
W mi nio ną nie dzie lę nad za le wem re -
kre acyj nym w Mi li czu zor ga ni zo wa no
fe styn. 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 7-let nie go
Mi ko ła ja Gu mu la ka z Mi li cza. Or ga ni -
za to ra mi im pre zy pod pa tro na tem
po wia tu mi lic kie go by ły Fun da cja
na Rzecz Zie mi Mi lic kiej i Cen trum
Wo lon ta ria tu nad Za le wem. 

Dla dzie ci or ga ni za to rzy przy go to wa -
li dmu cha ne zam ki, ka ru ze lę łań cu cho wą,
prze jażdż ki me lek sem do oko ła za le wu, za -
pla ta nie war ko czy ków, sta no wi sko z wa tą
cu kro wą i po pcor nem oraz gry i za ba wy.
Du żym za in te re so wa niem cie szy ła się lo -
te ria fan to wa z wie lo ma ga dże ta mi, a na -
gro dą głów ną był ro wer. 

Tra dy cyj nie po ja wi ły się sta no wi ska
wy sta wien ni cze. Moż na by ło za ku pić bi -
żu te rię, ma kra my, mio dy, ma te ria ły zie lar -
skie oraz wie le in nych pro duk tów. Dla
uczest ni ków przy go to wa no rów nież po sił -
ki z gril la i udo stęp nio no skle pik cha ry ta -
tyw ny „Zło ta Ryb ka” z mnó stwem fan tów,
za ba wek, pu de łek i puz de rek. 

Pod czas im pre zy ze bra no kwo -
tę 2200 zł na rzecz Mi ko ła ja Gu mu la ka. 7-
la tek któ ry uro dził się z dzie cię cym
po ra że niem mó zgo wym, po trze bu je
wspar cia fi nan so weg na pio ni za tor NF

Wal ker (ok. 32 000 zł) oraz na za bieg fi -
bro to mii, ni we lu ją cy przy kur cze mię śni
(ok. 15000 zł). – Uro dzi łem się z dzie cię -
cym po ra że niem mó zgo wym w 32. ty go -
dniu cią ży, do dat kiem do mo jej cho ro by
jest hi po pla zja pnia spo iwa wiel kie go,
od pierw szych mie się cy je stem re ha bi li to -
wa ny wie lo płasz czy zno wo, je stem
pod opie ką fi zjo te ra peu tów, lo go pe dów
i hi po te ra peu tów. Te ra pia przy no si po pra -
wę i uła twia mi funk cjo no wa nie na co
dzień. Trzy la ta te mu bra łem udział w fi -
bro to mii, za bie gu, któ ry był wy ko ny wa ny

w Kra ko wie. Jest to me to da Uli zba ta, któ -
ra wy ko rzy sty wa na jest w le cze niu pa cjen -
tów z wro dzo ny mi lub na by ty mi
pa to lo gia mi ru chu. Ten za bieg zli kwi do -
wał przy kur cze w bio drach i wresz cie mo -
głem nor mal nie sie dzieć. Bar dzo bym
chciał po now nie wziąć udział w wy żej wy -
mie nio nym za bie gu, gdyż nie ste ty przy -
kur cze wró ci ły. Mo im ma rze niem jest grać
w pił kę z mo im star szym bra tem, Fa bia -
nem, ale nie ste ty na chwi lę obec ną jest to
nie moż li we, gdyż jesz cze nie cho dzę – czy -
ta my na stro nie Fun da cji na Rzecz Zie mi
Mi lic kiej. (FE NIX)
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FESTYN

Piękna pogoda, zabawa i chęć pomagania
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Rad na Do ro ta Fol mer za rów no
na po sie dze niu ko mi sji Ra dy Miej -
skiej w Mi li czu, jak i na por ta lu spo -
łecz no ścio wym za sy gna li zo wa ła pro -
blem bra ku ane ste zjo lo gów w mi lic -
kim szpi ta lu, przez co prze su wa ne
są ter mi ny za bie gów ope ra cyj nych.
Mi lic kie Cen trum Me dycz ne de men -
tu je te in for ma cje.

Rad na ogło si ła, że zgła sza ją się
do niej pra cow ni cy szpi ta la i pa cjen ci,
któ rzy są obu rze ni z po wo du prze su -
wa nia ter mi nów za bie gów me dycz -
nych ze wzglę du na brak
ane ste zjo lo gów. – Na po sie dze niu Ko -
mi sji spraw spo łecz nych po pro si łam
pa na se kre ta rza, któ ry jest też człon -
kiem Ra dy Nad zor czej MCM,
o udzie le nie wy ja śnień w tej spra wie.
W od po wie dzi usły sza łam, że „pe ry fe -
ryj ne go szpi ta la nie stać na żą da nia
pła co we ane ste zjo lo gów”. Na to od po -
wie dzia łam, że pe ry fe ryj ne go szpi ta la
nie stać też na dwóch pre ze sów, a ko -
rzyst niej szym roz wią za niem by ło by
prze zna cze nie pie nię dzy wy da wa nych
na wy na gro dze nie jed ne go pre ze sa
na speł nie nie ocze ki wań pła co wych
ane ste zjo lo gów. Ra da Nad zor cza ab so -
lut nie po win na roz li czyć za rząd szpi -

ta la z tej nie od po wie dzial no ści, gdyż
ka ry god ne jest to, że pa cjen ci z bó lem
cze ka ją na za bie gi, bo za rząd do pu ścił
do ta kiej sy tu acji. Wcze śniej był je den
pre zes, ale nie przy po mi nam so bie,
aby wstrzy my wa no za bie gi pla no we
z po wo du bra ku ane ste zjo lo gów. Nasz
szpi tal ma wspa nia łe ze spo ły ope ra cyj -
ne chi rur gów i or to pe dów, któ rzy chcą
po ma gać pa cjen tom i przy no sić im
ulgę w cier pie niu. Nie ste ty, obec na sy -
tu acja nie po zwa la pa cjen tom na sko -
rzy sta nie w peł ni z ich
wy so ko spe cja li stycz nej wie dzy, do -
świad cze nia i pro fe sjo na li zmu. Czas
pod jąć mę skie de cy zje, ko rzyst ne dla
pa cjen tów, a nie dla jed ne go pre ze sa.
Szpi tal, zmniej sza jąc ope ra ty wę, nie
wy ko nu je kon trak tu, a więc nie za ra -
bia i zwięk sza za dłu że nie. Za mo ment
mo że oka zać się, że pre zes szpi ta la
przyj dzie do Ra dy Miej skiej i Ra dy Po -
wia tu po wspar cie dla pla ców ki, bo za -
brak nie pie nię dzy na jej dzia łal ność.
Dla te go raz jesz cze po wta rzam, że pe -
ry fe ryj ne go szpi ta la nie stać na dwóch
pre ze sów, bo szpi tal ma za ra biać na le -
cze niu pa cjen tów i opła ca nie spe cja li -
stów, a nie trosz czyć się o kon to
ban ko we pre ze sa i je go kie szeń. Mam
na dzie ję, że udzia łow cy szpi tal nej

spół ki ma ją wia do mo co i po dej mą
dzia ła nia z ko rzy ścią dla pa cjen tów, bo
te go „ciam cia -ram cia” już wy star -
czy – czy ta my w ko mu ni ka cie Do ro -
ty Fol mer w ser wi sie
spo łecz no ścio wym. 

