
W nie dzie lę w au li I Li ceum Ogól no -
kształ cą ce go im. Ar mii Kra jo wej
w Mi li czu już po raz dzie sią ty od był
się cha ry ta tyw ny kon cert, or ga ni zo -
wa ny przez Mi lic kie Sto wa rzy sze nie
Przy ja ciół Dzie ci i Osób Nie peł no -
spraw nych. Tym ra zem na sce nie wy -
stą pi ły ka pe le roc ko we – No wo mo -
wa, Pan Prze ci nek & Ze spół De pre -
syj ny oraz Kwar tet Pro For ma.

Pod czas im pre zy zbie ra ne by ły
środ ki na wy kup i mo der ni za cję
ośrod ka w Kro śni cach, w któ rym
od lat znaj du je się część od dzia łów
szkol nych i re ali zo wa na jest opie ka wy -

tchnie nio wa oraz miesz kal nic two tre -
nin go we. Wy kup bu dyn ku po zwo li
sto wa rzy sze niu na re mont ze wnętrz -
nej czę ści oraz za pew nie nie mak sy -
mal ne go bez pie czeń stwa i kom for tu
oso bom z nie peł no spraw no ścia mi.

– To już dzie sią ta edy cja kon cer tu
or ga ni zo wa ne go przez Mi lic kie Sto wa -
rzy sze nie Przy ja ciół Dzie ci i Osób Nie -
peł no spraw nych. Ju bi le usz ob cho dzić
bę dzie my w iście roc ko wym sty lu,
wra ca jąc my śla mi do pierw sze go
z nich, któ ry od był się w 2016 ro ku
wła śnie tu, w au li I Li ceum Ogól no -
kształ cą ce go w Mi li czu, a je go gwiaz -
dą by ła Ewe li na Li sow ska. Wte dy

ce lem zbiór ki był „po kój wy tchnień”,
któ ry funk cjo nu je do dnia dzi siej sze -
go. Te raz po wy ku pie niu bu dyn ku,
w któ rym się znaj du je, przy szedł czas
na je go mo der ni za cję – mó wi li or ga ni -
za to rzy. 

Po mię dzy wy stę pa mi ze spo łów za -
pre zen to wa no wie le ory gi nal nych ga -
dże tów, prze zna czo nych na au kcję
cha ry ta tyw ną, m. in. pły ty z naj więk -
szy mi prze bo ja mi gru py Kult, ko szul -
kę ze spo łu z au to gra fem Ka zi ka
Sta szew skie go, al bum „30 lat z wa ria -
ta mi” ka pe li Big Cyc, grill, vo uche ry
do ha waj skiej re stau ra cji czy prze lot
nad Do li ną Ba ry czy.

Na sce nie ja ko pierw si po ja wi li się
człon ko wie wro cław skie go ze spo łu
No wo mo wa – Da mian Cy wiń ski,
Woj ciech Dzie dzic ki oraz – po cho -
dzą cy z po wia tu mi lic kie go – Al bert
Gan carz, Ja kub Le gen dzie wicz i Szy -
mon Ka spro le wicz. Mu zycz ne in spi ra -
cje czer pią z post pun ko wej sce ny
lat 80. oraz współ cze snej mu zy ki al ter -
na tyw nej. W 2019 wy da li pierw szy al -
bum – „De biut”.

Po tem przy szedł czas na Pa na Prze -
cin ka & Ze spół De pre syj ny z Kro to szy -
na. Ci ar ty ści są do sko na le zna ni
mi ło śni kom mu zy ki w wo je wódz twie
wiel ko pol skim i nie tyl ko. Ich utwo ry
by ły obec ne na li stach prze bo jów wie -
lu roz gło śni ra dio wych. Ja ko jed ni z nie -
wie lu zna leź li się na świa to wej li ście
The Hi sto ry of Ja mes Joy ce Mu -
sic – Ada pta tions, In ter pre ta tions and

In spi ra tions. Wszyst ko to za spra wą
utwo ru „Fin ne gans Wa ke”. Gru pę two -
rzą Mar cin Szyn drow ski – wo kal, gi ta -
ra, Ma ciej R. Hof f mann – bas, Mar ta
Wie czo rek -Ra taj czyk – skrzyp ce, Mar -
cin „Żu kis” Żak – per ku sja, Prze my -
sław Łączyński – gitara solowa. Ze spół
wy ko nu je mu zy kę z po gra ni cza al ter -
na tyw nej po ezji śpie wa nej i roc ka. 

Na za koń cze nie wy stą pił Kwar tet
Pro For ma. Gru pa po wsta ła w 2001 r.
w Po zna niu i funk cjo nu je ja ko je dy ny
pię cio oso bo wy kwar tet w Pol sce, a być
mo że na świe cie. Ze spół sły nie z bo ga -
tych aran ża cji i roz po zna wal ne go
brzmie nia, w któ rym du żą ro lę oprócz
in stru men ta rium pod sta wo we go od -
gry wa ją kon tra bas, akor de on, man do -
li na i róż ne in stru men ty per ku syj ne. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI
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Z SESJI

Szpital musi
minimalizować koszty
swojej działalności

MILICZ

Rockowe granie w szczytnym celu

Czytaj na str. 5
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Dzię ki de cy zji rad nych po wia to wych
Mi lic kie Sto wa rzy sze nie Przy ja ciół
Dzie ci i Osób Nie peł no spraw nych
otrzy ma ło bo ni fi ka tę na wy kup po -
szpi tal ne go bu dyn ku w Kro śni cach. 

Pod ko niec mar ca sta ro sta Sła wo mir
Strze lec ki z wi ce sta ro stą Ha li ną Gó rą spo -
tka li się z Ali cją Szat kow ską – pre zes MSP -
DiON, i wi ce pre zes Iwo ną Gór nic ką
w kan ce la rii no ta rial nej, by pod pi sać nie -
zbęd ne do ku men ty. Dzię ki de cy zji o wy -
ku pie bu dyn ku moż li we bę dzie
prze pro wa dze nie grun tow ne go re mon tu
znisz czo nej czę ści ze wnętrz nej oraz osu -
sza nia i wzmac nia nia piw nic i fun da men -

tów. Skut ko wać to bę dzie za pew nie niem
mak sy mal ne go bez pie czeń stwa i kom for -
tu oso bom z nie peł no spraw no ścia mi, któ -
re re ali zu ją obo wią zek szkol ny oraz
ko rzy sta ją z opie ki wy tchnie nio wej
i miesz kal nic twa tre nin go we go. 

– Pra gnie my ser decz nie po dzię ko wać
urzę du ją ce mu Za rzą do wi Po wia tu Mi lic -
kie go za tę wy cze ki wa ną przez nas ini cja -
ty wę oraz pa nu Bar to szo wi Wą si ko wi
za ob słu gę no ta rial ną, zgod nie z ro dzin ną
tra dy cją, za sym bo licz ną zło tów kę – za ko -
mu ni ko 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)

POWIAT

Zapewnić komfort 
osobom niepełnosprawnym

Mi lic cy le śni cy ura to wa li sam ca je le -
nia szla chet ne go, któ re go po ro że
i ra ci ce by ły kil ka krot nie owi nię te
dru tem za sta wio nym przez kłu sow -
ni ków. Ak cja prze bie gła spraw nie
i bez pro ble mo wo. 

Jak in for mu ją le śni cy, wnyk był so lid -
nie za cze pio ny do drze wa, przez co zwie -
rzę nie mia ło moż li wo ści uciecz ki.
Na tych miast po otrzy ma niu zgło sze nia
przy je cha li na miej sce zda rze nia w ce lu
prze pro wa dze nia ak cji ra tun ko wej. Sa miec
był na skra ju wy cień cze nia i nie miał si ły
uciec po uwol nie niu. Zo stał cza so wo
uśpio ny w ce lu bez piecz ne go i bez stre so -

we go prze wie zie nia do ośrod ka re ha bi li ta -
cji, skąd po na bra niu sił wy pusz czo no go
na wol ność.

