pro po zy cji spo śród dzie wię ciu zło żo -
nych. Zwy cięz cę po zna my 17 grud nia.

Wy bra ne pro jek ty zo sta ły opu bli ko -
wa ne na plat for mie https://mi licz. bu -
dzet -oby wa tel ski. org/pro jek ty,
za po mo cą któ rej moż na od dać głos.
Zwo len ni cy tra dy cyj nej for my wy ra ża -
nia po par cia ma ją ta ką moż li wość bez -
po śred nio w Urzę dzie Miej skim
w po ko ju nr 15. Nie zbęd ne do ku men -
ty są do stęp ne do dru ku na stro nie mi -
lic kie go bu dże tu oby wa tel skie go.

Pierw szy pro jekt za kła da wy ko na nie
pla cu za baw dla dzie ci oraz ogro dze nia
wo kół ogród ka re kre acyj no -spor to we go
w Gra bow ni cy. – Na sza ma ła wio ska
Gra bow ni ca za czę ła cie szyć się du żym
za in te re so wa niem tu ry stów i sta je się
wiel ką atrak cją tu ry stycz ną Do li ny Ba ry -
czy. Po sta no wi li śmy ja ko miesz kań cy za -
go spo da ro wać w/w dział kę gmin ną
zmy ślą nie tyl ko omiesz kań cach wio ski,
ale rów nież o tu ry stach tu prze by wa ją -
cych lub prze jeż dża ją cych tę dy na ro we -
rach. Jed nym z ele men tów
za go spo da ro wa nia bę dzie wła śnie bu do -
wa pla cu za baw dla dzie ci z ma łą in fra -
struk tu rą. Przed mio to wy plac za baw
bę dzie zbu do wa ny z wie lu ele men tów,
ta kich jak 2 wie że po łą czo ne zwo dzo -
nym mo stem, zjeż dżal nia, pia skow ni -
ca, 2 huś taw ki, ma ła ścian ka
wspi nacz ko wa oraz ma ła in fra struk tu -
ra, tj. ka ru ze la, 2 ki wa ki lub sprę ży nów -
ki oraz sto lik be to no wy wraz z 4
sie dzi ska mi do gry w sza chy, chiń czy ka
i 2 ław ki ogro do we. (…) Wy ko na nie pla -
cu za baw by ło by wiel ką ko rzy ścią dla na -
szej ma łej wio ski. (...) Wy ko na nie
ogro dze nia jest nie zbęd ne ze wzglę du
na bez pie czeń stwo osób tu prze by wa ją -
cych, a zwłasz cza dzie ci. Te ren ogród ka
re kre acyj no -spor to we go po ło żo ny jest
bez po śred nio obok dro gi bie gną cej
przez wio skę. Obec nie na te re nie
w/w dział ki jest bu do wa na wia ta,

w przy szłym ro ku ko lej nym eta pem bę -
dzie bu do wa ma łe go bo iska spor to we go
oraz si łow ni na po wietrz nej – czy ta my
w uza sad nie niu pro jek tu, któ re go koszt
wy ce nio no na 150 tys. zł.

Dru ga pro po zy cja to bu do wa dro gi
w miej sco wo ści Świę to szyn. Prze wi dy -
wa na ce na te go przed się wzię cia ma wy -
nieść 288 tys. zł. – W tej czę ści wio ski
miesz ka my od ro ku 2008. Przez ten
okres wszel kie pra ce ma ją ce na ce lu
utrzy ma nie prze jezd no ści na dro dze
wy ko ny wa li śmy sa mo dziel nie i na wła -
sny koszt, utwar dza jąc ją, wy rów nu jąc,
a w okre sie zi mo wym od śnie ża jąc.
Obec nie jest dro gą grun to wą, czę ścio wo

utwar dzo ną, co w znacz nej mie rze
utrud nia do jazd do po se sji. Nie rów no -
ści, dziu ry i bło to po wo du ją ogrom ne
utrud nie nia w po ru sza niu się pie szo
oraz au ta mi. Obec ny stan wska za ne go
od cin ka dro gi stwa rza re al ne nie bez pie -
czeń stwo dla je go użyt kow ni ków, po wo -
du je uszko dze nia po jaz dów. Dro ga jest
nie oświe tlo na. Bu do wa dro gi wpły nie
na znacz ną po pra wę ja ko ści ży cia oraz
zwięk szy bez pie czeń stwo w tej czę ści
wio ski, któ ra cią gle się roz bu do wu -
je – ar gu men tu ją au to rzy wnio sku.

Ko lej ny pro jekt za kła da re mont dro -
gi i po bo cza oraz bu do wę chod ni ka
w No wym Zam ku. Sza co wa ny koszt
to 350 tys. zł. – Mo der ni za cja dro gi, po -
bo cza oraz bu do wa chod ni ka za pew ni -

ły by przede wszyst kim bez pie czeń stwo
dzie ciom uczęsz cza ją cym doszko ły oraz
wszyst kim oso bom po ru sza ją cym się
przez so łec two No wy Za mek. Chod nik
i dro ga bę dą słu żyć do bez piecz ne go po -
ru sza nia się pie szych iro we rzy stów, któ -
rzy od wie dza ją na sze so łec two. Po nad to
miesz kań cy też ma ją uwa gi dotech nicz -
ne go wy glą du dro gi i je go sta nu oraz za -
strze że nia do bra ku chod ni ka, ścież ki
ro we ro wej, dziu ra we go po bo cza. Wy re -
mon to wa nie dro gi wdu żym stop niu po -
pra wi bez pie czeń stwo osób
po ru sza ją cych się po kra jo bra zo wej Do -
li nie Ba ry czy – tak uza sad nia ją swój pro -
jekt je go po my sło daw cy. 

Czwar tą pro po zy cją jest bu do wa ro -
we ro we go pla cu za baw ty pu pump track
za kwo tę 350 tys. zł. Głów nym ce lem
jest po pra wa ja ko ści ży cia miesz kań ców
Mi li cza w za kre sie upo wszech nia nia
kul tu ry fi zycz nej, spor tu i re kre -
acji. – Re ali zo wa ny on bę dzie po przez
bu do wę no wej in fra struk tu ry spor to -
wej – ro we ro we go pla cu za baw ty pu
pump track, speł nia ją ce go ro lę lo kal nej
stre fy ak tyw no ści fi zycz nej. W Mi li czu
jest du że za po trze bo wa nie na urzą dze -
nia re kre acyj no -spor to we dla rol ka rzy,
hu laj no ga rzy, de sko rol kow ców i ro we -
rzy stów. Jak do tąd nie ma w na szym
mie ście miejsc, w któ rych mo gli by oni
roz wi jać swo je pa sje. Obec na ofer ta mia -
sta skie ro wa na do miesz kań ców chcą -

cych upra wiać sport i spę dzać ak tyw nie
czas jest nie wy star cza ją ca. Brak jest od -
po wied niej in fra struk tu ry za pew nia ją -
cej sze ro ki wa chlarz spo so bów spę dza nia
cza su wol ne go – czy ta my w opi sie pro -
jek tu.