Zwró ci li śmy się z proś bą o wy ja -
śnie nia w po wyż szej kwe stii do Mi lic -
kie go Cen trum Me dycz ne go.
Kie row nic two szpi ta la za prze cza do -
nie sie niom rad nej, twier dząc, że
wszyst kie za bie gi są wy ko ny wa ne
zgod nie z ter mi nem, a ich ilość jest
więk sza niż w la tach ubie głych. – In -
for mu ję, że nie do sta tecz na ilość ane -
ste zjo lo gów to pro blem wszyst kich
szpi ta li w ca łym kra ju, co wię cej, pro -
ble my ka dro we wy stę pu ją rów nież
w in nych spe cjal no ściach le kar skich.
Mi lic kie Cen trum Me dycz ne sp. z o.
o. od daw na za bie ga o po zy ska nie le ka -
rzy, od by wa jąc w tym ce lu wie le spo -
tkań i roz mów. Pod kre ślić na le ży, że
za bie gi or to pe dycz ne, chi rur gicz ne,
uro lo gicz ne i gi ne ko lo gicz ne od by wa -
ją się obec nie zgod nie z pla nem.
Wbrew po zo rom za rów no w trak cie
pan de mii, jak i w pierw szym pół ro czu
bie żą ce go ro ku ilość wy ko na nych ope -
ra cji jest na do brym po zio mie.
W okre sie od stycz nia do koń ca ma ja

wy ko na no 716 za bie gów. Dla po rów -
na nia w tym sa mym okre sie w ro ku
ubie głym – a był to prze cież czas ogra -
ni cze nia dzia łal no ści pla no wej szpi ta -
la z po wo du pan de mii CO VID – 570,
w ro ku 2020 – 608, w 2019 – 864,
w 2018 – 781 – stwier dza Mag da le -
na Go ści niak z Dzia łu Or ga ni za cyj ne -
go Mi lic kie go Cen trum Me dycz ne go.

Te mat ów po ja wił się tak że na se -
sji Ra dy Po wia tu Mi lic kie go. Ma rek
Sier piń ski po pro sił o po da nie przy -
czyn bra ku ane ste zjo lo gów w mi lic -
kim szpi ta lu. – Ma my pro ble my
ka dro we w pol skiej służ bie zdro wia,
jak i w mi lic kim szpi ta lu. W ostat nim
cza sie pod no szo ny jest pro blem bra ku
ane ste zjo lo gów. Ja ka jest te go przy czy -
na? Wy gó ro wa ne żą da nia pła co we czy
coś in ne go? – py tał rad ny. 

W od po wie dzi sta ro sta mi lic ki po -
twier dził, że cho dzi o pod wyż ki pen -
sji. – Dzi siaj 200 zł za go dzi nę nie jest
kwo tą ni ską. Dla cze go są tak wy so kie?
Bo nie ma lu dzi do pra cy. Gdy by ry -
nek pra cy był w tej kwe stii na sy co ny,
sy tu acja by ła by zu peł nie in na. Trze ba
brać też pod uwa gę kosz ty ben zy ny.
Wie lu le ka rzy do nas do jeż dża, np.
z Wro cła wia. Jak rok te mu ben zy na
kosz to wa ła 4,20, a te raz 8,20, to nie

dziw my się, że chcą za ra biać wię cej. Je -
śli cho dzi o spra wę wy na gro dzeń pre -
ze sów MCM, to chcę przy po mnieć, że
wi ce pre zes uzy skał po nad 5 mln zł
w for mie sprzę tów i da ro wizn. Mo że -
my oce niać kon dy cję szpi ta la ja ko
kiep ską. Jed nak oce niam oso bi ście
pra cę kie row nic twa MCM ja ko bar dzo
do brą. Jeż dżą, py ta ją, roz ma wia ją, ma -
ją po my sły i je re ali zu ją. Je den pre zes
nie chciał by pra co wać w ta kim szpi ta -
lu na ta kich wa run kach pła co wych.
Miał by bo wiem za du żo pra -
cy – oświad czył Sła wo mir Strze lec ki

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

MI LICZ

Szpi tal de men tu je do nie sie nia rad nej

Do prze wod ni czą ce go Ra dy Po wia tu
Mi lic kie go wpły nę ło pi smo od pra -
cow ni ków Do mu Po mo cy Spo łecz -
nej w Kro śni cach. Na se sji od by ła się
dys ku sja na ten te mat.

– Na przed ostat nim za rzą dzie
roz ma wia li śmy o tej kwe stii. Pa ni
skarb nik pró bu je zna leźć na to pie nią -
dze, że by śmy mo gli to od wrze śnia
wpro wa dzić. To nie jest kwe stia te go,
że nie chce my te go zro bić. Ma my
świa do mość, że pra cow ni cy za ra bia ją
ma ło. Ostat ni prze targ na ener gię
w Kro śni cach po ka zał, że ce ny wzro -
sły o 300 pro cent. Nie ste ty, jest do syć
dziw na sy tu acja z PIT -ami. Do tej po -
ry co mie siąc by ła kwo ta, któ ra za le ża -
ła od ilo ści tych, któ rzy to opła ca li.

Dzi siaj ma my 1/12, czy li ty le, co so bie
za ło ży li śmy. W ze szłym ro ku mie li -
śmy wpły wy więk sze o po nad mi lion
zło tych. Dzi siaj są żad ne. Przed wa ka -
cja mi bę dzie my mie li jesz cze jed no po -
sie dze nie za rzą du i usta li my ter min
pod wy żek – mó wił sta ro sta mi lic ki.

Ma rek Sier piń ski za py tał, czy nie
moż na by ło zna leźć wcze śniej środ -
ków na wy na gro dze nia dla pra cow ni -
ków kro śnic kie go DPS -u. – Ma my
wy so ką in fla cję – oko ło 14 pro cent.
Wie lu eko no mi stów prze wi du je, że
wzro śnie do 18 lub 20 pro cent.
Szczyt mo że być wio sną przy szłe go
ro ku. Dla te go pla no wa ne są dwie pod -
wyż ki pła cy mi ni mal nej od 1 stycz nia
i 1 lip ca. Sta nie my znów przed wy -
zwa niem zna le zie nia środ ków na to.

Do ty czy to rów nież pra cow ni -
ków MCM – stwier dził rad ny. 

W od po wie dzi usły szał, że nie
by ło moż li we zna le zie nie wcze śniej
środ ków na pod wyż ki, bo pro blem
za czął się do pie ro od mar -
ca. – Obec ny za rząd do pie ro spo ty -
ka się z tym, że do pła ca do DPS -ów.
Jesz cze 2-3 la ta te mu nie trze ba by -
ło do kła dać ani gro sza. Ro zu miem
pro blem ubie gło rocz ny, w okre sie
pan de mii. By ły wte dy do dat ko we
pie nią dze za wy ko ny wa ną pra cę.
Kie dy ich nie ma, jest ból i pro ble -
my. Nie mam wpły wu na par tię rzą -
dzą cą i na to, ile pie nię dzy za to
do sta nie my – od po wie dział Sła wo -
mir Strze lec ki.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

Z SESJI

Pracownicy DPS-u domagają się podwyżek płac

28 czerw ca wójt Kro śnic An drzej Bia -
ły pod pi sał umo wę z kon sor cjum
firm Che me ko – Sys tem Sp. z o. o.
Za kład Za go spo da ro wa nia Od pa -
dów oraz GRU PA KOSZ Sp. z o. o.
Wsze wil ki na od biór, trans port i za -
go spo da ro wa nie od pa dów ko mu nal -
nych od wła ści cie li nie ru cho mo ści
za miesz ka łych na te re nie gmi ny
oraz z Punk tu Se lek tyw nej Zbiór ki
Od pa dów Ko mu nal nych w Wierz cho -
wi cach w okre sie od lip ca 2022
do grud nia 2024.