– Mi mo że kłu sow nic two jest nie le gal -
ne, to wciąż zda rza ją się przy pad ki nie le gal -
ne go po zy ska nia zwie rzy ny le śnej.
Wny ka rzy nie od stra sza fakt, iż z za czyn -
no ści o cha rak te rze kłu sow ni czym gro zi ka -
ra do pię ciu lat po zba wie nia wol no ści.
Ape lu je my do od wie dza ją cych la sy, by za -
uwa żo ne pu łap ki i wny ki nie zwłocz nie zgła -
szać do le śni ków. Zo sta ną zde mon to wa ne,
a sa mo miej sce ich zna le zie nia bę dzie pa tro -
lo wa ne przez służ bę le śną – po in for mo wa -
ło Nad le śnic two Mi licz.

OPRAC. (FE NIX)

MILICZ

Jeleń oswobodzony 
przez leśników

Tuż przed świę ta mi Wiel kiej No cy
przy „Chat ce Pu chat ka” – Świe tli cy
Śro do wi sko wej Ośrod ka Po mo cy
Spo łecz nej w Mi li czu od był się pol -
sko -ukra iń ski pik nik in te gra cyj ny.
Po go da do pi sa ła, a dzie ci ba wi ły się
wspa nia le. Or ga ni za to ra mi im pre zy
by ły gmi na Mi licz, Żło bek Pu blicz ny
„Stu mi lo wy Las”, Ośro dek Spor tu
i Re kre acji oraz „Chat ka Pu chat ka”.

Dla naj młod szych przy go to wa no sze reg
atrak cji, jak choć by dmu cha ny za mek, zjeż -
dżal nię, za ba wy z ani ma to rem, za ję cia pla -
stycz ne, ma lo wa nie twa rzy, za pla ta nie
ko lo ro wych war ko czy ków. Nie za bra kło kieł -
ba sek zgril la, na po jów, sło dy czy, upo min ków. 

– Nasz lo kal ny, ale mię dzy na ro do wy
pik nik oka zał się ra do snym spo tka niem za -
rów no dla dzie ci, jak i do ro słych. Ko lo ro -
we dmu chań ce, ma lo wa nie twa rzy,
wpla ta nie ko lo ro wych war ko czy ków, ma -
lo wa nie far ba mi na fo lii, kon kur sy wo kal -
ne i pla stycz ne oka za ły się strza ła mi
w dzie siąt kę. Od by ły się rów nież kon ku -
ren cje spraw no ścio we. Naj bar dziej emo cjo -
nu ją ce by ły prze cią ga nie li ny, bieg
w wor kach oraz rzu ty do ce lu. Do wo li ko -
rzy sta no z za so bów pla cu za baw „Chat ki

Pu chat ka” i cu dow nej po go dy. Bie ga ją ce,
ro ze śmia ne, bez tro skie i przede wszyst kim
bez piecz ne dzie ci, a po nad ni mi hymn
Ukra iny, wy śpie wa ny przez jed ną z dziew -

czy nek, by ły do wo dem na to, że przed -
świą tecz na śro da oka za ła się dniem praw -
dzi wej in te gra cji – pod su mo wał im pre zę
żło bek „Stu mi lo wy Las”. (FE NIX)

MILICZ

Polsko-ukraiński piknik przedświąteczny
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Aktualności 3

W świą tecz ny po nie dzia łek po mię -
dzy Jan ko wem a Trze bic kiem do szło
do wy pad ku dro go we go. Kie row ca
stra cił pa no wa nie nad po jaz dem,
któ ry da cho wał w przy droż nym ro -
wie. Jak się oka za ło, męż czy zna był
nie trzeź wy. 

We dług usta leń po li cji 40-let ni miesz -
ka niec gmi ny Ciesz ków stra cił pa no wa nie
nad sa mo cho dem mar ki Nis san, w efek cie
cze go po jazd zje chał do przy droż ne go ro -
wu. W or ga ni zmie kie row cy stwier dzo -
no 2,8 pro mi la al ko ho lu. Po nad to miał on
są dow nie orze czo ny za kaz pro wa dze nia
po jaz dów me cha nicz nych.  – Przy by ły

na miej sce zda rze nia Ze spół Ra tow nic twa
Me dycz ne go za brał ran ne go męż czy znę
na ba da nia do szpi ta la w Trzeb ni cy. Nikt
in ny nie ucier piał. Uszko dzo ne au to prze -
ka za no oso bie wska za nej przez kie row cę.
Po li cjan ci za trzy ma li do wód re je stra cyj ny
po jaz du z uwa gi na uszko dze nia po wsta łe
w trak cie da cho wa nia. Po stę po wa nie jest
w to ku – spra wa znaj dzie swój fi nał w mi -
lic kim są dzie, gdzie męż czy zna po nie sie
kon se kwen cje praw ne zwią za ne z kie ro wa -
niem sa mo cho dem oso bo wym w sta nie
nie trzeź wo ści i wbrew są do we mu za ka zo -
wi – oznaj mia pod insp. 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

Jazda po pijaku 
zakończyła się dachowaniem

15 kwiet nia w miej sco wo ści Ostro -
wą sy (gmi na Mi licz) po li cjan ci za trzy -
ma li do kon tro li dro go wej 49-let nią
miesz kan kę Ostro wa Wlkp. Kie ru jąc
sa mo cho dem mar ki Al fa Ro meo,
prze kro czy ła bo wiem do zwo lo ną
pręd kość o 60 km/h. Ko bie ta zo sta -
ła uka ra na wy so kim man da tem
i ode bra niem pra wa jaz dy na trzy
mie sią ce.

Pro wa dzo ny przez 49-lat kę sa mo chód
pę dził z pręd ko ścią 110 km/h w te re nie za -
bu do wa nym, gdzie do zwo lo na pręd kość

wy no si 50 km/h. W związ ku z tym kie ru -
ją cą uka ra no man da tem w kwo cie 1500

zło tych oraz 10 punk ta mi kar ny mi. Po -
nad to po li cjan ci ode bra li miesz kan ce
Ostro wa Wlkp. pra wo jaz dy. Do ku ment
nie zwłocz nie wy sła no do sta ro sty po wia -
to we go, któ ry miał wy dać de cy zję o je go za -
trzy ma niu na okres trzech mie się cy. 

– Ko bie cie wy da no po kwi to wa nie.
Ta ki do ku ment upraw nia do jaz dy przez
ko lej ne 24 go dzi ny, co ma umoż li wić kie -
ru ją cej do tar cie do ce lu. Po za koń cze niu
kon tro li dro go wej ko bie ta zo sta ła zwol nio -
na – po in for mo wał pod insp. Sła wo mir
Wa leń ski z mi lic kiej ko men dy po li cji. 

(FE NIX)

NA DRODZE

Jechała 110 km/h w terenie zabudowanym
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Na sygnale4 WTOREK, 26 KWIETNIA 2022

Pod czas czyn no ści służ bo wych, ja kie
na miej scu śmier tel ne go po trą ce nia
pie sze go wy ko ny wa li po li cjan ci,
ujaw nio no pi ja ne go kie row cę. Mi lic -
ki sąd w try bie przy spie szo nym wy -
dał wy rok w tej spra wie. 

Do zda rze nia do szło 16 kwiet nia
na dro dze kra jo wej nr 15, na od cin ku po -
mię dzy miej sco wo ścia mi La so wi ce a Sko -
ro szów. Służ by mun du ro we za bez pie cza ły
miej sce wy pad ku, gdzie śmierć po niósł 39-
let ni męż czy zna. Kil ka sa mo cho dów sta ło
w kor ku w ocze ki wa niu na prze jazd. 