Jed nym z po my słów jest bu do wa
fon tan ny w ob rę bie mi lic kie go ryn ku.
W tym przy pad ku koszt tak że sza cu je
się na 350 tys. zł. Z ta ką ini cja ty wą wy -
szedł Klub Se nio ra Ju bi lat. Ce lem
przed się wzię cia ma być m. in. pod nie -
sie nie atrak cyj no ści cen trum mia sta,
stwo rze nie prze strze ni do re lak su, spo -
tkań i waż nych uro czy sto ści pań stwo -
wych.

Na stęp ny pro jekt do ty czy bu do wy
schro ni ska dla bez dom nych zwie rząt
wMi li czu (koszt350 tys. zł). – Zja wi sko
bez dom no ści zwie rząt to pro blem o ro -
sną cym zna cze niu spo łecz nym i go spo -
dar czym. Roz wią za nia na szej gmi ny
do ty czą ce re ali zo wa nia usta wo we go
obo wiąz ku opie ki nad bez dom ny mi
zwie rzę ta mi są nie wy star cza ją ce. Prze -
trzy my wa nie wy ła pa nych zwie rząt
w gmin nym punk cie prze trzy mań,
gdzie nie ma wy zna czo nej oso by dospra -
wo wa nia pod sta wo wej opie ki nad ty mi
zwie rzę ta mi, jest nie zgod ne z pra wem,
a od le głość schro ni ska w Ra dli nie unie -
moż li wia wie lu wła ści cie lom od na le zie -
nie za gu bio ne go zwie rzę cia. (…) Lu dzie
zgła sza ją pro blem wa łę sa ją cych się psów
iczu ją bez rad ność wzwiąz ku zbra kiem
po mo cy ze stro ny urzę do wej. Ska la pro -
ble mu jest znacz nie więk sza niż sta ty sty -

ki gmin ne, gdyż bar dzo du ża ilość zwie -
rząt jest przej mo wa na przez lo kal ną or -
ga ni za cję spo łecz ną (...) – prze ko nu ją
ini cja to rzy pro jek tu.

Ostatnia pro po zy cja prze wi du je re -
wi ta li za cję po dwór ka przy blo ku na ul.
Gro ta Ro wec kie go w Mi li czu. In we sty -
cja ma kosz to wać250 tys. zł ipo le gać bę -
dzie na wy dzie le niu te re nu, wy ko na niu
na wierzch ni utwar dzo nej z kost ki be to -
no wej, po sta wie niu wia ty śmiet ni ko wej
oraz wy zna cze niu miejsc po sto jo -
wych. – Bu do wa par kin gu po zwo li
na bez piecz ne par ko wa nie, zmniej szy
ilo ści aut usta wio nych wzdłuż dro gi
na ul. Gro ta Ro wec kie go, któ ra jest wą -
ska. Miesz kań cy po se sji na prze ciw ko
blo ku bę dą mo gli bez piecz niej wy jeż -
dżać ze swo ich do mów. Au ta oso bo we
i du że (np. śmie ciar ka) bę dą mia ły swo -
bod niej szy i bez piecz niej szy prze jazd.
Dru gim pro ble mem doroz wią za nia jest
bez piecz ny do stęp dośmiet ni ków ipod -
rzu ca nie śmie ci przez oso by nie miesz ka -
ją ce w blo ku. Po sta wie nie wia ty
śmiet ni ko wej dla miesz kań ców blo ku (…
), za my ka nej i oświe tlo nej za po bie gnie
pod rzu ca niu śmie ci przez oso by po -
stron ne. Dzię ki upo rząd ko wa niu te go
ob sza ru na le żą ce go do Gmi ny Mi licz
po pra wi się es te ty ka i wi ze ru nek tej czę -
ści mia sta, Obec nie jest on zde wa sto wa -
ny – za gra ża ją cy bez pie czeń stwu
miesz kań ców – dziu ry w dro dze grun -
to wej, po ro śnię te na po nad metr tra wy,
brak oświe tle nia – czy ta my wopi sie pro -
jek tu. MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

MI LICZ

Bu dżet oby wa tel ski – głosowanie roz po czę te!
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Pod czas se sji Ra dy Po wia tu Mi lic kie -
go prze gło so wa no no wy har mo no -
gram go dzin pra cy ap tek ogól no do -
stęp nych. Bę dzie on obo wią zy wał
od no we go ro ku. Cześć rad nych zwró -
ci ła uwa gę na to, iż pla ców ki te nie
są skłon ne peł nić noc nych dy żu rów.

Jak wy ni ka z prze pi sów, na ra dzie
po wia tu spo czy wa obo wią zek usta le -
nia go dzin pra cy ap tek oraz wy zna -
cze nie dy żu rów ca ło do bo wych
w świę ta i dni wol ne. Krzysz tof Do -
ma ga ła zwró cił się do sta ro sty z proś -

bą o in ter wen cję w spra wie noc nych
dy żu rów, al bo wiem nie któ re ap te ki
są w tym cza sie za mknię te. – Miesz -
kań cy po win ni wie dzieć, jak jest, bo
czę sto na nas na rze ka ją w tej spra wie.
Przyj mu je my uchwa łę, któ ra i tak fi -
nal nie nic nie da je. Chciał bym, że by
uj rza ło świa tło dzien ne to, że ra da nie
stoi bier nie wo bec te go pro ble -
mu – stwier dził rad ny.

Sta ro sta Sła wo mir Strze lec ki po in -
for mo wał, że 15 paź dzier ni ka wpły nę -
ło do nie go pi smo z jed nej pla ców ki, że
nie jest w sta nie peł nić dy żu -

rów. – Wy sła li śmy do niej na sze sta no -
wi sko, któ re skie ro wa li śmy rów nież
do Dol no ślą skiej Okrę go wej Izby Ap -
te kar skiej i in spek to ra far ma ceu tycz -
ne go. Mo gę po wtó rzyć to, co
po wie dzia łem na ko mi sji. Je śli bę dzie
się to po wta rzać, bę dzie my re ago wać
i ko rzy stać z do stęp nych na rzę -
dzi – oznaj mił sta ro sta.

Prze wod ni czą cy ra dy zwró cił się
tak że z ape lem do przed sta wi cie li
ugru po wań po li tycz nych, aby zgła sza -
li ta kie przy pad ki lo kal nym par la men -
ta rzy stom. – Uwa żam, że pro blem

uchy la nia się od noc nych dy żu rów jest
po nad par tyj ny. Ap te ka to nie jest
sklep za baw kar ski. Jest to miej sce, któ -
re po win no dbać o na sze zdro wie. Pro -
szę po wia da miać rów nież na bie żą co
sta ro stę i pre zy dium ra dy – za ape lo -
wał Krzysz tof Osme lak.

K. Do ma ga ła po in for mo wał też, że
pro blem do ty czy nie tyl ko po wia tu mi -
lic kie go. – Te mat zo stał po ru szo ny
napo sie dze niu Wo je wódz kiej Ra dy Dia -
lo gu Spo łecz ne go i w grud niu za pad ną
usta le nia, jak unik nąć te go ty pu kło po -
tów – do dał rad ny. MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

Z SESJI

Apteki uchylają się od nocnych dyżurów
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W dniach 8-9 li sto pa da gru pa
uczniów Ze spo łu Szkół im. Ta de usza
Ko ściusz ki w Mi li czu prze by wa ła
na wy ciecz ce w War sza wie i Ło dzi.
Atrak cji i po zy tyw nych wra żeń nie
bra ko wa ło.