– Po wyż sza in for ma cja ozna cza
dla miesz kań ców gmi ny Kro śni ce
utrzy ma nie opłat za go spo da ro wa nie
od pa da mi ko mu nal ny mi na do tych -

cza so wym po zio mie w wy so ko -
ści 30 zł od miesz kań ca na mie siąc,
zwol nie nia za po sia da nie kom po stow -
ni ka i kom po sto wa nie bio od pa dów
w wy so ko ści 1,5 zł od miesz kań ca
za mie siąc oraz kon ty nu ację do tych -
cza so wych za sad od bio ru od pa dów
na te re nie gmi ny, m. in. od bio rem
i trans por tem od pa dów z nie ru cho -
mo ści za miesz ka łych w dal szym cią gu
zaj mo wać się bę dzie fir ma KOSZ Sp.
z o. o. Wsze wil ki, ul. Sul mie rzyc -
ka 51, 56-300 Mi licz – in for mu je
gmi na Kro śni ce. 

Łącz na kwo ta, za ja ką świad czo ne
bę dą te usłu gi przez naj bliż sze 2,5 ro -
ku, wy nie sie 5 815 762,20 zł.

(FE NIX)

KRO ŚNI CE

Wy bra no od bior cę śmie ci
na naj bliż sze 2,5 ro ku
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27 czerw ca w Kan ce la rii No ta rial nej
w Mi li czu mia ło miej sce uro czy ste
pod pi sa nie ak tu no ta rial ne go w spra -
wie prze ka za nia na rzecz Skar bu
Pań stwa nie ru cho mo ści nie za bu do -
wa nej z prze zna cze niem na bu do wę
po ste run ku po li cji w Kro śni cach. War -
tość pla no wa nej in we sty cji opie wa
na bli sko 4 mi lio ny zło tych.

Akt pod pi sa li na insp. Da riusz We so -
łow ski – ko men dant wo je wódz ki po li cji
we Wro cła wiu, mł. insp. Ro bert Frąc ko -
wiak – pierw szy za stęp ca ko men dan ta wo -

je wódz kie go po li cji we Wro cła wiu, mł.
insp. Ja nusz Miś – za stęp ca ko men dan ta
po wia to we go po li cji w Mi li czu, An drzej
Bia ły – wójt gmi ny Kro śni ce. Dzię ki
wspól nym sta ra niom funk cjo na riu szy
KWP we Wro cła wiu i KPP w Mi li czu oraz
władz gmi ny Kro śni ce wy go spo da ro wa no
dział kę pod bu do wę po ste run ku, o lo ka li -
za cji naj bar dziej do god nej z moż li wych dla
miej sco wej spo łecz no ści. 

Bu do wa no we go obiek tu ma na ce lu
po pra wę wa run ków ob słu gi in te re san tów
oraz pod nie sie nie po zio mu bez pie czeń -
stwa miesz kań ców gmi ny. Po ste ru nek po -

li cji prze zna czo ny bę dzie dla ośmiu funk -
cjo na riu szy i po wsta nie na dział ce o po -
wierzch ni 20 arów. Kon cep cja in we sty cji
za kła da bu do wę cał ko wi cie no we go obiek -
tu, roz pla no wa ne go zgod nie z prze pi sa mi
i wy tycz ny mi okre ślo ny mi w „Stan dar -
dach tech nicz nych, funk cjo nal nych i użyt -
ko wych, obo wią zu ją cych w obiek tach
służ bo wych Po li cji”. 

Przed się wzię cie re ali zo wa ne bę dzie
w tech no lo gii bu dow nic twa mo du ło we go,
a aran ża cja za bu do wy umoż li wi do god ny
do jazd sa mo cho dem, jak rów nież wy ko na -
nie par kin gów dla po jaz dów służ bo wych

oraz in te re san tów. War tość in we sty cji
opie wa na bli sko 4 mln zł. Jej za koń cze nie

wstęp nie za pla no wa no na czwar ty kwar -
tał 2023 ro ku. (FE NIX)

Mi lic kie Cen trum Me dycz ne po zy -
ska ło 1 599 000 zło tych wspar cia
z Fun du szu Prze ciw dzia ła nia CO VID -
-19 na wy mia nę czte rech dźwi gów
oso bo wych oraz mo der ni za cję szy -
bów win do wych w bu dyn ku głów -
nym szpi ta la. 

Kwo ta do fi nan so wa nia w ca ło ści po -
kry je koszt in we sty cji, któ ra, zgod nie z za -
pi sa mi za war tej umo wy, ma zo stać
zre ali zo wa na do koń ca te go ro ku. Obec -
nie w głów nym bu dyn ku szpi ta la funk -
cjo nu ją trzy z czte rech do stęp nych wind.
Dźwig oso bo wy ob słu gu ją cy od dział po -
łoż ni czy już wie le lat te mu wy łą czo ny zo -
stał z użyt ko wa nia z po wo du złe go sta nu
tech nicz ne go. Po zo sta łe czę sto ule ga ją
awa riom, a ich na pra wy są kosz tow ne. Te,
któ re spół ka pla nu je za ku pić, ma ją być
urzą dze nia mi naj wyż szej ja ko ści, ener go -
osz częd ny mi, w peł ni elek trycz ny mi i do -

sto so wa ny mi do po trzeb osób nie peł no -
spraw nych. Do tych czas wy ko rzy sty wa ne
win dy hy drau licz ne w cza sie upa łów czę -
sto za wo dzi ły z po wo du prze grza nia ole -
ju hy drau licz ne go.

– Przy po mnij my, że to już ko lej na in -
we sty cja, któ ra zre ali zo wa na bę dzie dzię -
ki środ kom z Fun du szu Prze ciw dzia ła nia
CO VID -19. Na po cząt ku ro ku uru cho -
mio na zo sta ła no wo cze sna pra cow nia
RTG, w ko lej nych mie sią cach roz bu do wa -
na zo sta ła in sta la cja tle no wa, od ubie głe -
go ro ku to czą się pra ce w ob rę bie
psy chia trii dzie cię cej, a już wkrót ce ru szy
prze bu do wa izby przy jęć. Łącz nie war tość
in we sty cji re ali zo wa nych w na szym szpi -
ta lu dzię ki wspar ciu z Fun du szu Prze ciw -
dzia ła nia CO VID -19 to nie mal 5
mi lio nów zło tych – po in for mo wał An -
drzej Sztan de ra, wi ce pre zes Mi lic kie go
Cen trum Me dycz ne go. 

OPRAC. (FE NIX)

KROŚNICE

Posterunek policji w przyszłym roku

MCM

Szpital zyska cztery nowe windy
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W okre sie wa ka cyj nym mi lic cy po li -
cjan ci re ali zu ją dzia ła nia pre wen cyj -
ne, któ rych głów nym ce lem jest za -
pew nie nie dzie ciom bez piecz ne go
wy po czyn ku. Szcze gól ne zna cze nie
ma bez pie czeń stwo prze wo zu na ko -
lo nie czy obo zy wy po czyn ko we.

W tym ce lu po li cja pro wa dzi wzmo -
żo ne kon tro le au to bu sów i in nych po jaz -
dów prze wo żą cych dzie ci do miejsc
let nie go wy po czyn ku. Spraw dza ne są mię -
dzy in ny mi trzeź wość kie row ców, stan
tech nicz ny au to bu sów, pra wi dło wość za -

ła dun ku ba ga żu oraz in ne ele men ty wpły -
wa ją ce na bez pie czeń stwo w ru chu dro go -
wym.