Funk cjo na riu sze po li cji zo sta li po in -
for mo wa ni przez jed ne go z kie row ców
o nie po ko ją cym za cho wa niu męż czy zny
pro wa dzą ce go po jazd mar ki Peu ge ot. Miał
on wcze śniej je chać ca łą sze ro ko ścią dro gi,
co wzbu dzi ło po dej rze nie, że jest
pod wpły wem al ko ho lu. W związ ku z tym
po li cjan ci wy le gi ty mo wa li i skon tro lo wa li
wska za ne go męż czy znę. Oka za ło się,
iż 49-let ni oby wa tel Moł da wii rze czy wi -
ście jest nie trzeź wy. Ba da nie al ko ma tem
wy ka za ło, że w or ga ni zmie miał 2,3 pro -
mi la al ko ho lu. Przy by ły na miej sce do dat -
ko wy pa trol prze wiózł kie row cę

do Ko men dy Po wia to wej Po li cji w Mi li czu. 
– W try bie przy spie szo nym, prze wi -

dzia nym dla ob co kra jow ców, 49-la tek zo -
stał za trzy ma ny w po li cyj nym aresz cie,
a je go sa mo chód tra fił na par king strze żo -
ny. Po wy trzeź wie niu usły szał w obec no ści
tłu ma cza za rzut po peł nie nia prze stęp stwa
dro go we go, po le ga ją ce go na kie ro wa niu sa -
mo cho dem w sta nie nie trzeź wo ści.
W świą tecz ny po nie dzia łek po li cjan ci do -
pro wa dzi li ob co kra jow ca do Są du Re jo no -
we go w Mi li czu, któ ry w try bie
przy spie szo nym wy dał wy rok ska zu ją cy
w tej spra wie. Jesz cze te go sa me go dnia
ska za ny ob co kra jo wiec od zy skał wol -
ność – in for mu je pod insp. Sła wo mir Wa -
leń ski z KPP w Mi li czu.

(FE NIX)

Z POLICJI

Jechał samochodem, mając ponad dwa promile

15 kwiet nia w go dzi nach ran nych
po li cja za trzy ma ła dwie oso by, któ re
kie ro wa ły po jaz da mi w sta nie nie -
trzeź wo ści. Ma ło te go, jed na z nich
nie po sia da ła wy ma ga nych upraw -
nień, a dru ga spo wo do wa ła ko li zję. 

Oko ło go dzi ny 7.00 na ul. Szkol nej
w Kro śni cach po li cjan ci za trzy ma li
do kon tro li dro go wej kie row cę sa mo cho -
du mar ki Opel Astra, któ ry nie miał za -
pię tych pa sów. Ba da nie trzeź wo ści
wy ka za ło obec ność 1,3 pro mi la al ko ho -

lu we krwi. W do dat ku 44-let ni męż czy -
zna nie miał wy ma ga nych upraw nień.
Unie moż li wio no mu dal szą jaz dę, a sa -
mo chód prze ka za no oso bie przez nie go
wska za nej.

Dwie go dzi ny póź niej na skrzy żo wa -
niu ulic Par ko wa i Ko le jo wa w Kro śni cach
do szło do ko li zji dro go wej. Kie row ca sa -
mo cho du oso bo we go mar ki Peu ge ot,
skrę ca jąc w le wo, nie ustą pił pierw szeń -
stwa bu so wi mar ki Ci tro en Jum per, do -
pro wa dza jąc do zde rze nia. Na szczę ście
ni ko mu nic się nie sta ło. 72-let ni spraw -
ca zda rze nia miał we krwi po nad 0,8 pro -
mi la al ko ho lu. Za bra no mu pra wo jaz dy
i prze ka za no po jazd oso bie przez nie go
wska za nej. 

– Spra wy znaj dą swój fi nał w mi lic -
kim są dzie. Męż czyź ni po nio są kon se -
kwen cje praw ne, zwią za ne z kie ro wa niem
sa mo cho da mi w sta nie nie trzeź wo ści. Nie
unik ną rów nież ka ry za po zo sta łe prze wi -
nie nia – in for mu je pod insp. Sła wo mir
Wa leń ski z Ko men dy Po wia to wej Po li cji
w Mi li czu.

(FE NIX)

KROŚNICE

Nietrzeźwi o poranku

12 kwiet nia na tra sie Su li ra dzi ce -
-Kuź ni ca Cze szyc ka do szło do wy pad -
ku dro go we go, w wy ni ku któ re go
dwie oso by zo sta ły prze trans por to -
wa ne do szpi ta la. Jak się oka za ło,
spraw ca zda rze nia był nie trzeź wy. 

We dług wstęp nych usta leń po li cji, 26-
let ni oby wa tel Ukra iny, kie ru ją cy sa mo cho -
dem oso bo wym mar ki Opel Cor sa, na łu ku
dro gi stra cił pa no wa nie nad po jaz dem, któ -
ry w re zul ta cie zje chał z jezd ni i ude rzył
w drze wo, po czym prze wró cił się na dach.
W au cie po dró żo wa ły tak że dwie ko bie ty
i 13-let ni chło piec. Jed na z pa sa że rek do zna -
ła po waż nych ob ra żeń izo sta ła prze trans por -
to wa na śmi głow cem Lot ni cze go Po go to wia
Ra tun ko we go do szpi ta la we Wro cła wiu.
Do pla ców ki me dycz nej w Trzeb ni cy prze -
wie zio no na to miast kie row cę. Oka za ło się,
że26-lat ko wi nic po waż ne go się nie sta ło i te -
go sa me go dnia zo stał zwol nio ny. 

– Dru ga z pa sa że rek i 13-let ni chło -
piec nie do zna li ob ra żeń cia ła. Sa mo chód

uległ po waż ne mu uszko dze niu i nie
nada wał się do dal szej jaz dy. Po li cjan ci
usta li li, że 26-la tek miał pra wo jaz dy, ale
był nie trzeź wy. Ba da nie wy ka za ło w je go
or ga ni zmie pra wie dwa pro mi le al ko ho -
lu. W związ ku z tym za raz po opusz cze -
niu szpi ta la męż czy znę za trzy ma no

w po li cyj nym aresz cie. W try bie przy spie -
szo nym, prze wi dzia nym mię dzy in ny mi
dla ob co kra jow ców, po wy trzeź wie niu zo -
stał do pro wa dzo ny do mi lic kie go są -
du – po in for mo wał pod insp. Sła wo mir
Wa leń ski, ofi cer pra so wy KPP w Mi li czu.

(FE NIX)

NA DRODZE

Nietrzeźwy kierowca stracił panowanie nad pojazdem

Po li cjan ci za trzy ma li męż czy znę,
któ ry w po ło wie mar ca miał do pu -
ścić się uszko dze nia ele wa cji bu dyn -
ku miesz kal ne go na ul. Woj ska Pol -
skie go w Mi li czu. 

W po ło wie mar ca za rząd ca jed nej
z nie ru cho mo ści na uli cy Woj ska Pol skie -
go za wia do mił po li cję o ak cie wan da li zmu,
któ re go no cą do pu ścił się nie zna ny spraw -
ca. Z im pe tem ko piąc drzwi, uszko dził je
wraz z wi de ofo nem. Znisz czo na zo sta ła
tak że ele wa cja bu dyn ku oraz dzie sięć przę -
seł ogro dze nio wych. Przed sta wi ciel wspól -

no ty miesz ka nio wej stra ty wy ce nił na kwo -
tę 5 ty się cy zło tych.  Po li cyj ni śled czy usta -
li li, że spraw cą tych czy nów jest
wie lo krot nie już ka ra ny 33-let ni miesz ka -
niec Mi li cza. – Męż czy znę do cza su wy ja -
śnie nia spra wy za trzy ma no w po li cyj nym
aresz cie. Na stęp ne go dnia po prze słu cha -
niu w cha rak te rze po dej rza ne go o do ko na -
nie uszko dze nia mie nia zo stał zwol nio ny.
Wan da lo wi gro zi ka ra do pię ciu lat po zba -
wie nia wol no ści – po stę po wa nie jest w to -
ku – po in for mo wał pod insp. 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)

16 kwiet nia w go dzi nach wie czor -
nych na tra sie La so wi ce -Sko ro szów
do szło do po trą ce nia 39-let nie go
miesz kań ca jed nej z oko licz nych
wsi. Nie ste ty, na sku tek od nie sio -
nych ob ra żeń męż czy zna po niósł
śmierć. Nie zna ny do tej po ry spraw -
ca od je chał z miej sca wy pad ku.