Pierw sze go dnia mło dzież zwie dzi ła
sto li cę Pol ski. W Mu zeum Po wsta nia War -
szaw skie go mi li cza nie za po zna li się z hi sto -
rią je go uczest ni ków, wal czą cych
z prze wa ża ją cy mi si ła mi wojsk nie miec -
kich. Na stęp nie uda li się do Pa ła cu Kul tu -
ry i Na uki, gdzie z 30. pię tra mo gli
po dzi wiać pa no ra mę War sza wy. Ko lej nym
punk tem by ło Mu zeum Ży cia w PRL -u.
Pre zen to wa ne tam wnę trza i przed mio ty
po ka zy wa ły, w ja ki spo sób po li ty ka wła dzy
lu do wej wpły wa ła na co dzien ne ży cie oby -
wa te li. Moż na tam zo ba czyć m. in. słyn ne -
go ma łe go fia ta, ada pter Bam bi no czy
pral kę Fra nia. Do peł nie niem wi zy ty w mu -
zeum był prze jazd po War sza wie za byt ko -
wy mi ny sa mi. Po tem wy ciecz ko wi cze

spa ce ro wa li uli ca mi mia sta, by po dzi wiać
Za mek Kró lew ski, ko lum nę Zyg mun ta,
po mni ka Ma łe go Po wstań ca, Pa łac Pre zy -
denc ki, plac Pił sud skie go czy Grób Nie zna -
ne go Żoł nie rza. Pierw szy dzień wy ciecz ki
za koń czył się wi zy tą w te atrze (Och Te atr)
i obej rze niem sztu ki „Coś tu nie gra”.

Na za jutrz gru pa z Mi li cza wy ru szy ła
do Ło dzi, gdzie w pierw szej ko lej no ści po -
zna ła Cen trum Na uki i Tech ni ki EC1.
Obiekt znaj du je się na te re nie hi sto rycz nej
Elek trow ni Łódz kiej i zaj mu je po wierzch -
nię 18 ty się cy me trów kwa dra to wych.
Mło dzież mia ła oka zję po dzi wiać kil ku czę -
ścio wą eks po zy cję z roz ma itych ob sza rów
na uki. Wszyst ko przy go to wa no tak, by
każ dy z wi zy tu ją cych, nie za leż nie od wie -
ku i zna jo mo ści da ne go te ma tu, mógł jak
naj le piej zro zu mieć po szcze gól ne zja wi ska.
Na stęp nie ucznio wie spa ce ro wa li po mie -
ście z prze wod ni kiem.

– To mia sto cią gle się roz wi ja. Zwie -
dzi li śmy Księ ży Młyn – dziel ni cę ro bot ni -
czą daw nej Ło dzi. Dziś jest to na zwa

osie dla, ogrom nej przę dzal ni i do mów ro -
bot ni czych. W nie ba nal nych prze strze -
niach po fa brycz nych or ga ni zo wa ne są
współ cze śnie cie ka we wy da rze nia kul tu -
ral ne. Spa ce ro wa li śmy też naj dłuż szym
dep ta kiem, któ ry jest wi zy tów ką mia sta.
Ka mie ni ce przy Piotr kow skiej aż ugi na ją
się od eklek tycz nych de ta li ar chi tek to nicz -
nych. Do fil mo we go dzie dzic twa Ło dzi na -
le ży na to miast Ale ja Gwiazd, któ rej nie
da ło się nie za uwa żyć. Od wie dzi li śmy też
mu zeum Pa łac Po znań skich, w któ rym
na wy sta wach pre zen to wa ne są dzie je Ło -
dzi prze my sło wej, a sze reg sa lo ni ków za -
aran żo wa no na eks po zy cje po świę co ne
ar ty stom zwią za nym z tym mia stem – Ar -
tu ro wi Ru bin ste ino wi, Ju lia no wi Tu wi mo -
wi, Wła dy sła wo wi Rey mon to wi czy
Mar ko wi Edel ma no wi. Na szą wy ciecz kę
za koń czy li śmy w Ma nu fak tu rze czy li daw -
nym kom plek sie fa brycz nym, za mie nio -
nym na cen trum han dlo we – re la cjo nu ją
Ali na Ikrzyc ka i Ka ta rzy na Szysz ka z ZSP
w Mi li czu. OPRAC. (FE NIX)

Kan ce la ria Pre ze sa Ra dy Mi ni strów
ogło si ła wy ni ki kon kur su „Ro sną ca
od por ność”. Wśród lau re atów zna la -
zła się gmi na Mi licz, któ ra otrzy -
ma na gro dę fi nan so wą w wy so ko ści
mi lio na zło tych.

Kon kurs miał na ce lu utrwa la nie i pro -
mo cję sa mo rzą do wych dzia łań pro fre -
kwen cyj nych w ob sza rze Na ro do we go
Pro gra mu Szcze pień prze ciw CO VID -19.
Na gro dy fi nan so wa ne są ze środ ków Fun -
du szu Prze ciw dzia ła nia CO VID -19. Wy -
ło nio no gmi ny, któ re w okre sie od 1
sierp nia do 31 paź dzier ni ka 2021 r. osią -
gnę ły naj wyż szy wzrost po zio mu za szcze -
pie nia swo ich miesz kań ców. Lau re at
kon kur su mo że prze zna czyć na gro dę
na do wol ny cel zwią za ny z prze ciw dzia ła -
niem CO VID -19. Zgod nie z art. 2 ust. 2
Usta wy CO VID -19 mo gą być to wszel kie
czyn no ści zwią za ne ze zwal cza niem za ka -
że nia, za po bie ga niem roz prze strze nia niu

się wi ru sa, pro fi lak ty ką oraz zwal cza niem
skut ków, w tym spo łecz no -go spo dar czych
CO VID -19. 

W owym okre sie w gmi nie Mi licz
wzrost szcze pień osią gnął po ziom 8,1
pro cent. – Jest to z pew no ścią po wód
do du my, ale nie do te go, że by spo czy wać
na lau rach. Wskaź nik szcze pień w na szej
gmi nie po ka zu je na chwi lę obec ną 54,2%

za szcze pio nych pierw szą daw ką
oraz 52,7 % w peł ni za szcze pio nych. To
ob ra zu je, ile jesz cze ma my do zro bie nia
w kwe stii sa mo dy scy pli ny w za kre sie za -
dba nia o zdro wie wła sne i ca łe go lo kal ne -
go spo łe czeń stwa. To na sza wspól na
od po wie dzial ność – in for mu ją wła dze
gmi ny Mi licz.

(FE NIX)

ZS MILICZ

Wycieczka do Warszawy i Łodzi

MILICZ

Gmina nagrodzona za szczepienia

Pra cow ni cy Mi lic kie go Sto wa rzy sze -
nia Przy ja ciół Dzie ci i Osób Nie peł no -
spraw nych wzię li udział w szko le niu
z za kre su pierw szej po mo cy. Ce lem
za jęć by ło po sze rze nie wie dzy
i umie jęt no ści po trzeb nych w dba niu
o bez pie czeń stwo i kom fort osób
z nie peł no spraw no ścia mi.