– Po li cjan ci Ko men dy Po wia to wej Po -
li cji w Mi li czu przy po mi na ją, że ocze ku ją
na wszel kie zgło sze nia do ty czą ce prze pro -
wa dze nia kon tro li au to bu su prze wo żą ce -
go dzie ci na wa ka cje przed je go wy jaz dem
w tra sę. Zgło sze nia przy naj mniej z kil ku -
dnio wym wy prze dze niem pro si my kie ro -
wać te le fo nicz nie do kie row ni ka Ogni wa
Ru chu Dro go we go Ko men dy Po wia to wej
Po li cji w Mi li czu – 47 87 212 18- lub ofi -
ce ra dy żur ne go KPP w Mi li -

czu – 47 87 212 00 – mó wi 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)

BEZPIECZEŃSTWO

Wzmożone kontrole autobusów

W mi nio ny pią tek na łu ku dro gi po -
mię dzy Mi ło cho wi ca mi a Mi li czem
do szło do czo ło we go zde rze nia
dwóch po jaz dów. Na szczę ście ni ko -
mu nie sta ło się nic po waż ne go.

Jak in for mu je po li cja, 21-let nia
miesz kan ka Trzeb ni cy, ja dąc w kie run ku
Mi li cza, nie do sto so wa ła pręd ko ści
do mo krej na wierzch ni dro gi, w wy ni ku
cze go stra ci ła pa no wa nie nad po jaz dem,
któ ry zje chał na prze ciw le gły pas ru chu
i ude rzył czo ło wo w sa mo chód mar ki
Volks wa gen Po lo, za kie row ni cą któ re go

sie dział 67-let ni męż czy zna. Na szczę ście
nikt nie zo stał ran ny. 

– Po li cjan ci uka ra li kie ru ją cą man da -
tem w wy so ko ści 1500 zł oraz przy pi sa li
do jej kon ta sześć punk tów kar nych.

W trak cie wy ko ny wa nia czyn no ści w miej -
scu zda rze nia ruch po jaz dów od by wał się
wa ha dło wo – in for mu je asp. Bar tosz Stry -
chow ski z Ko men dy Po wia to wej Po li cji
w Mi li czu. (FE NIX)

NA DRODZE

Czołowe zderzenie samochodów

W ostat ni week end czerw ca de le ga -
cja władz po wia tu i gmi ny Mi licz go -
ści ła w nie miec kim Wu rzen na ob -
cho dach ju bi le uszu miast part ner -
skich. Ra zem z ni mi by li tam tak że
przed sta wi cie le Ta ma si (Wę gry),
Bar sin ghau sen i War ste in (Niem cy). 

Part ner ska re la cja Mi li cza i Wu -
rzen się ga 2009 ro ku, mi mo iż do ofi -
cjal ne go po ro zu mie nia do szło do pie ro
pięć lat póź niej. – Mia sto Wu rzen nie -
jed no krot nie udo wad nia ło Mi li czo wi,
że na sze part ner stwo jest praw dzi we
i szcze re. Od wy bu chu woj ny na Ukra -
inie i pod ję ciu przez Mi licz dzia łań po -
mo co wych w jej kie run ku mia sto
Wu rzen sil nie się w nie włą czy ło.

Trans por ty z żyw no ścią, odzie żą, środ -
ka mi me dycz ny mi i che mią oraz pie -

nią dze prze ka zy wa ne by ły kil ku krot -
nie od na szych przy ja ciół. Za wsze oso -
bi ście trans por to wa ne do Mi li cza
przez nie za stą pio ną i nie za wod ną
Con ny Han spach! Tym ra zem nie by -
ło ina czej! Pod czas ofi cjal ne go przy wi -
ta nia miast part ner skich Piotr Lech,
bur mistrz Gmi ny Mi licz, otrzy mał
z rąk Jorg Ro glin, bur mi strza Wu rzen,
czek o war to ści 1000 eu ro z prze zna -
cze niem na po moc Ukra inie. Dzię ku -
je my! – czy ta my w ko mu ni ka cie
gmi ny Mi licz. 

Wi zy ta by ła rów nież oka zją
do umoc nie nia part ner skich re la cji,
pro mo cji na szej gmi ny wśród miesz -

kań ców Wu rzen po przez choć by
kon cert Mi lic kiej Or kie stry Dę tej.
Na przy go to wa nym sto isku od wie -
dza ją cy mo gli za po znać się z sze ro ką
ofer tą tu ry stycz ną gmi ny czy na szy -
mi lo kal ny mi pro duk ta mi. We wrze -
śniu de le ga cja z Wu rzen od wie dzi
Mi licz. Wte dy doj dzie do sym bo licz -
ne go od sło nię cia Ze ga ra Part ner stwa
na ryn ku. 

– W tym miej scu chcie li by śmy
po dzię ko wać fir mie Tar czyń ski,
Z Cha ty Ła nia ków – Do mo we Prze -
two ry Owo co we, Pa ni Wie sła wie Jan -
kow skiej oraz Part ner stwu dla Do li ny
Ba ry czy, któ re nas wspar ło swo imi
pro duk ta mi. Mu si my się po chwa lić
tym, że na sze sto isko, pięk ne, ko lo ro -
we i bar dzo, bar dzo go ścin ne, cie szy ło
się du żym po wo dze niem wśród od -
wie dza ją cych. Dzie ci nie chcia ły
opusz czać na sze go ką ci ka z ko lo ro -

wan ka mi Do li ny Ba ry czy, kred ka mi,
tor ba mi do ma lo wa nia. Do ro śli na to -
miast chęt nie się ga li po map ki, biu le -
ty ny i in ne ma te ria ły pro mu ją ce nasz
re gion. Przy oka zji pro wa dzi li śmy de -
gu sta cję lo kal nych pro duk tów, któ re
do sta wa ły naj wyż sze no ty od na szych
go ści. Nie za bra kło rów nież sen ty men -
tal nych spo tkań. Wśród od wie dza ją -
cych na sze sto isko po ja wia li się krew ni
miesz kań ców, a tak że sa mi miesz kań -
cy nie miec kie go Mi lit scha, prze sie dla -
ni do Wu rzen po II woj nie świa to wej.
Oglą da li śmy przed wo jen ne fo to gra fie
na sze go mia sta, roz ma wia li śmy o tym,
jak ży ło się w sta rym Mi li czu i jak ży je
się te raz w Wu rzen. Otrzy ma li śmy
cen ną lek cję lo kal nej hi sto rii, któ ra
w wie lu lu dziach, miesz ka ją cych kie -
dyś na na szej zie mi, jest wciąż ży -
wa – po in for mo wa ły wła dze Milicza.

OPRAC. (FE NIX)

PART NER STWO

Mi li cza nie z wi zy tą w Wu rzen

Spo łecz ny Ko mi tet Po mo cy Ukra inie
w Mi li czu nie usta je w po mo cy dla
Ukra iny, be stial sko na pad nię tej
przez Ro sję. Jak po in for mo wa no,
oko ło 15 lip ca ru szy ko lej ny trans -
port z po mo cą hu ma ni tar ną do na -
sze go wschod nie go są sia da. Środ ki
na za kup nie zbęd nych rze czy za pew -
ni ło mia sto part ner skie Wu rzen.