Ko men da Po wia to wa Po li cji w Mi li -
czu zwra ca się z ape lem o nie zwłocz ny
kon takt wszyst kie oso by, któ re po sia da ją
wie dzę na te mat te go tra gicz ne go wy pad -
ku i je cha ły w tym cza sie dro gą kra jo wą nu -
mer 15 w po bli żu miej sca
zda rze nia. – Do szło do nie go oko ło go dzi -
ny 21.40 w od le gło ści kil ku set me trów

od La so wic, pa trząc w stro nę Sko ro szo wa.
Po li cjan ci pro szą o kon takt rów nież oso by,
któ re ma ją w sa mo cho dach za mon to wa ne
ka mer ki. Mo gły one za re je stro wać sa mo
zda rze nie lub po ru sza ją cy się w tym cza sie
po jazd z wi docz ny mi śla da mi uszko dzeń,
mo gą cy mi być skut kiem wy pad ku – ape -
lu je pod insp. 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. 

Wszel kie istot ne in for ma cje moż na
prze ka zy wać, dzwo niąc pod nu mer po li cji
w Mi li czu – 47 87 212 00, alar mo -
wy – 112 lub w każ dej jed no st ce na te re nie
kra ju. Do dys po zy cji jest tak że ano ni mo wy
te le fon za ufa nia – 71 38 42 666.

(FE NIX)

MILICZ

Odpowie za niszczenie mienia

MILICZ

Poszukiwany sprawca
śmiertelnego wypadku
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Pod czas nie daw nej se sji Ra dy Po -
wia tu Mi lic kie go przed sta wio no in -
for ma cję na te mat kon dy cji fi nan so -
wej Mi lic kie go Cen trum Me dycz ne -
go na ko niec 2021 ro ku. Stra ta szpi -
ta la wy nio sła 5,2 mln zł, z cze go 3
mln zł to amor ty za cja. Wpływ na to
mia ły m. in. sy tu acja pan de micz na
oraz wy so ki wzrost opłat za me dia.

Pre zes Za rzą du MCM, An drzej
Oćwie ja, naj pierw przed sta wił in for -
ma cje bie żą ce, do ty czą ce wy ga sza nia
ob ostrzeń pan de micz nych i po wro tu
pla ców ki me dycz nej do nor mal ne go
funk cjo no wa nia. 14 mar ca wzno wio -
no przy ję cia do od dzia łu we wnętrz -
ne go. By ło to ostat nie miej sce,
któ re go dzia łal ność za wie szo no ze
wzglę du na ko niecz ność udzie la nia
świad czeń zdro wot nych pa cjen tom
z ko ro na wi ru sem.

Przy po mnij my, że w szczy to -
wych fa zach pan de mii cza so wo by -
ły wy łą cza ne nie mal wszyst kie
od dzia ły szpi tal ne. Wy jąt kiem był
od dział re ha bi li ta cyj ny, któ ry dzia -
łał w ogra ni czo nym za kre sie, Za kład
Opie kuń czo - Lecz ni czy dla wen ty -
lo wa nych me cha nicz nie i psy chia -
tria bez in sta la cji tle no wej. Na ten
mo ment uchy lo ne są wszyst kie de -
cy zje wo je wo dy w kwe stii tzw.
miejsc co vi do wych.

– Moż na po wie dzieć, że
w chwi li obec nej szpi tal jest w fa zie
roz ru chu – tłu ma czył An drzej
Oćwie ja. – Jest to do syć in ten syw ny
po wrót do nor mal no ści. Od 1
kwiet nia nie ma my już żad ne go łóż -

ka co vi do we go. W ra zie po ja wia ją -
cych się przy pad ków mu si my mieć
na każ dym od dzia le izo lat ki. Je śli
ilość pa cjen tów co vi do wych bę dzie
się po więk sza ła, to bę dzie my mu sie -
li zwięk szyć ilość izo la tek, zmniej -
sza jąc tym sa mym da ny od dział.
Do tej po ry mie li śmy pła co ne w for -
mie ry czał tu za każ de łóż ko. Te raz
nie bę dzie do dat ko wych środ ków.
W szczy to wej fa li za pew ni li śmy 125
łó żek i nie wszyst kie by ły za ję te. Te -
raz mu si my so bie ra dzić sa mi
w kwe stii izo la tek. 4 kwiet nia za -
mknię to punkt po brań wy ma zów
w kie run ku CO VID -19. W szczy to -
wym okre sie pan de mii licz ba po bie -
ra nych dzien nie wy ma zów
do cho dzi ła do 200. W stycz niu te -
go ro ku ilość prze kro czy ła 2000. Je -
śli ktoś chce się prze te sto wać, mo że
zro bić to tyl ko od płat nie, po nie waż
Na ro do wy Fun dusz Zdro wia już te -
go nie re fun du je. De cy zje wo je wo dy
przez ten ca ły czas by ły dla mnie
świę te – stwier dził A. Oćwie ja. 

5 kwiet nia wzno wio no tak że od -
wie dzi ny pa cjen tów ho spi ta li zo wa -
nych w Mi lic kim Cen trum
Me dycz nym. W tym sa mym cza sie
wi zy tę mo że zło żyć jed na oso ba po -
wy żej 14. ro ku ży cia w go dzi -
nach 15.00-17.00. Je śli cho dzi
o ak cję szcze pień prze ciw ko CO VID -
-19, do tej po ry zde cy do wa ło się
na nie 12 097 osób, w tym 813
w tym ro ku. Naj więk sze za in te re so -
wa nie za ob ser wo wa no u se nio rów.
Wśród per so ne lu MCM za szcze pi ło
się 95 pro cent osób.

Pre zes spół ki od niósł się do roz -
po rzą dze nia mi ni stra zdro wia w kwe -
stii obo wiąz ku przyj mo wa nia
pre pa ra tu przez pra cow ni ków me -
dycz nych. Stwier dził, że przy ję te wy -
tycz ne nie ma ją pod staw praw nych
do ich eg ze kwo wa nia. – Jest to do bre
roz po rzą dze nie, ale nie wy ko nal ne.
Nie ma ele men tów wy ko naw czych,
żad nych sank cji i kar. Dy rek to rzy po -
szcze gól nych jed no stek po dej mo wa li
in dy wi du al ne de cy zje w tej spra wie
po przez ka ry i zwol nie nia. Ja pod cho -
dzę do te go li be ral nie. Je śli był by
prze pi sy o ewen tu al nych kon se kwen -
cjach, spra wa jest wte dy ja sna.
W obec nej sy tu acji nie mam pra wa
pra cow ni ka uka rać i zwol nić. Do dat -
ko wo chcę po wie dzieć, że wśród tych
pię ciu pro cent są pie lę gniar ki ane ste -
zjo lo gicz ne. Pro szę so bie wy obra zić,
że od su wam je na gle od pra cy. Wte -
dy ca ły blok ope ra cyj ny le ży – oznaj -
mił pre zes MCM. 

W 2021 r. do szło do wie lu waż -
nych zmian ka dro wych. W dru giej
po ło wie czerw ca na stą pi ła re struk tu -
ry za cja od dzia łu re ha bi li ta cyj ne go.
Funk cję kie row ni ka ob ję ła Iza be la La -
ber -Na po ra ze spe cja li za cją w dzie dzi -
nie re ha bi li ta cji. Ze spół le ka rzy
za si li li Se ba stian Na po ra – spe cja li sta
me dy cy ny spor to wej – oraz Ju lian
Ro do bol ski – neu ro log. Od dział zaj -
mu je się re ha bi li ta cją scho rzeń na rzą -
du ru chu, zwłasz cza po za bie gach
or to pe dycz nych, ura zach spor to wych
i re kon struk cjach. 