– Od by ło się to przy oka zji za ku pu
ko lej ne go już de fi bry la to ra AED do na -
szej or ga ni za cji. Jak zwy kle sko rzy sta li -
śmy z usług za przy jaź nio nej fir my
Re sqme di cal -Pierw sza Po moc Wro cław,
któ ra w pro fe sjo nal ny, lecz przy stęp ny

spo sób zdra dza taj ni ki ra to wa nia ży cia
i zdro wia. Uczest ni cy na wła snej skó rze,
choć tyl ko w sy mu lo wa nych sy tu acjach
prze ko na li się, jak trud ne jest za cho wa nie
zim nej krwi w sy tu acjach za gro że nia.
Na szczę ście mie li też moż li wość po ćwi -
czyć w prak ty ce, m. in. na fan to mach,
w związ ku z czym mo że my być pew ni ich
wie dzy i umie jęt no ści. Za kup de fi bry la -
to ra, jak i kosz ty szko le nia zo sta ły sfi nan -
so wa ne przez spół kę Tar czyń ski. Z ca łe go
ser ca dzię ku je my za ko lej ny gest fi lan tro -
pii! – po in for mo wa ło Mi lic kie Sto wa rzy -
sze nie Przy ja ciół Dzie ci i Osób
Nie peł no spraw nych. OPRAC. (FE NIX)

SZKOLENIE

Warto wiedzieć, 
jak ratować ludzkie życie

W mi nio nym ty go dniu w Ła zach oraz
Czar no goź dzi cach go ścił Bo le sław
Gra bow ski. Po dróż nik w cie ka wy
spo sób opo wie dział o Mek sy ku,
dzie ląc się ze słu cha cza mi sze ro ką
wie dzą o tym kra ju.

Po cho dzą cy z No wej Ru dy B. Gra bow -
ski przez wie le lat pra co wał ja ko na uczy ciel
geo gra fii. Jak pod kre śla, uwiel bia po dró żo -
wać i ob ser wo wać in nych lu dzi, zwłasz cza
re pre zen tu ją cych od mien ne kul tu ry.
Oprócz Mek sy ku zwie dził bo wiem Ja po -
nię, Au stra lię, USA, In die, a tak że kra je
Afry ki Środ ko wej. Po dró żo wa nie trak tu je
jak cen ne lek cje. Po zna wa nie cie ka wych
miejsc, ale przede wszyst kim no wych osób

jest czymś, co go na pę dza. Przed wy ru sze -
niem na wy pra wę wie le czy ta o ob cym kra -
ju, aby jak naj le piej się przy go to wać.
Naj waż niej sze jed nak oka zu je się kil ka
pierw szych go dzin już na miej scu. Wte dy
na le ży wy tę żyć zmy sły i za pa mię tać jak
naj wię cej.

Pre tek stem do ze tknię cia z kul tu rą
mek sy kań ską by ło dla B. Gra bow skie go
we se le zna jo me go. Słu cha czom opo wie -
dział wie le o za byt kach, przy ro dzie i oczy -
wi ście miesz kań cach. Nie za bra kło
in for ma cji o słyn nej kuch ni mek sy kań -
skiej. Po dróż nik przy wiózł ze so bą spo ro
pa mią tek, a po wy kła dzie ze bra ni mo gli
przy mie rzyć cha rak te ry stycz ne stro je czy
som bre ro. (MS)

GMINA KROŚNICE

Opowieści z podróży do Meksyku
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10 li sto pa da od był się po wia to wy
zjazd spra woz daw czo -wy bor czy Pol -
skie go Stron nic twa Lu do we go w Mi -
li czu. Wy bra no no wy za rząd i omó -
wio no do tych cza so wą dzia łal ność
par tii oraz pla ny na przy szłość. Go -
ściem spo tka nia był pre zes za rzą du
wo je wódz kie go – Pa weł Garn carz,
wójt gmi ny Sto szo wi ce.

Ob ra dy roz po czę to uro czy stym od -
śpie wa niem „Ro ty”. Mi nu tą ci szy uczczo -
no zmar łych lu do wców, zwłasz cza tych,
któ ry za cho ro wa li na CO VID -19. Pod su -
mo wa nie dzia łań PSL -u w la tach 2000-
2021 za pre zen to wał ustę pu ją cy pre zes
za rzą du po wia to we go, Jan Kwie cień.
Wspo mniał okre sy, gdy od ro dzo nym
stron nic twem po kon gre sie zjed no cze nio -
wym kie ro wa li Krzysz tof Osme lak, Bog -
dan Lew, Ro bert Szla chet ka, Wła dy sław
Szy deł ko. Ustę pu ją cy za rząd na spo tka niu
uzy skał ab so lu to rium za ostat nie 5 lat, ter -
min był opóź nio ny z po wo du sy tu acji epi -

de micz nej. Po dzię ko wa no rów nież sym pa -
ty kom par tii lu do wej za za an ga żo wa nie
w la tach po przed nich, co skut ko wa ło m.
in. uzy ska niem po par cia na po zio -
mie 17,36 pro cent do sej mi ku i 15,18 pro -
cent do sej mu. Jak za uwa żo no, w gmi nach
Ciesz ków i Kro śni ce PSL ma sta bil ny
współ udział w kie ro wa niu wspól no ta mi
sa mo rzą do wy mi, któ re bo ry ka ją się z nie -
do bo ra mi fi nan so wy mi. Uczest ni cy ob rad
zwró ci li uwa gę, że naj więk szy mi bo lącz ka -
mi po wia tu mi lic kie go są dro gi oraz za cią -
gnię te zo bo wią za na, zwłasz cza szpi ta la.

W wy ni ku wy bo rów po wo ła no no wy
za rząd po wia to wy. Zna leź li się w nim
Grze gorz Du da – pre zes, Gra ży na Kra jew -
ska – wi ce pre zes, Jó zef Wi tek – wi ce pre -
zes, Ha li na Nie dba ła, Ro bert Plu ciń ski,
Jó zef So wiń ski, Ta de usz Cy ga now ski, Piotr
Czaj kow ski i Zbi gniew Ja siń ski.

Wy bra no tak że de le ga tów, któ rzy re -
pre zen to wa li mi lic kie struk tu ry PSL -
-u na zjeź dzie wo je wódz kim 20 li sto pa da.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

PSL

Ludowcy wybrali nowy zarząd

Mi lic cy po li cjan ci za trzy ma li ko lej -
nych nie trzeź wych kie row ców. Cze -
ka ją ich po waż ne kon se kwen cje.
Oprócz ode bra nia pra wa jaz dy oraz
wy so kiej grzyw ny mo że gro zić im ka -
ra na wet do dwóch lat po zba wie nia
wol no ści.

12 li sto pa da na ul. Ko per ni ka w Mi li -
czu mun du ro wi za trzy ma li do kon tro li
dro go wej sa mo chód oso bo wy mar ki Ford
Fo cus. Po jaz dem kie ro wał 51-let ni mi li cza -
nin. Ba da nie sta nu trzeź wo ści wy ka za ło
w je go or ga ni zmie pra wie 2,5 pro mi la al -
ko ho lu. Funk cjo na riu sze ode bra li mu pra -

wo jaz dy i unie moż li wi li dal szą po dróż sa -
mo cho dem. Au to prze ka za no oso bie
wska za nej przez 51-lat ka.