– Wy jazd bę dzie głów nie spon so ro wa -
ny ze środ ków, któ re otrzy ma li śmy z nie -
miec kie go mia sta part ner skie go Wu rzen.
Na ten mo ment prze zna czy li śmy 7 tys. zł
na za kup 20 woj sko wych śpi wo rów, 10
kur tek. Pla nu je my jesz cze za kup żyw no ści

dłu go ter mi no wej i lo dów ki. Na bie żą co
pla nu je my, ja kie da ry prze zna czy my
na Ukra inę. Trans port tra fi w oko li ce Krze -
mień ca, do jed nost ki woj sko wej we Lwo -
wie i do Mo ścisk. Na pew no po ja dą tam
Ja cek Bier nat – pre zes Ośrod ka Spor tu
i Re kre acji w Mi li czu, Do ro ta Bier nat – dy -
rek tor Przed szko la Sa mo rzą do we go w Mi -
li czu, bur mistrz Piotr Lech z żo ną oraz
Kry sty na Pio sik – dy rek tor Szko ły Pod sta -
wo wej nr 1 w Mi li czu – wraz z mę żem.
Pla no wa na jest wi zy ta w miej scach, w któ -
rych re ali zo wa na by ła na sza ak cja „Mo gi łę
pra dzia da ocal od za po mnie nia” – po in for -
mo wa ła Ali cja Za jąc ze Spo łecz ne go Ko mi -
te tu Po mo cy Ukra inie. (FE NIX)

MILICZ

Nieustanna pomoc dla walczącego kraju
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30 czerw ca Ra da Po wia tu Mi lic kie -
go więk szo ścią gło sów pod ję ła
uchwa ły w spra wie udzie le nia wo -
tum za ufa nia za rzą do wi, za twier dze -
nia spra woz da nia fi nan so we go wraz
ze spra woz da niem z wy ko na nia bu -
dże tu za 2021 rok oraz w spra wie
udzie le nia ab so lu to rium.

Ra port o sta nie po wia tu mi lic kie go
przed sta wił sta ro sta Sła wo mir Strze lec -
ki. – Z te go do ku men tu moż na wy cią -
gnąć wnio ski, na co ma my i nie ma my
wpły wu. Ma my 310 ki lo me trów dróg
po wia to wych. Bar dzo do brze współ -
pra cu je my w tej ma te rii z gmi na mi i fir -
ma mi. Do fi nan so wa nie sta no wi 71
pro cent pie nię dzy prze zna czo nych
na re mon ty. W ro ku 2021 zwar to 24
umo wy, w tym sie dem w try bie usta wy
pra wo za mó wień pu blicz nych. Zle co -
no spo rzą dze nie sze ściu do ku men ta cji
tech nicz nych – mó wił sta ro sta mi lic ki. 

W ze szłym ro ku po wiat prze pro -
wa dził sze reg in we sty cji dro go wych,
m. in. re mon ty dro gi nr 1400 D na od -
cin ku od skrzy żo wa nia z dro gą wo je -
wódz ką nr 439 w miej sco wo ści Su łów
do gra ni cy po wia tu w miej sco wo ści
Gru szecz ka – 1 216 220,90 zł, dro gi
nr 1441 D na od cin ku od skrzy żo wa -
nia z ul. Po wstań ców Wiel ko pol skich
w Mi li czu do miej sco wo ści Wał ko -
wa – 598 034,50 zł, dro gi nr 1427 D
na od cin ku Wzią cho wo Wiel kie -Gąd -
ko wi ce po przez uło że nie na kład ki
z mie szan ki mi ne ral no -as fal to -
wej – 425 459,08 zł. Uda ło się po zy -
skać do fi nan so wa nia z bu dże tu
wo je wódz twa, sa mo rzą dów i od lo kal -
nych przed się bior ców w wy so ko -
ści 1 916 509.94 zł.

Sta ro sta od niósł się rów nież do sy -
tu acji mi lic kie go szpi ta la, przy zna jąc, że
jest ona trud na, bio rąc pod uwa gę wcze -
śniej szy okres pan de mii ko ro na wi ru -
sa. – Nie mie li śmy wpły wu na pra cę
szpi ta la pod czas pan de mii oraz na to, ja -
ka bę dzie je go przy szłość. Mo że my szu -
kać roz wią zań po wo du ją cych mniej sze

stra ty. Dzia łal ność me dycz na by ła pro -
wa dzo na przez 12 od dzia łów, osiem po -
rad ni spe cja li stycz nych, czte ry
pra cow nie dia gno stycz nie. W róż nym
cza sie szpi tal za pew niał zmien ną ilość
miejsc co vi do wych. Był bar dzo po waż -
ny pro blem, kie dy do cho dzi ło do 120.
W 2021 ro ku przy ję to środ ki trwa łe
o łącz nej war to ści 4 929 728,99 zł.
W ubie głym ro ku od no to wa no ujem ny
wy nik fi nan so wy – 5 151 283,48 zł.
Wspar cie rzą do we wy da je się nie zbęd -
ne, aby szpi tal mógł z opty mi zmem pa -
trzeć w przy szłość – stwier dził
Sła wo mir Strze lec ki. Pla nem Mi lic kie -
go Cen trum Me dycz ne go na rok obec -
ny jest szu ka nie no wych moż li wo ści
po zy ski wa nia środ ków ze wnętrz nych.
W ro ku 2022 bę dzie mia ła miej sce re -
ali za cja ada pta cji po miesz czeń od dzia -
łu psy chia trycz ne go dla dzie ci
i mło dzie ży, wy po sa że nie go, wy mia na
in sta la cji oraz stwo rze nie no wych sal te -
ra peu tycz nych w ra mach do fi nan so wa -

nia z Fun du szu Prze ciw dzia ła nia CO -
VID -19 na in we sty cje w ob sza rze psy -
chia trii dzie cię cej. 

Ocze ki wa ne jest roz strzy gnię cie
zło żo ne go na po cząt ku kwiet nia
wnio sku w ra mach pro gra mu „Do -
stęp ność Plus”, re ali zo wa ne go przez
Mi ni ster stwo Zdro wia. Spół ka pla -
nu je za kup no wych wind, do sto so -
wa nych do prze wo zu pa cjen tów
nie peł no spraw nych, a tak że do sto so -
wa nie obiek tu do po trzeb osób ze
spe cjal ny mi po trze ba mi. W bie żą -
cym ro ku MCM dą żyć bę dzie
do uru cho mie nia od dzia łu te ra pii
uza leż nień. 

Do cho dy bu dże tu po wia tu w ubie -
głym ro ku wy nio sły 72 069 561,09 zł,
a wy dat ki – 71 318 257,09 zł. Ozna cza
to nad wyż kę wkwo cie751304zł. Rad -
ni udzielili wo tum za ufa nia i ab so lu to -
rium oraz za twier dzi li spra woz da nie
więk szo ścią gło sów.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

RA DA PO WIA TU

Rok za koń czo ny z nad wyż ką

Na po sie dze niu Ko mi sji bu dże tu, rol -
nic twa i spraw spo łecz nych Ra dy Po -
wia tu Mi lic kie go dy rek tor urzę du
pra cy przed sta wi ła rad nym in for ma -
cje na te mat ska li bez ro bo cia w po -
wie cie mi lic kim.

– Są pew ne uwa run ko wa nia, któ -
re ma ją wpływ na roz miar i kształt
bez ro bo cia. Waż ny mi czyn ni ka mi są
po ło że nie po wia tu, je go spe cy fi ka,
cha rak ter - ze struk tu rą wie ku lud no -
ści i po dzia łem na gmi ny wiej skie
i miej skie. Do te go do cho dzi po ten cjał
pod mio tów go spo dar czych z moż li -
wo ścią za trud nia nia. Oczy wi stym jest,
że w gmi nach miej skich do stęp
do ryn ku pra cy jest zde cy do wa nie
więk szy niż w wiej skich. Istot ną kwe -
stią jest tak że sam po ten cjał czło wie ka,
je go umie jęt no ści, ela stycz ność
i otwar to ści na zmia ny – po wie dzia ła
dy rek tor An na Gro cho wic ka, 

Na ko niec ma ja na te re nie po wia -
tu mi lic kie go za re je stro wa nych by -
ło 730 bez ro bot nych. Dla
po rów na nia – w 2021 r. by ły to 723
oso by, w 2020 – 933, a w 2019 – 854.
We dług da nych wśród bez ro bot nych
tyl ko 12 pro cent po sia da pra wo do za -
sił ku. 72 pro cent ogó łu za re je stro wa -

nych sta no wią miesz kań cy ob sza rów
wiej skich. Naj licz niej re pre zen to wa ną
w tym gro nie gru pą za wo do wą są
sprze daw cy, ku cha rze oraz nie po sia da -
ją cy za wo du. Od stycz nia do koń ca ma -
ja wy re je stro wa no z ewi den cji osób
bez ro bot nych 523 oso by, z cze go więk -
szość z po wo du pod ję cia pra cy.