Do zmian ka dro wych do szło rów -
nież w Pod sta wo wej Opie ce Zdro wot -

nej. Od 17 sierp nia kie ru je nią An na
Pa le czek -Ró że wicz – spe cja list ka me -
dy cy ny ro dzin nej. Od dział or to pe dii
w mar cu ze szłe go ro ku za si lił le karz
Ma ciej Be szłej – spe cja li sta or to pe dii
i trau ma to lo gii na rzą du ru chu.
W 2021 r. zde cy do wa no o za trud nie -
niu trzech le ka rzy re zy den tów,
a w 2022 – ko lej nych pię ciu. No we -
go kie row ni ka ma też Za kład Opie ki
Lecz ni czej. Funk cję tę peł ni Aga ta
Bron kow ska – spe cja list ka ane ste zjo -
lo gii i in ten syw nej te ra pii. 

W czwar tym kwar ta le 2021 r.
szpi tal po zy skał kon trakt z NFZ -
-em na uru cho mie nie po rad ni dia -
be to lo gicz nej, w któ rej
za trud nio no lek. Mo ni kę Kacz ma -
rek. – Sta le dą ży my do zwięk sze nia
za so bów ka dro wych le ka rzy po -
przez pro wa dze nie szko leń spe cja -
li za cyj nych. W lu tym ga bi net POZ
wpi sa ny zo stał na li stę jed no stek
akre dy to wa nych do pro wa dze nia
szko le nia spe cja li stycz ne go – trzy
miej sca. Po za tym zło żo no wnio sek
o przy zna nie dwóch miejsc spe cja -
li za cyj nych w od dzia le ane ste zjo lo -
gii i in ten syw nej te ra pii, jak
rów nież o ko lej ne zwięk sze nie ilo -
ści miejsc w od dzia le psy chia trycz -
nym ogól nym. Obec nie ma my
akre dy ta cje na pro wa dze nie spe cja -
li za cji w na stę pu ją cych dzie dzi -
nach: chi rur gia ogól na – czte ry,
cho ro by we wnętrz ne – sześć, or to -
pe dia – czte ry, pe dia tria – trzy,
psy chia tria – dwa na ście, psy chia -
tria dzie ci i mło dzie ży – sześć, re -
ha bi li ta cja – dwa, me dy cy na

ro dzin na – trzy. Łącz nie jest to 40
miejsc – wy li czał A. Oćwie ja.

W kwe stii fi nan sów na ra sta ją
pro ble my zwią za ne z wy so ki mi ce na -
mi prą du, ogrze wa nia czy uty li za cji
od pa dów me dycz nych. Szpi tal jest
w trak cie opra co wy wa nia atrak cyj nej
ofer ty za bie gów i usług ko mer cyj -
nych. Po szu ki wa ne są rów nież moż li -
wo ści wdro że nia dzia łań
oszczęd no ścio wych w kwe stii opłat
za me dia. Roz wa ża na jest kon cep cja
po zy ski wa nia prą du i cie pła za po mo -
cą pa ne li fo to wol ta icz nych.

W ce lu zmniej sze nia zo bo wią zań
w paź dzier ni ku 2021 zło żo no wnio -
sek o do ka pi ta li zo wa nie spół ki przez
ich wła ści cie li, tj. po wiat mi lic ki oraz
gmi nę Mi licz. Mi mo trud nej sy tu acji
Mi lic kie mu Cen trum Me dycz ne go
uda ło się po zy skać ok. 13 mln zł środ -
ków ze wnętrz nych w for mie re ali zo -
wa nia pro jek tów, da ro wizn
rze czo wych i fi nan so wych. Uda ło się
za ku pić np. dwa no we apa ra ty RTG,
środ ki ochro ny oso bi stej, in sta la cje
tle no we, a po nad to wy ko na no grun -
tow ną re no wa cję od dzia łu psy chia trii
dzie cię cej.

Za py ta ny przez rad ne go Mar ka
Sier piń skie go o bra ki ka dro we, pre -
zes MCM oświad czył, że obec nie bra -
ku je przede wszyst kim
ane ste zjo lo gów, chi rur gów, uro lo gów
i in ter ni stów. Po twier dził, że do per -
so ne lu do łą cza ją rów nież Ukra iń cy.
W naj bliż szym cza sie za trud nie ni
ma ją być le karz in ter ni sta, fi zjo te ra -
peut ka i pie lę gniar ka.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

Na se sji Ra dy Po wia tu Mi lic kie go po -
in for mo wa no, że w te go rocz nym se -
zo nie let nim na Za le wie Mi lic kim nie
bę dzie ob słu gi ra tow ni czej. Każ dy ko -
rzy sta ją cy z te go akwe nu bę dzie to
czy nił na wła sną od po wie dzial ność.

Te mat ów po ru szo no w trak cie
oma wia nia spra woz da nia sta ro sty mi -
lic kie go. Ma rek Sier piń ski chciał się
do wie dzieć, jak przed sta wia się kwe -
stia otwar cia ką pie li ska na Za le wie Mi -
lic kim. – Wspo mniał pan o swo im

spo tka niu z pre ze sem Fun da cji
na Rzecz Zie mi Mi lic kiej. Czy w se zo -
nie let nim jest pla no wa ne otwar cie ką -
pie li ska i czy bę dzie ono strze żo ne?
Dru ga kwe stia – ja kie prze zna cze nie
bę dzie miał bu dy nek naj bli żej po mo -
stu, w któ rym prze cho wy wa no wcze -
śniej ka ja ki? – py tał rad ny. 

Sta ro sta od po wie dział, że w bie żą -
cym ro ku nie bę dzie za pew nio na opie -
ka ra tow ni ków na ką pie li sku. Wpły wa
na to ma trud na sy tu acja fi nan so wa
fun da cji. – W dzi siej szej sy tu acji fi nan -
so wej fun da cja nie mo że so bie po zwo -
lić, aby za trud nić dwóch ra tow ni ków.
Je śli cho dzi o bu dy nek, to prze cho wy -
wa ne są w nim da ry na dzia łal ność cha -
ry ta tyw ną i sta tu to wą. Wszyst ko, co
tam tra fi, roz dzie la i ko or dy nu je fun da -
cja ra zem z PCPR -em. Mie li śmy ofi cjal -
ne otwar cie te go miej sca dwa ty go dnie
te mu. Ka ja ki mo że my prze cho wy wać
dzię ki uprzej mo ści pre ze sa Bier na ta
OSiR -u – wy ja śnił Sła wo mir Strze lec -
ki, pod kre śla jąc, że z ką pie li ska bę dzie
moż na sko rzy stać tyl ko na wła sną od -
po wie dzial ność. MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

Na bieżąco 5

Z SESJI

Ratowników nie będzie 
Kil ka dni te mu dzia ła ją cy w gmi nie
Mi licz Spo łecz ny Ko mi tet Po mo cy
Ukra inie pod su mo wał swo ją do tych -
cza so wą dzia łal ność. 

Dzię ki wspar ciu wie lu osób uda ło
się za ku pić m. in. 25 te le fo nów bez
mo du łu GPS dla ukra iń skich żoł nie -
rzy, tek sty lia (po dusz ki, po ściel, prze -
ście ra dła itp.), któ re tra fi ły do sal
wiej skich w uży cze nie na przy go to wa -
nie miejsc za kwa te ro wa nia dla
uchodź ców wo jen nych, ko stiu my ką -
pie lo we dla dzie ci i do ro słych na za ję -
cia na ba se nie. 