Na stęp ne go dnia w Bu ko wi cach za -
trzy ma no kie row cę po ru sza ją ce go się mo -
to ro we rem mar ki Ogar. – Po li cjan ci
pa tro lu ją cy re jon Bu ko wic na uli cy Wro -
cław skiej za uwa ży li męż czy znę ja dą ce go
bar dzo nie pew nie mo to ro we rem – chwiej -
ny styl jaz dy wska zy wał, że mógł być
pod wpły wem al ko ho lu. Na tych miast go
za trzy ma no do kon tro li dro go wej. Mo to -
ro we rem kie ro wał 49-let ni miesz ka niec
gmi ny Kro śni ce. Ba da nie sta nu trzeź wo ści
po twier dzi ło po dej rze nia po li cjan -
tów – w or ga ni zmie męż czy zny stwier dzo -
no 2 pro mi le al ko ho lu. W związ ku z tym
unie moż li wio no mu dal szą jaz dę mo to ro -
we rem, prze ka zu jąc po jazd pod opie kę
oso by przez nie go wska za nej. Po wy ko na -
niu przez po li cjan tów ru ty no wych czyn -
no ści służ bo wych 49-la tek zo stał
zwol nio ny. Obie spra wy znaj dą fi nał w mi -
lic kim są dzie – mó wi 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)

Z POLICJI

Jechali na podwójnym gazie

F
O
T
.�
A
rc
h
iw
u
m

10 li sto pa da w Sta rej Rzeź ni do szło
do pod pi sa nia umo wy z wy ko naw cą
na re wi ta li za cję trzech te re nów
w cen trum Mi li cza. Łącz ny koszt re -
ali za cji za da nia wy nie sie pra wie 7
mi lio nów zło tych. Pra ce ma ją zo stać
za koń czo ne w przy szłym ro ku.

Pierw szy te ren, któ ry zo sta nie za go spo -
da ro wa ny, obej mu je uli ce: Wro cław ska,
Lwow ska, Wa ło wa, Ry nek, Zam ko wa. Naten
re jon prze wi dzia no kwo tę 3 823 703,21 zł.
Dru gi te ren to ul. Wro cław ska3a -9 oraz Woj -
ska Pol skie go 1-3. Tu taj prze wi dzia no koszt
w wy so ko ści 2 186 090,96 zł. Z ko -
lei 782 753,78 zł za pla no wa no na ul. Garn -
car ską, Lwow ską i Ry nek. – To chy ba
naj więk sza in we sty cja gmin na w 2022 ro ku,
obej mu ją ca trzy po dwór ka w cen trum Mi li -
cza. Za oko ło rok bę dzie my mo gli się cie szyć
ze zre wi ta li zo wa nej czę ści mia sta – po wie -
dział wi ce bur mistrz Łu kasz Ro ki ta.

Za da nie bę dzie re ali zo wa ne w ra mach
pro jek tu pod na zwą „Na sze po dwór -

ka – po pra wa bez pie czeń stwa, funk cjo nal -
no ści i es te ty ki prze strze ni są siedz kich, zlo -
ka li zo wa nych w ści słym cen trum Mi li cza”,
współ fi nan so wa ne go ze środ ków Unii Eu -
ro pej skiej. Do fi nan so wa nie wy nie sie po -
nad 4 mln zł. 

Pod czas spo tka nia pod kre ślo no, że
moż li wość re ali za cji po wyż szej in we sty cji
po ja wi ła się dzię ki za an ga żo wa niu miesz -
kań ców cen trum mia sta. Przez la ta in for -
mo wa li oni wła dze o złym sta nie tych
te re nów, co rzu tu je na es te tycz ny ob raz Mi -
li cza.

(FE NIX)

MILICZ

Podpisali umowę na rewitalizację 
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Ośro dek Kul tu ry i Bi blio te ka Pu blicz -
na w Mi li czu zor ga ni zo wa ły Po wia to -
wy Kon kurs Pio sen ki Pa trio tycz nej.
Przed się wzię cie prze pro wa dzo no
w for mu le on li ne. 

Uczest ni cy ry wa li zo wa li w trzech ka -
te go riach – kla sy IV -VI, kla sy VII -VIII oraz
szko ły po nad pod sta wo we. W ju ry zna leź -
li się Te re sa Ja dwi ga Stę pień – śpie wacz ka
ope ro wa – mez zo so pran (prze wod ni czą -
ca), Prze my sław Wa sie lew ski – dy ry gent
Mi lic kiej Or kie stry Dę tej, Kry sty na Miel -
nik – ar tyst ka -pla stycz ka, To masz Dęb -
ski – dy rek tor Spo łecz ne go Ogni ska
Ar ty stycz ne go „Mez zo for te”.

W naj młod szej gru pie trium fo wa ły ex
aequo Ju lia Pasz nic ka (SP Wzią chów Wiel -
ki) oraz Ju lia Bien kie wicz (SP nr 2 Mi licz).
Dru gie miej sce za ję ła Zo fia Wa rzyń ska (SP
nr 2 Mi licz), a trze cie przy zna no Na ta lii
Ber nard (SP Su łów).

W zma ga niach uczniów klas VII -
-VIII naj lep sza oka za ła się Han na Kur cza -
kow ska (SP nr 2 Mi licz), a dru gą lo ka tę
za ję ła Wik to ria Bur szow ska (SP Wzią chów
Wiel ki). W naj star szej ka te go rii zwy cię -
stwo przy pa dło Wik to rii Ko wa lew skiej
(SOSW Mi licz), któ ra wy prze dzi ła Emi lię
Kar bow ską (I LO Mi licz) i Alek san drę Ko -
wal czyk (SOSW Mi licz).

(FE NIX)

KONKURS

Patriotyczne śpiewanie
9 li sto pa da w Urzę dzie Miej skim w Mi -
li czu mia ło miej sce uro czy ste spo tka -
nie, w trak cie któ re go bur mistrz Piotr
Lech uho no ro wał pa rę z te re nu gmi -
ny, któ ra ob cho dzi ła 50-le cie za war cia
związ ku mał żeń skie go. 

Pań stwo Ma rian i Łu cja Prze woź ni
otrzy ma li me dal „Za dłu go let nie po ży cie
mał żeń skie”. Wy róż nie nie ta kie nada wa ne
jest przez pre zy den ta RP. – Szczę śli wym
ju bi la tom gra tu lu je my pięk ne go sta żu
mał żeń skie go i ży czy my du żo zdro wia i ra -
do ści na ko lej ne wspól ne la ta – za ko mu ni -
ko wa ły wła dze gmi ny Mi licz. (FE NIX)

15 li sto pa da Szko ła Pod sta wo wa
w Ciesz ko wie prze mie ni ła się w la -
bo ra to rium. Ucznio wie z ra do ścią
wy ko ny wa li eks pe ry men ty w kuch ni
mo le ku lar nej. 