– Je śli cho dzi o po ziom wy kształ -
ce nia, to od lat ta struk tu ra się nie
zmie nia. Naj wię cej ma my lu dzi z za -
sad ni czym za wo do wym. W dru giej
ko lej no ści jest gim na zjal ne i wszyst ko
po ni żej. Wzra sta licz ba osób z tej dru -
giej gru py, co świad czy o tym, że koń -
czą swo ją edu ka cję na po zio mie szko ły
pod sta wo wej. Za no to wa li śmy lek ki
wzrost re je stra cji tych, któ rzy po sia da -
ją wy kształ ce nie wyż sze. Wy ni ka to
z chę ci ubie ga nia się o środ ki na roz -
po czę cie dzia łal no ści go spo dar czej al -
bo wy bo ru nie po pu lar ne go na ryn ku
pra cy za wo du (po li to lo gia, mar ke ting,
za rzą dza nie). Bra ku je nam przede
wszyst kim in ży nie rów, in struk to rów
ma szyn, geo de tów i le ka rzy – po in for -
mo wa ła sze fo wa mi lic kie go PUP -u. 

Jak do da ła, w cią gu pię ciu mie się -
cy za re je stro wa no 82 oby wa te li Ukra -
iny, z cze go 12 pod ję ło pra cę, a 11 staż. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

Z SE SJI

Ak tu al na sy tu acja na ryn ku pra cy

Rad ni gmi ny Kro śni ce jed no gło śnie
zde cy do wa li o udzie le niu wo tum za -
ufa nia i ab so lu to rium wój to wi. Za ak -
cep to wa li rów nież spra woz da nie
z wy ko na nia bu dże tu za 2021 rok.

Do cho dy bu dże tu gmi ny w ubie -
głym ro ku wy nio sły 53 859 298,97 zł,
a wy dat ki – 54 672 029,72 zł, za tem de -
fi cyt ukształ to wał się na po zio -
mie 812 730,75 zł. Na spła tę rat
wcze śniej za cią gnię tych zo bo wią zań
prze zna czo no kwo tę 3 859 178 zł. W cią -
gu ro ku 2021 wy emi to wa no ob li ga cje

o łącz nej war to ści 4 500 000 zł. Gmi na
za cią gnę ła dwie po życz ki ze środ ków Wo -
je wódz kie go Fun du szu Ochro ny Śro do -
wi ska i Go spo dar ki Wod nej na łącz ną
kwo tę 578 000 zł. Spła ty rat wcze śniej za -
cią gnię tych, dłu go ter mi no wych zo bo wią -
zań wy nio sły 3 859 178 zł. Środ ki
w wy so ko ści 1 900 000 zł po przez utwo -
rze nie lo ka ty za si li ły fi nan so wa nie in we -
sty cji gmin nych z Fun du szu In we sty cji
Lo kal nych w 2022 ro ku. 

Przed sta wio no tak że spra woz da nie
fi nan so we Za kła du Usług Ko mu nal nych
w Kro śni cach za ubie gły rok. – Jest to

ko lej ny uda ny rok. Nie prze bi li śmy jesz -
cze wy ni ku z 2015 r., kie dy wy pra co wa -
li śmy zysk na po zio mie 657 tys. zł. Te raz
jest 362 tys. zł. Czte ry la ta te mu wspo -
mi na łem, że je śli spół ka bę dzie mia ła ka -
pi tał za pa so wy na po zio mie 500 tys. zł,
to bę dzie to bez piecz nym wy ni kiem.
W tym ro ku mó wi my już o 1,25 mln zł.
Po sze ściu la tach ma my o 5 mln więk sze
przy cho dy, czy li 150 pro cent zwyż ki.
Wią że się to z roz sze rze niem usług – wy -
tłu ma czył Mar cin Cie siel ski, pre zes Za -
kła du Usług Ko mu nal nych
w Kro śni cach. 14 rad nych za gło so wa ło

za udzie le niem wój to wi wo tum za ufa nia
i ab so lu to rium oraz za przy ję ciem spra -

woz da nia z wy ko na nia bu dże tu za 2021 r.
MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

KROŚNICE

Wotum zaufania i absolutorium dla wójta
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W czerw cu miesz kań cy Ciesz ko wa
i nie tyl ko mie li oka zję obej rzeć wy -
sta wę przy go to wa ną przez człon ków
Mi lic kie go Sto wa rzy sze nia Eks plo ra -
cyj no–Hi sto rycz ne go „Do li na”. 

Sto wa rzy sze nie dzia ła od 2019 ro -
ku i sku pia lu dzi z pa sją do po zna wa -
nia prze szło ści lo kal ne go re gio nu.
Na wy sta wie w Szko le Pod sta wo wej
im. Ja nu sza Ku so ciń skie go w Ciesz ko -
wie przy go to wa li dla od wie dza ją cych
sze reg cie ka wych przed mio tów z cza -
sów PRL -u, II woj ny świa to wej czy
okre su mię dzy wo jen ne go. 

Uwa gę zwra ca ją do brze za cho wa -
ne bu tel ki, por ce la no we kor ki hur -
tow ni ków pi wa i wo dy so do wej
z Mi li cza. – Pierw szy z nich, The odor
Woź niok, pro wa dził swój in te res
od pierw szych lat XX wie ku. Przez
krót ki okres je go wspól ni kiem był
Adolf Pa et zold, któ ry to 1912 ro ku
prze jął hur tow nię. Na zle ce nie emi -
nen ta wy bi ja no cie ka wy ro dzaj że to -

nów de pu ta to wych. By ły one wy da -
wa ne bar dzo czę sto ja ko do dat ko we
wy na gro dze nie – de pu tat, z oka zji
świąt itp., dla pra cow ni ków. Re ali zo -
wać je moż na by ło je dy nie w fir mo -
wych ma ga zy nach i skle pach.
Po słu gi wa no się ni mi tak że w re stau -
ra cjach, pła cąc za pi wo, eli mi nu jąc
w ten spo sób ob rót go tów ko wy. Ma -
my rów nież cie ka wy do ku ment
z 1980 ro ku pro bosz cza pa ra fii
z Ciesz ko wa – ks. Sta ni sła wa Sie ra -
kow skie go, do ty czą cy przy wie zie nia
ka mie nia z cmen ta rza wo jen ne go
na Mon te Cas si no. Jest on sym bo lem
prze la nej przez pol skich żoł nie rzy
krwi – opo wia da ją człon ko wie mi lic -
kie go sto wa rzy sze nia. 

In ny mi cen ny mi pa miąt ka mi są
sta re do ku men ty Związ ku Bo jow ni -
ków o Wol ność i De mo kra cję – or ga -
ni za cji kom ba tanc kiej, zrze sza ją cej
pol skich żoł nie rzy wal czą cych m. in
w okre sie II woj ny świa to wej, pod czas
po wsta nia wiel ko pol skie go i po wstań

ślą skich. Or ga ni za to rzy wy sta wy
umoż li wi li przyj rze nie się z bli ska do -
brze za cho wa nym, przed wo jen nym
fo to gra fiom Mi li cza, nie miec kim i pol -
skim wy da niom ga zet i pu bli ka cji. 