Na chwi lę obec ną (stan na 21
kwiet nia) na kon cie ko mi te tu zgro ma -
dzo no 8410 zł i 700 eu ro. – Dzię ku -
je my po raz ko lej ny wszyst kim na szym
do tych cza so wym dar czyń com. Bar -
dzo dzię ku je my Fun da cji The Ukra -
inian Re fu gee Fo un da tion i pa ni
An nie Kwo lik -Ze ma ita itis (z ro dzi ny
Cho ło dec kich w Mi li czu), któ ra prze -

ka za ła środ ki me dycz ne na łącz ną
kwo tę 70 000 zł. To wszyst ko za po -
śred nic twem pią te go trans por tu hu -
ma ni tar ne go, or ga ni zo wa ne go przez
Gmi nę Mi licz. Dzię ku je my Jac ko wi
Bier na to wi i Da wi do wi Mi sia ko wi
za Wa sze nie usta wa nie w po mo cy
i cią głą go to wość do wy jaz dów. Za chę -
ca my do dal sze go nie sie nia po mo -
cy – na pi sa no w ko mu ni ka cie
na pro fi lu fa ce bo oko wym ko mi te tu.
Wpłat moż nado ko ny wać nanu mer kon ta:
49 9582 0000 2000 0037 2367 0001,
Bank Spół dziel czy wMi li czu, ty tuł wpła -
ty: „Na po moc Ukra inie”. OPRAC. (FE NIX)

ŹRÓ DŁO: SPO ŁECZ NY KO MI TET 

PO MO CY UKRA INIE

MILICZ

Nie ustają w pomaganiu

Z SESJI

Szpital musi minimalizować koszty swojej działalności
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13 kwiet nia w Szko le Pod sta wo wej
nr 1 w Mi li czu od był się po wia to wy fi -
nał Ogól no pol skie go Tur nie ju Wie -
dzy o Bez pie czeń stwie w Ru chu Dro -
go wym. Or ga ni za to rem wy da rze nia
by ła Ko men da Po wia to wa Po li cji.

Ce lem za wo dów jest dzia ła nie
na rzecz po pra wy sta nu bez pie czeń stwa
ru chu dro go we go, w tym bez pie czeń stwa
dzie ci i mło dzie ży szkol nej. W czę ści teo -
re tycz nej na le ża ło roz wią zać test do ty czą -
cy za gad nień z za kre su prze pi sów ru chu
dro go we go. W czę ści prak tycz nej na ry wa -
li zu ją cych cze ka ły ćwi cze nia z za kre su
udzie la nia pierw szej po mo cy oraz jaz da ro -
we rem przez tor prze szkód. 

W kla sy fi ka cji dru ży no wej w ka te -
go rii 10-12 lat zwy cię ży ła eki pa ze Szko -
ły Pod sta wo wej we Wró bliń cu
w skła dzie: Oli wia Ko łecz ko, We ro ni ka
Ko wal czyk -Ła biak, Na tan Gro chow ski
i Fi lip No gaj. Dru gie miej sce za jął ze spół

ze Szko ły Pod sta wo wej z Kuź ni cy Cze -
szyc kiej, a na trze cim zna leź li się re pre -
zen tan ci mi lic kiej Dwój ki. 

W ka te go rii po wy żej 12 lat trium fo -
wa ła dru ży na Szko ły Pod sta wo wej w Kro -
śni cach w skła dzie: Kor nel Wro now ski,
Klau dia Kał ka i Do mi ni ka Gorz kie wicz.
Na po dium za mel do wa ły się tak że eki py
z SP nr 1 w Mi li czu i SP we Wró bliń cu.
Zwy cię skie dru ży ny bę dą re pre zen to wać

po wiat mi lic ki w eli mi na cjach stre fo -
wych, któ re od bę dą się 14 ma ja w Wo je -
wódz kim Ośrod ku Ru chu Dro go we go we
Wro cła wiu. 

In dy wi du al nie w młod szej ka te go rii
naj lep szy oka zał się N. Gro chow ski (SP we
Wró bliń cu), a wśród star szych uczniów
zwy cię żył K. Wro now ski (SP w Kro śni -
cach).

(FE NIX) 

BEZPIECZEŃSTWO

Powiatowy finał ogólnopolskiego turnieju

Bar tosz Pie trzak 5 lu te go miał po -
waż ny wy pa dek, w wy ni ku któ re go
do znał uszko dze nia krę go słu pa.
Od dwóch mie się cy prze by wa w szpi -
ta lu w Ka li szu na od dzia le neu ro chi -
rur gii. By od zy skać peł ną spraw ność,
męż czy zna po trze bu je dwóch 7-ty go -
dnio wych tur nu sów re ha bi li ta cyj -
nych, a koszt jed ne go wy no si aż 22
ty sią ce zło tych. Zbiór ka środ ków
na ten cel jest do stęp na na por ta lu
sie po ma ga. pl.

Bar tosz ma 31 lat i jest ko cha ją -
cym oj cem 5-let niej Oliw ki. Wy cho -
wa ła go ma ma, któ ra sta nę ła
na wy so ko ści za da nia, re kom pen su jąc
brak oj ca. Od kie dy tyl ko był w sta nie,
pra co wał, aby po móc jej w utrzy ma -
niu go spo dar stwa do mo we go. Pro wa -
dził dzia łal ność go spo dar czą, a pra ce
wy ko ny wał na te re nie Nie miec. 5 lu -
te go w trak cie roz biór ki bu dyn ku go -
spo dar cze go dach się za wa lił,
w wy ni ku cze go 31-la tek spadł z wy -
so ko ści kil ku me trów. 

Męż czy zna zo stał przy ję ty na Od -
dział Neu ro chi rur gii z po wo du ura zu
wie lo miej sco we go, ja kie go do znał
pod czas upad ku z wy so ko ści. Do szło
wów czas do zła ma nia krę go słu pa
na po zio mie krę gu Th12 z ob ja wa mi
uszko dze nia struk tur we wnątrz ka na -
ło wych. Za kwa li fi ko wa no go do le cze -
nia ope ra cyj ne go, w trak cie któ re go
od bar czo no ka nał krę go wy, usta bi li zo -
wa no krę go słup od po zio mu Th10
do L1. W okre sie po ope ra cyj nym był
re ha bi li to wa ny przy łóż ko wo. W tym
cza sie uwol ni ły się z prze strze ni
grzbie tu krwia ki, a ra na ule gła za go je -
niu przez ry chło zrost. W za kre sie koń -

czyn dol nych ob ser wu je się w chwi li
obec nej brak czyn no ści ru cho wej, na -
to miast 31-la tek sy gna li zu je zmien ne
wra że nia czu cia głę bo kie go. 22 lu te go
za kwa li fi ko wa no go do dal sze go le cze -
nia szpi tal ne go. 

– Od po nad dwóch mie się cy Bar -
tek prze by wa w szpi ta lu w Ka li szu
na Od dzia le Neu ro chi rur gii. Każ dy
dzień spę dza na re ha bi li ta cji cięż ko
pra cu jąc, aby wró cić do peł ni sił
i przede wszyst kim sta nąć na no gi,
w któ rych nie ste ty do dnia dzi siej sze -
go nie od zy skał czu cia. Nie mniej jed -
nak le ka rze da li mu na dzie ję, że dzię ki
dal szej re ha bi li ta cji bę dzie w sta nie sa -
mo dziel nie, bez po mo cy wóz ka in wa -
lidz kie go, się po ru szać. Ta na dzie ja
spra wi ła, że Bar tek jest zde ter mi no wa -
ny i chce pod jąć wal kę o od zy ska nie
peł nej sa mo dziel no ści. Dla sie bie, ma -
my i cór ki – Oliw ki. Szan sę na sa mo -
dziel ne cho dze nie da je Bart ko wi
po byt w uzdro wi sku w Ka mie niu Po -
mor skim. Jak wska zu je sa mo uzdro wi -
sko, wy róż nia je to, że spe cja li zu je się
w le cze niu osób po ura zie rdze nia krę -

go we go, ko rzy sta jąc z do świad czeń, ja -
kie zdo by ło, współ pra cu jąc z na ukow -
ca mi z War szaw skie go Uni wer sy te tu
Me dycz ne go. Je den dzień re ha bi li ta cji
spe cja li stycz nej z ro bo ty ką to
koszt 449 zł. Koszt pa kie tu obej mu je
po byt, wy ży wie nie, kwa li fi ka cję le kar -
ską, ba da nie po cząt ko we i koń co we, aż
czte ry za bie gi lecz ni cze dzien nie.
Wstęp nie sza cu je się, że Bar tek, aby
móc od zy skać spraw ność, po trze bu je
dwóch tur nu sów re ha bi li ta cyj nych
po sie dem ty go dni każ dy – koszt jed -
ne go wy no si aż 22 tys. zł, a ca łość 44
tys. zł. Na ty le na dzień dzi siej szy wy -
ce nio ne jest od zy ska nie spraw no ści
przez Bart ka, któ ry ma przed so bą ca -
łe ży cie. Kwo ta jest nie osią gal na dla
Bart ka oraz je go ma my. Dla te go też
pro si my Was o po moc – po móż my
Bart ko wi speł nić ma rze nie, aby mógł
po now nie sta nąć na no gi – czy ta my
w ko mu ni ka cie bli skich 31-lat ka.
Zbiór kę moż na zna leźć na stro nie sie -
po ma ga. pl pod na zwą Bar tosz Pie -
trzak. Za chę ca my do po mo cy.