Do do świad czeń wy ko rzy sty wa no cie -
kły azot. Z je go po mo cą ucznio wie zdo ła li
za mro zić owo ce, kwia ty, chrup ki i pod ło -
gę. Na stęp nie stwo rzy li azo to we lo dy wła -
snej pro duk cji. Szko ła dzię ku je ro dzi com
za za an ga żo wa nie, któ re umoż li wi ło prze -
pro wa dze nie za jęć. Dla dzie ci by ła to nie
la da grat ka i przy go da po zwa la ją ca
na chwi lo we ode rwa nie się od co dzien nej
edu ka cji. (MS)

MILICZ

Uhonorowani za pół wieku wspólnego życia

SP CIESZKÓW

Młodzi chemicy w akcji
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Centrum Edukacyjno-Turystyczno-
Sportowe w Krośnicach ogłasza
konkurs dla dzieci. Zadanie polega
na wykonaniu zdjęcia z ulubionym
pluszowym misiem.

Każdy z uczestników może zgłosić
tylko jedną fotografię. Zdjęcie należy
udostępnić na portalu Facebook pod
postem konkursowym CETS Krośnice.

Zwycięzcy zostaną wyłonieni na dwa
sposoby – poprzez zliczenie ilości
polubień na portalu społecznościowym
oraz poprzez wybór jurorów. Prace można
zgłaszać tylko do 23 listopada. W Dniu
Pluszowego Misia, czyli 25 listopada,
nastąpi wręczenie nagród. Organizatorzy
przygotowali też niespodziankę –
wydarzenie specjalne. Zachęcamy do
udziału! OPRAC. (MS)

KROŚNICE

Konkurs z okazji 
święta pluszowego misia

W dniach 11-14 li sto pa da w Ho te lu
Chro bry w Po krzyw nej od by wa ły się
wy jaz do we za ję cia ogól no ro zwo jo -
we dla sied miu ro dzin dzie ci z nie -
peł no spraw no ścią. Or ga ni za to rem
by ło Mi lic kie Cen trum Wspar cia
,,Ca pi tol”.

Mo ty wem prze wod nim wy jaz du by ła
wio ska smer fów, w związ ku z czym pod -
czas za jęć te ra peu tycz nych nie bra ko wa ło
na wią zań do tej zna nej i lu bia nej baj ki.
Warsz ta ty zor ga ni zo wa ne przez te ra peu -

tów MCW „Ca pi tol” na sta wio ne by ły
przede wszyst kim na wie lo zmy sło we do -
świad cza nie i roz wój sen so rycz ny – przy -
nio sły wie le ra do ści nie tyl ko dzie ciom, ale
tak że ich opie ku nom. Rów no cze śnie pro -
wa dzo ne by ły róż no rod ne za ję cia opie kuń -
cze dla star sze go ro dzeń stwa. 

Zre ali zo wa no rów nież dzia ła nia ma -
ją ce na ce lu zin te gro wa nie gru py i umoż -
li wia ją ce ro dzin ne spę dze nie cza su, by ły
to m. in. wspól ne wyj ścia na spa ce ry, zwie -
dza nie oko licz nych atrak cji tu ry stycz nych
z prze wod ni kiem, ogni sko, pły wa nie

na ba se nie, gra w krę gle, wie czór fil mo wy
czy ka ra oke. Wy jazd zwień czy ły ro dzin ne
za wo dy spor to we, prze pro wa dzo ne w du -
chu współ pra cy i wza jem nej mo ty wa cji.
Wszy scy uczest ni cy warsz ta tów by li za do -
wo le ni z udzie lo ne go wspar cia, co po -
twier dzi li w an kie tach oce nia ją cych
zor ga ni zo wa ne dzia ła nia.

Wy jaz do we za ję cia ogól no ro zwo jo we
od by ły się w ra mach pro jek tu „Wspar cie
na star cie”, fi nan so wa ne go ze środ ków
PFRON.

OPRAC. (FE NIX)

MILICZ

Wyjazdowe zajęcia rozwojowe

Mi lic ka po li cja ostrze ga przed po łą -
cze nia mi te le fo nicz ny mi, do ko ny wa -
ny mi przez prze stęp ców pod szy wa ją -
cych się pod pra cow ni ków ban ków.
Pro wa dzi to do utra ty da nych wraż li -
wych lub pie nię dzy z kon ta.

Czę stym spo so bem do ko ny wa nia
prze stępstw na szko dę klien tów ban -
ków jest wy ko rzy sta nie te le fo nicz ne go
po łą cze nia gło so we go z oso bą, któ ra
jest  prze ko ny wa na, że roz ma wia z pra -
cow ni kiem ban ku lub kimś in nym
god nym za ufa nia (np. po li cjan tem).
Jest to ro dzaj phi shin gu, na zy wa ny też
vi shin giem. Ce lem jest po zy ska nie po -
uf nych in for ma cji lub na kło nie nie
ofia ry do wy ko na nia okre ślo nych
czyn no ści, np. za in sta lo wa nia apli ka -
cji da ją cej prze stęp com zdal ny do stęp
do kom pu te ra. 

Oszu ści przed wy ko na niem po łą -
cze nia przy go to wu ją się do roz mo wy
tak, by by ła wia ry god na i uśpi ła czuj -
ność klien ta. Zna ne są przy pad ki, gdy
prze stęp cy pod szy wa ją się pod do rad -
ców ban ko wych, dział tech nicz ny lub
bez pie czeń stwa, przed sta wi cie la jed -
no stek rzą do wych czy zna jo me go. Na -
stęp nie prze stęp ca wy bie ra nu mer,
z ja kie go wy ko na po łą cze nie, co skut -
ku je wy świe tle niem na te le fo nie ofia -
ry in ne go nu me ru, np. wy świe tli się
in fo li nia ban ku. Pod szy wa nie się
pod in ne urzą dze nie lub in ne go użyt -
kow ni ka mo że do ty czyć m. in. nu me -
ru te le fo nu, ale tak że ad re su e -ma il, IP,
nadaw cy SMS itp. Prze stęp cy wy ko -
rzy stu ją zna ne so bie tech no lo gie, któ -

re oprócz pod mia ny nu me ru te le fo nu
po zwa la ją m. in. na wy bór płci oso by
dzwo nią cej, po cho dze nia, ak cen tu,
efek tów dźwię ko wych czy za sto so wa -
nie me nu gło so we go.

Naj groź niej szą bro nią ta kie go
prze stęp cy jest do bra umie jęt ność sto -
so wa nia so cjo tech ni ki. Or ga ny ści ga -
nia po da ły kil ka przy kła do wych
me tod, któ re są sto so wa ne przez oszu -
stów. – Oso ba, któ ra od bie ra te le fon,
in for mo wa na jest o rze ko mej trans ak -
cji na swo im ra chun ku ban ko wym,
a dzwo nią cy pro si o po twier dze nie jej
wy ko na nia. Oczy wi ście żad ne go ob -
cią że nia nie ma, ale zdez o rien to wa na
ofia ra, my śląc, że ra tu je swo je środ ki,
od po wia da na py ta nia dzwo nią ce go.
Ten tłu ma czy, że ma to na ce lu zi den -
ty fi ko wa nie klien ta, a w rze czy wi sto -
ści za da wa ne są py ta nia da le ko
od bie ga ją ce od stan dar do wej we ry fi -
ka cji, któ re ma ją na ce lu zdo by cie wie -
dzy po zwa la ją cej prze stęp cy np.
na do stęp do kon ta ofia ry. Zda rzyć się
mo że, że prze stęp ca nie mu si na wet
ucie kać się do kłam stwa o po ten cjal nej
ope ra cji fi nan so wej czy środ kach
w nie bez pie czeń stwie. Wy star czy, że
na po cząt ku roz mo wy przed sta wi się
np. ja ko pra cow nik in sty tu cji pań stwo -
wej i po pro si roz mów cę o iden ty fi ka -
cję. Po mię dzy bar dzo stan dar do wy mi
py ta nia mi po ja wia ją się i te mniej oczy -
wi ste, na któ re ofia ra czę sto nie zwró -
ci po cząt ko wo uwa gi. Tym spo so bem
prze stęp ca mo że wejść w po sia da nie
da nych wraż li wych. Prze stęp cy śle dzą
ry nek i do sto so wu ją czę sto swo je dzia -