– Na sza wy sta wa jest efek tem dłu -
go trwa łe go zbie ra nia i sku pia nia przed -
mio tów wie le mó wią cych o lo kal nej
hi sto rii. Jest to na sza wspól na pa sja.
Zaj mu je my się tak że po rząd ko wa niem
sta rych i za po mnia nych cmen ta rzy, jak
np. ewan ge lic kie w Mi ło cho wi cach
i Pa ko sław sku. Chcie li by śmy rów nież
po dzię ko wać pa nu wój to wi Igna ce mu
Miecz ni kow skie mu i dy rek tor Iwo nie
Fe li siak za udo stęp nie nie nam po -
miesz cze nia w Szko le Pod sta wo wej
w Ciesz ko wie. Dzię ki te mu mo gli śmy
zor ga ni zo wać wy sta wę. Je śli ktoś po sia -
da sta re do ku men ty, zdję cia, pa miąt ki
itd., mo że się z na mi skon tak to wać i je
nam prze ka zać – oznaj mia An drzej
Szo stak z Mi lic kie go Sto wa rzy sze nia
Hi sto rycz no -Eks plo ra cyj ne go „Do li na”.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

STO WA RZY SZE NIE „DO LI NA”

Pa sja po zna wa nia lo kal nej hi sto rii

20 czerw ca pod pi sa no umo wę
na do fi nan so wa nie w ra mach re ali -
za cji pro jek tu pod na zwą „Gmi na
Ciesz ków sta wia na wy so ką ja kość
edu ka cji ogól nej”. Środ ki otrzy ma ją
dwie pla ców ki oświa to we na te re nie
gmi ny – Szko ła Pod sta wo wa
w Ciesz ko wie i SP w Pa ko sław sku.

Pro jekt re ali zo wa ny jest w ra mach Re -
gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je -
wódz twa Dol no ślą skie go 2014-2020,
współ fi nan so wa ne go ze środ ków Eu ro pej -
skie go Fun du szu Spo łecz ne go. Je go ce lem
jest wspar cie uczniów szkół pod sta wo wych
w za kre sie roz wo ju kom pe ten cji klu czo -
wych i umie jęt no ści uni wer sal nych oraz
po mo cy psy cho lo gicz no -pe da go gicz nej,
w szcze gól no ści w ce lu ni we la cji ne ga tyw -
nych skut ków, wy wo ła nych epi de mią CO -
VID -19, w tym de fi cy tów spo wo do wa nych
dłu go trwa łą na uką zdal ną. 

W okre sie od 1 lip ca 2022 do 30
czerw ca 2023 r. ucznio wie bę dą mie li oka -
zję uczest ni czyć w za ję ciach wy rów naw -
czych, roz wi jać swo je uzdol nie nia
z po szcze gól nych przed mio tów, brać
udział wy jaz dach edu ka cyj nych, m. in.
do Par ku Na ro do we go Błęd ne Ska ły, ko pal -
ni zło ta w Zło tym Sto ku, ZOO i Hy dro po -

lis we Wro cła wiu. Oprócz te go za pla no wa -
no w szko łach ćwi cze nia lo go pe dycz ne,
z in te gra cji sen so rycz nej i kon sul ta cje
z psy cho lo giem. 

Koszt pro jek tu to 505 719,75 zł. Do -
fi nan so wa nie wy no si 429 861,78 zł,
a wkład wła sny gmi ny – 75 857,97 zł.

(FE NIX)

CIESZKÓW

Gmina stawia na poprawę jakości edukacji
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Po li cjan ci przy po mi na ją, że nie bez -
piecz ne dla zdro wia jest prze by wa -
nie w na grza nym sa mo cho dzie,
a po zo sta wie nie w nim dzie ci oraz
zwie rząt pro wa dzi do nie uchron nej
tra ge dii. Wi dząc ta ką sy tu ację, re -
aguj my i na tych miast za dzwoń my
na nu mer alar mo wy 112. 

Wy so kie tem pe ra tu ry w po łą cze niu
z bra kiem roz sąd ku i wy obraź ni są bar dzo
nie bez piecz ne. Po li cjan ci ape lu ją, aby pod -
czas upa łów ni gdy nie zo sta wiać dzie ci
w sa mo cho dzie, na wet na chwi lę. Gdy
na dwo rze pa nu ją wy so kie tem pe ra tu ry,
we wnątrz za mknię te go au ta bra ku je cyr -
ku la cji po wie trza, któ ra umoż li wia ło by
swo bod ne od dy cha nie. Je śli wy da je nam
się, że lek ko uchy lo ne szy by po mo gą, to sy -
gna li zu je my, że nie. Tem pe ra tu ra w roz -
grza nym sa mo cho dzie mo że wzro snąć
o do dat ko we kil ka dzie siąt stop ni Cel sju -
sza. Tyl ko na sza roz wa ga mo że uchro nić
na sze po cie chy i zwie rzę ta przed tra ge dią. 

Wi dząc po zo sta wio ne w po jeź dzie
dziec ko, re aguj – na tych miast za dzwoń
na nu mer alar mo wy 112 i ro zej rzyj się, czy
wła ści cie la sa mo cho du nie ma w po bli żu.
Pod czas roz mo wy te le fo nicz nej uważ nie
słu chaj oraz wy ko nuj po le ce nia dys po zy to -
ra nu me ru alar mo we go lub po li cjan ta. Być
mo że usły szysz po le ce nie, aby dla ra to wa -

nia ży cia wy bić w sa mo cho dzie szy bę. Je -
że li to moż li we, zo stań na miej scu do cza -
su przy jaz du służb czy po ja wia nia się
wła ści cie la po jaz du. 

Po dob nie na le ży po stę po wać w przy -
pad ku za mknię tych w na grza nym au cie
zwie rząt.- Je śli nie mu sisz, nie za bie raj ze
so bą pu pi li w po dróż sa mo cho dem. Na wet
je śli idziesz tyl ko na chwi lę na za ku py lub
coś za ła twić, to nie jest żad ne tłu ma cze nie.
Uchy lo na szy ba rów nież nie jest do brym
roz wią za niem. Nie po pra wi ona cyr ku la cji
go rą ce go po wie trza we wnątrz po jaz du,

a po zo sta wie nie szcze li ny za chę ca np. psa
do te go, by wkła dał tam pysk, po szu ku jąc
źró dła po wie trza. Mi ska z wo dą, po zo sta -
wio na dla pu pi la, też spra wy nie roz wią że.
Nie wie le po trze ba, aby zwie rzę ule gło prze -
grza niu, od wod nie niu, uda ro wi czy na wet
udu sze niu. Pa mię taj, że je śli funk cjo na riu -
sze stwier dzą, że dłuż sze po zo sta wa nie psa
w au cie za gra ża je go ży ciu, ma ją pra wo użyć
wszel kich środ ków umoż li wia ją cych wy do -
sta nie go z po jaz du – włącz nie z wy bi ciem
szy by – przy po mi na po li cja.

OPRAC. (FE NIX)

BEZPIECZEŃSTWO

Nie zostawiaj dziecka w rozgrzanym aucie!

W nie dzie lę przy świe tli cy wiej skiej
w Łą kach (gmi na Mi licz) zor ga ni zo -
wa no spor to wo -ro dzin ny fe styn.
Przy go to wa no sze reg atrak cji,
zwłasz cza dla dzie ci.