OPRAC. (FE NIX)

CHARYTATYWNIE

Pomóżmy Bartoszowi stanąć na nogi!
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Różności 7

W nie dzie lę nad za le wem re kre acyj -
nym w Mi li czu zor ga ni zo wa no dru -
gą edy cję „EXPO Rze miosł nad Za -
le wem”. Przy go to wa no sze reg
atrak cji dla dzie ci oraz sto iska z lo -
kal nym rę ko dzie łem. Wy da rze nie
mia ło rów nież cha rak ter cha ry ta -
tyw ny, gdyż zbie ra no środ ki
na rzecz 3,5-let niej An to si Sam bo -
rek. Or ga ni za to ra mi by ły Fun da cja
na Rzecz Zie mi Mi lic kiej i Cen trum
Wo lon ta ria tu nad Za le wem. Im pre -
za od by ła się pod pa tro na tem Po -
wia tu Mi lic kie go. 

Dla dzie ci or ga ni za to rzy przy go to wa -
li dmu cha ne zam ki, eu ro bun gee, ka ru ze -
lę łań cu cho wą, sta no wi sko z wa tą cu kro wą
i po pcor nem oraz gry, za ba wy i kon kur sy
z ani ma to rem. Na sta no wi skach wy sta -
wien ni czych moż na by ło za ku pić cie płe
oscyp ki, ko zie se ry, bi żu te rię, ma kra mę,
mio dy, ma te ria ły zie lar skie oraz wie le in -
nych pro duk tów rę ko dziel ni czych. 

Zor ga ni zo wa no rów nież wiel kie gril -
lo wa nie, a po nad to udo stęp nio no skle pik
cha ry ta tyw ny „Zło ta Ryb ka” z ogro mem
fan tów, za ba wek, pu de łek i puz de rek. Ca -
ły utarg zo sta nie prze zna czo ny na rzecz
An to si Sam bo rek – 3,5-let niej dziew czyn -
ki, u któ rej zdia gno zo wa no au tyzm. Wy -
ma ga ona sys te ma tycz nej i czę stej te ra pii
w ce lu wspo ma ga nia roz wo ju. Nie ste ty,

nie mal wszyst kie za ję cia są płat ne. An to sia
roz wi ja się wol niej niż in ne dzie ci. Dziew -
czyn ka nie mó wi, nie re agu je na swo je
imię, nie wy ko nu je po le ceń, nie sy gna li zu -
je po trzeb fi zjo lo gicz nych. W chwi li obec -
nej naj pil niej szą po trze bą jest wy ko na nie

spe cja li stycz nych, bar dzo dro gich ba dań,
ukie run ko wu ją cych dal szą te ra pię. Ich
koszt to 30 ty się cy zło tych. Pod czas ca łej
ak cji nad mi lic kim za le wem uda ło się ze -
brać 2000 zł.

(FE NIX)

MILICZ

EXPO Rzemiosł nad Zalewem 

Na po sie dze niu Ko mi sji bu dże tu, rol -
nic twa i spraw spo łecz nych rad ni po -
wia to wi wy słu cha li spra woz da nia
z dzia łal no ści Po wia to we go Cen trum
Edu ka cyj ne go i Psy cho lo gicz no -Pe -
da go gicz ne go w Mi li czu. 

PCE iPP w Mi li czu ofe ru je po moc psy -
cho lo gicz no -pe da go gicz ną dzie ciom, mło -
dzie ży, ich ro dzi com / opie ku nom
praw nym oraz na uczy cie lom. Pra cow ni cy
udzie la ją po rad, kon sul ta cji, pro wa dzą te -
ra pię oraz wy ko nu ją dia gno zy. Obec nie za -
trud nio nych tam 11 na uczy cie li, w tym

pię ciu psy cho lo gów, pię ciu pe da go gów i je -
den lo go pe da.

– Od wrze śnia 2021 do koń ca mar -
ca 2022 od by ło się dzie sięć po sie dzeń ze -
spo łów orze ka ją cych. Wy da no 37
orze czeń o po trze bie kształ ce nia spe cjal -
ne go, 11 o po trze bie kształ ce nia in dy wi -
du al ne go, 25 opi nii wcze sne go
wspo ma ga nia roz wo ju dziec ka, 247 opi -
nii psy cho lo gicz nych i prze pro wa dzo -
no 567 dia gnoz. Po rad nia współ pra cu je
z 29 pla ców ka mi. W trak cie pan de mii
udzie la li śmy sta cjo nar nie po mo cy
i wspar cia. Or ga ni zo wa li śmy rów nież za -

ję cia o te ma ty ce eko lo gicz nej dla dzie ci,
spo tka nia z przed sta wi cie la mi szkół, do -

ty czą ce udzie la nia wspar cia i po mo cy
psy cho lo gicz nej. Je śli cho dzi La wen do wy

Za ką tek, to w mia rę moż li wo ści od by wa -
ły się im pre zy oko licz no ścio we, na bie żą -
co przy go to wy wa ne są obia dy.
Za pew nia my wy ży wie nie dla pod opiecz -
nych OPS -u. Od 1 mar ca, w związ ku
z na pły wem ukra iń skich dzie ci do szkół
i przed szko li, pra cow ni cy po rad ni są od -
de le go wa ni do prze pro wa dza nia ob ser -
wa cji. Na te re nie schro ni ska
mło dzie żo we go za pew ni li śmy noc leg 47
uchodź com, z cze go 19 to dzie ci, a La -
wen do wy Za ką tek za pew nia im wy ży -
wie nie – zre fe ro wa ła Jo lan ta Ław ni czak,
peł nią ca obo wiąz ki dy rek to ra Po wia to -
we go Cen trum Edu ka cyj ne go i Psy cho -
lo gicz no -Pe da go gicz ne go.

(FE NIX)

Z SESJI

Podsumowanie pomocy psychologicznej i edukacyjnej
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Re pre zen tan ci Black Aqua Kro śnic ka
Przy stań star to wa li w XII Ogól no pol -
skich Za wo dach w Sprin cie o Pu char
Klu bu Ki bi ca w Świe bo dzi cach. Na si
pły wa cy przy wieź li z im pre zy aż 14
me da li – po sie dem zło tych i srebr -
nych.

Dwu krot nie na naj wyż szym stop -
niu po dium sta nę ła Ewa Suj ka, któ ra
wy gra ła kon ku ren cję 50 m sty lem do -
wol nym oraz 100 m sty lem grzbie to -
wym i tym sa mym zo sta ła naj lep szą
za wod nicz ką w swo jej ka te go rii wie ko -
wej. Zło to i sre bro zdo by ła Pa try cja Gie -

wia da, któ ra oka za ła się dru gą naj lep szą
pły wacz ką w swo jej ka te go rii. Pa try cja
by ła bez kon ku ren cyj na na 50 m sty lem
do wol nym, na to miast na 50 m sty lem
kla sycz nym wy prze dzi ła ją tyl ko jed na
ry wal ka. 