ła nia rów nież do obec nych tren dów.
Że by wzmoc nić wia ry god ność prze ka -
zy wa nych in for ma cji, oszust pod czas
roz mo wy bę dzie po słu gi wał się fa cho -
wym słow nic twem, np. ban ko wym.
Mo że rów nież wy ko rzy stać do dat ko -
we ka na ły ko mu ni ka cji, np. wy słać
wia do mość e -ma il. Nie ozna cza to
jesz cze, że jest tym, za ko go się po da je.
Ad res e -ma il mógł zna leźć w In ter ne -
cie, je że li ktoś wpi sał go np. na por ta -
lu spo łecz no ścio wym lub ofia ra czę sto
ten ad res po da je sa ma, a póź niej
po pro stu o tym nie pa mię ta. Sce na -
riu szy jest znacz nie wię cej, wszyst kie
one ma ją ce chę wspól ną – wpły nię cie
na emo cje roz mów cy w ce lu wpro wa -
dze niu go w stan zmar twie nia, za nie -
po ko je nia lub za cie ka wie nia. Tak, że by
pod czas roz mo wy by ła roz ko ja rzo na
i mniej uważ na. To po zwa la oszu stom,
któ rzy są oso ba mi spraw nie po słu gu -
ją cy mi się me to da mi ma ni pu la cji,
na po zy ska nie in te re su ją cych ich da -
nych oso bo wych i/lub fi nan so wych
ofia ry – in for mu je po li cja.

Że by unik nąć oszu stwa, za le ca się
prze strze ga nie za sad bez pie czeń stwa.
Nie na le ży po da wać lo gi nu i ha sła
do ban ko wo ści in ter ne to wej, da nych
kar ty płat ni czej (nu mer kar ty, CVV,
da ta waż no ści, imię i na zwi sko po sia -
da cza) – te in for ma cje są po uf ne, po -
win ny być tyl ko w po sia da niu
użyt kow ni ka i nikt nie ma pra wa wy -
ma gać ich po da nia, praw dzi wy przed -
sta wi ciel ban ku ni gdy o to nie za py ta.
Za wsze na le ży czy tać treść SMS -ów, ja -
kie przy cho dzą na nasz te le fon, lub ko -
mu ni ka tów w apli ka cji mo bil nej
w trak cie po łą cze nia z rze ko mym
przed sta wi cie lem ban ku czy in nej in -
sty tu cji. Z ich tre ści mo że wy ni kać, że
ak cep tu jesz trans ak cję, któ rą przy go to -
wa li prze stęp cy. Je śli roz mo wa wzbu -
dza ja kie kol wiek wąt pli wo ści lub
nie po kój, na le ży roz łą czyć się, od cze -
kać mi ni mum 30 se kund, a na stęp nie
sa mo dziel nie po łą czyć się z in sty tu cją,
któ rej rze ko my przed sta wi ciel dzwo -
nił, ko niecz nie wy bie ra jąc ofi cjal ny
nu mer na kla wia tu rze nu me rycz nej,
a nie od dzwa nia jąc na wcze śniej sze po -
łą cze nie.

OPRAC. (FE NIX)

OSTRZEGAMY

Uwaga na oszustów!
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W so bo tę Ba rycz Su łów zmie rzy ła
się na wy jeź dzie z ze spo łem AKS
Strze gom. Nie ste ty, na sza dru ży na
nie po ra dzi ła so bie naj le piej. Su ło -
wia nie na stra tę trzech go li od po wie -
dzie li za le d wie ho no ro wym tra fie -
niem i wró ci li z me czu bez zdo by czy
punk to wej.

Po je dy nek koń czą cy roz gryw ki je sien -
ne był dla Ba ry czy pierw szym star ciem re -
wan żo wym. Na wła snym obiek cie
pod opiecz ni Do mi ni ka Pio trow skie go
zdo ła li spu ścić ry wa lom tę gie la nie, po ko -
nu jąc ich 3: 0. Tym ra zem to strze go mia -
nie wy stą pi li w ro li ka tów, a Ba ry czy nie
uda ło się uciec spod to po ra. Go ście za gra li
jed no ze słab szych, je śli nie naj słab sze spo -
tka nie w se zo nie. Po peł ni li spo ro błę dów
w de fen sy wie, co prze ciw ni cy skrzęt nie
wy ko rzy sty wa li, zaś sa mi prze pro wa dzi li

sto sun ko wo ma ło ata ków na bram kę go -
spo da rzy. Przy tak kiep skiej grze trud no
by ło li czyć na zdo by cie choć by punk tu.

W spo tka niu dość dłu go utrzy my wał
się stan bez bram ko wy, gdyż pierw sze tra -
fie nie od no to wa no krót ko przed zej ściem
za wod ni ków do szat ni. Do środ ko wa nie
z rzu tu roż ne go sfi na li zo wał Ka mil Sa dow -
ski, któ ry wy ko rzy stał brak kry cia ze stro -
ny przy jezd nych i efek tow ną głów ką
skie ro wał fut bo lów kę do siat ki. Pod czas
prze rwy w lep szych na stro jach by li za tem
go spo da rze.

Za raz po zmia nie stron zmo ty wo wa -
ni pierw szym go lem miej sco wi rzu ci li się
do po więk sze nia do rob ku, co za owo co wa -
ło bły ska wicz nym pod wyż sze niem pro wa -
dze nia. Dwa po da nia i dłu ga pił ka
w bocz nym sek to rze wy star czy ły, by za sko -
czyć su ło wian. Na stęp nie fut bo lów ka zo -
sta ła do gra na do nie kry te go Ro lan da

Eme ki Joh na, któ ry tra fił nie mal do pu stej
bram ki. 

Kil ka mi nut póź niej Fi lip Ko czo row -
ski wy cią gał pił kę z siat ki po raz trze ci. Wy -
ko rzy stu jąc lu ki w de fen sy wie, pił ka rze
AKS -u ro ze gra li dwój ko wą ak cję, po któ rej
Szy mon Cu kier z ła two ścią wpi sał się na li -
stę strzel ców. Kwa drans przed koń cem
rzut wol ny w bocz nym sek to rze bo iska po -
zwo lił su ło wia nom na zmniej sze nie strat.
Po wrzut ce Ad ria na Pu cha ły To masz Ser -
we ta przy jął fut bo lów kę na klat kę pier sio -
wą i zgrał do Da wi da Bą ka, któ ry skie ro wał
ją do siat ki. Był to jed nak dla Ba ry czy je den
z nie wie lu po zy tyw nych mo men tów w tej
kon fron ta cji,

Róż ni ca na ta bli cy wy ni ków od zwier -
cie dli ła bo wiem prze bieg gry. Na sza dru -
ży na nie zro bi ła zbyt wie le, by wpły nąć
na zmia nę nie ko rzyst ne go re zul ta tu, a za -
ło żeń przed me czo wych nie uda ło się zre -
ali zo wać. Tym sa mym fi nal ny etap run dy
je sien nej ma dla su ło wian słod ko -gorz ki
smak. Po kil ku zwy cię stwach z rzę du i rów -
no rzęd nej wal ce z nie kwe stio no wa nym li -
de rem IV li gi przy szedł mo ment
za trzy ma nia roz pę dzo ne go be nia min ka.

(MS)

PIŁKA NOŻNA

Ba rycz „po pły nę ła” w Strze go miu 

Siat ka rze MUKS Zie mia Mi lic ka
prze by li w so bo tę da le ką dro gę
na wy jaz do wy po je dy nek z dru ży ną
KS Vol ley Mia stecz ko Ślą skie. Po -
nad 200 km w jed ną stro nę za pro -
wa dzi ło ich jed nak do trium fu,
na któ ry cze ka li od wie lu dni.

Mecz od sa me go po cząt ku był nie zwy -
kle wy rów na ny. Po wie lu wy mia nach
i emo cjo nu ją cej koń ców ce na si siat ka rze
wy szli na pro wa dze nie, wy gry wa jąc pierw -
szą par tię 25: 23. Do tej po ry otwie ra ją cy
set za koń czył się zwy cię stwem mi li czan
tyl ko w pierw szym spo tka niu se zo nu – jak

do tąd je dy nym wy gra nym. Sta no wi ło to
za tem do bry pro gno styk przed ko lej ny mi
od sło na mi so bot niej kon fron ta cji.

W dru giej par tii mi li cza nie wy pra co -
wa li so bie kil ka punk tów prze wa gi, ale ry -
wa le dość szyb ko od ro bi li stra ty. Za cię tych
wy mian nie bra ko wa ło, wal ka to czy ła się
punkt za punkt. W koń ców ce jed nak miej -
sco wi zdo ła li od sko czyć na dwa oczka i za -
mknę li se ta z mi ni mal ną prze wa gą. 

Ko lej ne dwie par tie rów nież by ły swo -
imi lu strza ny mi od bi cia mi. Naj pierw miej -
sco wi wy raź nie zdo mi no wa li grę i pew nie
wy gra li trze cie go se ta do 14. Po tem jed nak
mi li cza nie od pła ci li się pięk nym za na dob -
ne i zwy cię ży li ko lej ną par tię z iden tycz ną
prze wa gą. 

Wszyst ko więc mia ło się roz strzy gnąć
w tie -bre aku. W de cy du ją cej par tii to siat -
ka rze z Mi li cza za cho wa li wię cej zim nej
krwi i prze chy li li sza lę zwy cię stwa na swo -
ją stro nę, tym sa mym prze ła mu jąc se rię
nie po wo dzeń. (MS)

SIATKÓWKA

Długo wyczekiwane zwycięstwo

AKS STRZEGOM 
– BARYCZ SUŁÓW 

3:1 (1:0)
BRAMKI:
1:0 – Kamil Sadowski (45)
2:0 – Roland Emeka John (46)
3:0 – Szymon Cukier (57)
3:1 – Dawid Bąk (75)
BARYCZ: Koczorowski – Serweta, Musioł,
Walkus, Bachta, Bąk, Stachowski,
Kazanecki, Kierat, Puchała, Pasternak (56'
Wójcik)   
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Re pre zen tan ci Olim pii Ciesz -
ków VI Ogól no pol ski Tur niej Za pa śni -
czy w Osiel sku mo gą za li czyć
do uda nych. Trzech za wod ni ków na -
sze go klu bu wró ci ło bo wiem z za wo -
dów z me da lem.

Star tu ją cy w ka te go rii do 48 kg Ja kub
Kę sy po raz ko lej ny trium fo wał, po twier -
dza jąc zna ko mi tą dys po zy cję. W pierw szej
run dzie nie dał szans za wod ni ko wi ze Świ -
dwi na. Na stęp nie jesz cze bar dziej prze ko -
nu ją co roz pra wił się z przed sta wi cie lem
Star gar du, a po tem od pra wił za pa śni ka
z Ukra iny. W fi na le cze kał na nie go wy ma -
ga ją cy ry wal z Wiel kiej Bry ta nii. Po emo -
cjo nu ją cym po je dyn ku przed sta wi ciel

ciesz kow skie go klu bu mógł cie szyć się ze
zło te go krąż ka.

Nie wie le go rzej spi sa li się je go klu bo -
wi ko le dzy, któ rzy zdo by li srebr ne me da -
le. Mak sy mi lian Tom czak pew nie
roz po czął zma ga nia w wa dze do 52 kg.
W dro dze do fi na łu po ko nał prze ciw ni -
ków ze Świe cia i Lu bi cho wa. Nie ste ty,
ostat ni ry wal z Te re si na oka zał się zbyt
moc ny. Mar cel Ży to w kat. 62 kg rów nież
po ka zał kla sę. Po ko nał za pa śni ków z Ko ro -
no wa i Byd gosz czy, a w fi na ło wej wal ce
mu siał uznać wyż szość re pre zen tan ta Na -
my sło wa. Naj lżej szy z ciesz ko wian, Ma ciej
Sa do wik, rów nież był bli ski wy wal cze nia
me da lu, lecz osta tecz nie za jął pią tą lo ka tę
w kat. do 38 kg. (MS)

W Gie rał tow cu ro ze gra no fi nał Dol -
no ślą skich Igrzysk Dzie ci w Te ni sie
Sto ło wym In dy wi du al nym. W za wo -
dach ry wa li zo wa ło dwóch przed sta -
wi cie li mi lic kie go Li de ra, je den
z nich przy wiózł zło to.

Do star tu w fi na le upraw nia ło za ję cie
jed ne go z sze ściu czo ło wych miejsc w za -
wo dach stref je le nio gór skiej, le gnic kiej,
wał brzy skiej i wro cław skiej. Ka te go ria
dzie ci obej mo wa ła rocz nik 2009 i młod -
sze. Zma ga nia roz gry wa no sys te mem
do dwóch po ra żek. 

Naj lep szym mło dym te ni si stą oka zał
się Fran ci szek Ku char ski, re pre zen tant
UKS Li der Mi licz i uczeń Szko ły Pod sta -
wo wej nr 1 w Mi li czu. Cięż ka pra ca się
opła ci ła, gdyż po raz ko lej ny uda ło mu się
pod bić dol no ślą skie sto ły. Je go klu bo wy
ko le ga, Mar cel Ski ba, po po raż ce w pół fi -
na le osta tecz nie upla so wał się na szó stej
po zy cji. War to jed nak pod kre ślić, że na -
wią zał rów no rzęd ną wal kę ze star szy mi
od sie bie aż o trzy la ta. Obu pod opiecz nym
tre ne ra Ra fa ła Gen de ry na le żą się gra tu la -
cje.

(MS)

ZAPASY

Trzy medale dla Olimpii

TENIS STOŁOWY

Triumf miliczanina w Gierałtowcu
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