Naj lep szym za wod ni kiem z swo jej ka -
te go rii oka zał się Mar cin Ma ry jow ski, któ -
ry wy wal czył zło ty krą żek na 50 m sty lem
do wol nym i srebr ny na 50 m sty lem mo -
tyl ko wym. Dwa ra zy na dru gim stop niu
po dium sta nę ła Zo fia Ka miń ska (trze cia
naj lep sza za wod nicz ka w swo jej ka te go rii),
zaj mu jąc dru gą lo ka tę za rów no na 50 m
sty lem do wol nym, jak i na 50 m sty lem
mo tyl ko wym. 

W sty lu mo tyl ko wym zna ko mi cie ra -
dził so bie Ma te usz Twa róg, wy gry wa jąc
wy ści gi na 50 i 100 m. Z ko lei Na ta lia Za -
krzew ska na 100 m sty lem mo tyl ko wym
by ła pierw sza, na 50 m w tym sa mym sty -
lu – dru ga. Po jed nym srebr nym krąż ku
zdo by ły An na Sa dow ska i Le na Kraw czyk.
Pierw sza z nich w kon ku ren cji 50 m sty -
lem kla sycz nym, a dru ga na 100 m sty lem
mo tyl ko wym.

(AN KA)

PŁYWANIE

Złoto-srebrni z Krośnic
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W so bo tę Ba rycz Su łów zmie rzy ła
się na wy jeź dzie z Po go nią Ole śni -
ca. Na sza dru ży na od 30. mi nu ty
gra ła w prze wa dze i po pierw szej
po ło wie pro wa dzi ła 2: 0. Mi mo to
su ło wia nie za le d wie zre mi so wa li
z eki pą go spo da rzy. 

Mecz w pierw szej od sło nie uło żył się
ide al nie dla go ści. Po czer wo nej kart ce dla
Ad ria na Miod ka miej sco wi od 30. mi nu ty
mu sie li so bie ra dzić w osła bie niu. Na prze -
rwę pił ka rze Ba ry czy scho dzi li w zna ko mi -
tych na stro jach, gdyż pro wa dzi li 2: 0
i ma ło kto wie rzył, że te go dnia nie zgar ną
kom ple tu punk tów. 

A jed nak po zmia nie stron go spo da -
rze po ka za li nie sa mo wi ty cha rak ter. Kon -
tak to we go go la strze lił Fi lip
Szczyp kow ski. Su ło wa nie od po wie dzie li
ko lej nym tra fie niem i znów mie li dwu -
bram ko wą prze wa gę. Nie cie szy li się
z niej dłu go, gdyż F. Szczyp kow ski po -
now nie po ko nał bram ka rza Ba ry czy, Gdy
wy da wa ło się, że spo tka nie za koń czy się
wy gra ną przy jezd nych 3: 2, Le onard Cy -
gan w ostat niej ak cji me czu, już w czwar -
tej mi nu cie do li czo ne go cza su gry,
do pro wa dził do re mi su. 

Dwa go le dla na sze go ze spo łu by ły
dzie łem Ar tu ra Kie ra ta, a jed no tra fie nie
do ło żył Ad rian Pu cha ła. (AN KA)

PIŁKA NOŻNA

Tylko remis w Oleśnicy
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16 kwiet nia Ba rycz Su łów po dej mo -
wa ła na swo im sta dio nie wi ce li de ra
ta be li IV li gi dol no ślą skiej –Po lo nię -
-Stal Świd ni ca. Nie ste ty, mecz zo stał
prze rwa ny już w 23. mi nu cie,
przy sta nie 0:0, z po wo du za mie szek
na try bu nach. Osta tecz nie na szej
dru ży nie przy zna no wal ko wer.

20 mi nut po roz po czę ciu me czu
przy pod sta dion pod je chał au to bus
z ki bi ca mi Po lo nii, któ rzy na stęp nie
po bie gli w kie run ku sek to ra fa nów go -
spo da rzy. Roz po czę ła się re gu lar -
na bój ka, mu sia ła in ter we nio wać
po li cja. Sę dzia pro wa dzą cy spo tka nie
pod jął de cy zję o za koń cze niu me czu
w związ ku z za ist nia łą sy tu acją.

– Po li cja za bez pie cza ła prze jazd
ki bi ców ze Świd ni cy od gra nic po -
wia tu mi lic kie go. Za bez pie czeń stwo
na sta dio nie od po wia da or ga ni za tor.
W mo men cie roz po czę cia tej roz ró -
by or ga ni za to rzy nie mo gli so bie
do koń ca po ra dzić z sy tu acją. Dla te -
go po li cjan ci pod ję li de cy zję o in ter -
wen cji. Na stęp nie pro wo dy rzy
zaj ścia ucie kli do au to bu su i pró bo -
wa li od je chać. Po jazd zo stał ob rzu co -
ny ka mie nia mi przez su łow skich
ki bi ców. Nad je cha ły ko lej ne ra dio wo -
zy po li cji i pil no wa li śmy, że by nie do -
szło do dal szej eska la cji. Trze ba by ło
spraw dzić, czy nie do szło do po waż -
ne go uszko dze nia środ ka trans por tu.
Trwa ło to ok. 1,5 go dzi ny. Funk cjo -
na riu sze sta ra li się roz dzie lić zwa -
śnio nych ki bi ców. Po wszyst kim
au to bus od je chał w kie run ku gra nic
po wia tu – po in for mo wał nas pod -
insp. 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.

19 kwiet nia Ko mi sja Dys cy pli nar -
na Pod okrę gu Le gni ca Dol no ślą skie go
Związ ku Pił ki Noż nej pod ję ła de cy zję
o przy zna niu wal ko we ra su łow skiej
Ba ry czy. Po lo nia -Stal Świd ni ca do dat -
ko wo uka ra na zo sta ła czte re ma me -
cza mi do mo wy mi bez udzia łu
pu blicz no ści, za ka zem wy jaz du grup
ki bi ców na me cze pił kar skie w ra mach
roz gry wek mi strzow skich i pu cha ro -
wych przez rok oraz grzyw ną.

Oba klu by wy da ły oświad cze nia,
zgod nie po tę pia jąc nie od po wie dzial ną
awan tu rę na sta dio nie. – Z na szej stro -
ny nie mie li śmy so bie nic do za rzu ce -
nia, spo tka nie by ło w peł ni
za bez pie czo ne zgod nie z re gu la mi -
nem roz gry wek. Ża łu je my, że mecz
nie roz strzy gnął się na spor to wych wa -
run kach, po nie waż był to hit ko lej ki,
a zro bi ło się o nim gło śno z cał kiem in -
ne go po wo du.. Zde cy do wa nie po tę -
pia ny tak ban dyc kie za cho wa nie

i ma my na dzie ję, że już ni gdy wię cej to
się nie po wtó rzy! – oświad czy ło kie -
row nic two LKS Ba rysz Su łów.

– Sta now czo za zna cza my, że po tę -
pia my ta kie ban dyc kie za cho wa nie,
któ re nie ma pra wa by tu i nie ma nic
wspól ne go z za sa da mi fa ir play i ry wa -
li za cją spor to wą, któ rą na co dzień sta -
ra my się za szcze pić wśród na szych
pod opiecz nych w klu bie. Pra gnie my
do dać, że w ża den spo sób nie utoż sa -
mia my się z tą gru pą lu dzi i je ste śmy
prze ciw ni ja kiej kol wiek agre sji na bo -
isku czy po za nim. W spo rcie, a w tym
wy pad ku pił ce noż nej nie po win no
być miej sca na ta kie in cy den ty, a ta -
kim za cho wa niom mó wi my sta now -
cze NIE! Mecz w Su ło wie miał być
świę tem fut bo lu, bo wiem na bo isku
spo tka ły się ze spo ły znaj du ją ce się
w czo łów ce li go wej ta be li. Nie ste ty, tak
się nie sta ło i zo stał on przed wcze śnie
za koń czo ny – czy ta my w ko mu ni ka -
cie klu bu ze Świd ni cy.

(FE NIX)

PIŁKA NOŻNA

Walkower dla Baryczy!