Im pre za roz po czę ła się od tur nie ju
siat ków ki o Pu char Soł ty sa Łąk. Na pia -
sku sta wi ło się pięć dru żyn – Ga zel le,
Szy mon ki, Gang Mar ce la, Ak tyw nie
po Do li nie Ba ry czy oraz BRT Ba rycz Ra -
cing Te am. Wal ka by ła na praw dę wy -
rów na na i emo cjo nu ją ca, ale przede
wszyst kim w du chu fa ir play. Osta tecz -
nie po do gryw ce zwy cię ży ła eki pa Szy -
mon ki z Iwo Kwa czew skim na cze le. 

– Póź niej na stał dłu go wy cze ki wa ny
mo ment, szcze gól nie dla młod szych

uczest ni ków Dnia Ro dzi ny – mia no wi -
cie roz po czę li śmy Po tycz ki Ro dzin ne.
W tym ro ku uczest ni cy zmie rzy li się
z kil ko ma kon ku ren cja mi – żon glo wa -
niem pi łecz ka mi oraz pił ką noż ną, sko -
ka mi na ska kan ce, prze cią ga niem li ny,
szta fe tą w wor kach oraz to rem prze -
szkód wy łącz nie dla twar dzie li. Tor prze -
szkód skła dał się ze sla lo mu na pił ce,
ob ro tów hu la hop, strza łu na bram kę
oraz po wrot ne go sla lo mu z jaj kiem
na łyż ce. Jak za wsze Po tycz ki Ro dzin ne
do star czy ły nam mnó stwo po zy tyw nych
emo cji, uśmie chy nie scho dzi ły z bu zi
na szych naj młod szych i – co naj waż niej -
sze – nikt nie miał po czu cia, że to wy gra -
na jest naj istot niej szym ele men tem te go
współ za wod nic twa. Każ da z dru żyn

otrzy ma ła na gro dy ufun do wa ne przez
na sze go spon so ra Tar czyń ski, a eki pa
z naj więk szą ilo ścią punk tów (czy li te am
ósmo kla si stów z SP Su łów) rów nież Pu -
char Su per Ro dzi ny – re la cjo nu ją przed -
sta wi cie le wsi Łą ki. 

Na naj młod szych uczest ni ków im -
pre zy cze ka ły rów nież in ne atrak -
cje – ma lo wa nie twa rzy, za ba wa
bań ka mi my dla ny mi czy dmu chań ce. 

Rów no le gle do tych wszyst kich wy -
da rzeń od by wał się kier masz ciast, pod -
czas któ re go zbie ra no pie nią dze
na ge ne ral ny re mont drew nia ne go krzy -
ża. Uda ło się ze brać 920 zł. Bra ku ją ce
do peł nej pu li 280 zł do ło żył Ba rycz Ra -
cing Te am.

(FE NIX)

ŁĄKI

Rodzinny festyn na sportowo

27 czerw ca Ośro dek Kul tu ry w Mi li -
czu, na za koń cze nie te go rocz ne go
se zo nu za jęć sta łych, zor ga ni zo wał
kon cert Mo ni ki Wi śniow skiej -Ba -
sel – fi na list ki te go rocz nej edy cji po -
pu lar ne go pro gra mu te le wi zyj ne go
„The Vo ice of Po land”. 

Ar tyst ka za śpie wa ła utwo ry, któ re wy -
ko ny wa ła w pro gra mie „The Vo ice of Po -
land”, a tak że wła sne kom po zy cje,
Wo ka list ka jest ab sol went ką Szko ły Jaz zu
i Mu zy ki Roz ryw ko wej Zbi gnie wa Czwoj -
dy (wy dział wo kal ny, kla sa Mar ka Ba ła ty
oraz kla sa for te pia nu Ste fa na Gą sień ca),

jak i Dol no ślą skiej Szko ły Wyż szej (pe da -
go gi ka).

Swo je pierw sze kro ki w bran ży mu -
zycz nej sta wia ła z ze spo łem Cof fee Bre ak,
z któ rym wy da ła pły tę fi nan so wa ną przez
po nad 60 fa nów gru py. W 2019 ro ku wy -
gra ła w Opo lu „De biu ty” z ze spo łem Girls
on Fi re, a w tym ro ku, po suk ce sie w „The
Vo ice of Po land”, gdzie do tar ła do fi na łu,
roz po czę ła tra sę kon cer to wą, pro mu ją cą
wła sny ma te riał. Do dat ko wo od kil ku lat
pra cu je z dzieć mi i mło dzie żą, przy go to -
wu jąc spek ta kle mu si ca lo we w ODT Świa -
to wid. 

(FE NIX)

KONCERT

Wokalistka oczarowała publiczność

28 czerw ca w Gmin nym Cen trum
Kul tu ry w Ciesz ko wie zor ga ni zo wa no
spo tka nie dzie ci z mi lic ką po li cjant -
ką i pra cow ni ka mi Po wia to wej Sta cji
Sa ni tar no -Epi de mio lo gicz nej w Mi li -
czu. Do szło do te go w ra mach te go -
rocz nych dzia łań pro fi lak tycz nych
pod na zwą „Bez piecz ne wa ka -
cje 2022”.

W trak cie wi zy ty prze pro wa dzo no
z mło dy mi oso ba mi po ga dan kę na te mat
bez piecz ne go spę dza nia wol ne go cza su
w okre sie wa ka cji. Po ru szo no za gad nie nia
do ty czą ce bez pie czeń stwa osób prze by wa -
ją cych nad wo dą. Przy po mnia no tak że za -

sa dy bez piecz ne go ko rzy sta nia z In ter ne -
tu, in for mu jąc, ja kie za gro że nia czy ha ją
w sie ci na mło dych lu dzi. Omó wio no za -
sa dy bez piecz ne go po ru sza nia sięi po dro -
gach pu blicz nych i wska za no
na ko niecz ność no sze nia po zmro ku em -
ble ma tów od bla sko wych, znacz nie po pra -
wia ją cych wi docz ność uczest ni ków ru chu. 

Pod czas spo tka nia, w któ rym wzię ło
udział po nad pięć dzie się cio ro dzie ci wraz
z opie ku na mi, po li cjant ka w ra mach ak cji
„Krę ci mnie bez pie czeń stwo nad wo dą”
za chę ca ła do uczest nic twa w kon kur sie
„Ar ty stycz ny prze WOD NIK”, któ ry pro -
mu je bez piecz ne prze by wa nie nad wo dą. 

(FE NIX)

CIESZKÓW

Bądź bezpieczny na wakacjach
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Tuż przed wa ka cja mi ucznio wie
i przed szko la ki z Dzien ne go Ośrod ka
Re ha bi li ta cyj no -Wy cho waw cze go,
dzia ła ją ce go przy Mi lic kim Sto wa rzy -
sze niu Przy ja ciół Dzie ci i Osób Nie -
peł no spraw nych, wzię li udział w spe -
cjal nie zor ga ni zo wa nym Dniu Spor tu.

Spor to we zma ga nia ofi cjal nie otwo rzy -
ły Ali cja Szat kow ska – pre zes MSP DiON,
a tak że Jo an na Bro niec ka – dy rek tor szko -
ły, Jo an na Sta cho wiak – dy rek tor przed -
szko la, Mar cin Fol mer – ko or dy na tor
pro jek tu. Aby za pew nić wszyst kim bez -
piecz ną za ba wę, ani ma to rzy spor tu po pro -
wa dzi li roz grzew kę. 

Uczest ni cy im pre zy mie li dowy bo ru kil -
ka sta no wisk, na któ rych mo gli ry wa li zo wać
w ta kich kon ku ren cjach jak rzu ty do ce lu,
rzu ty pił ką le kar ską, boc cia czy sla lom wśród
ty czek i strza ły do bram ki. Każ dy z ani ma to -
rów czu wał nad pra wi dło wym prze bie giem
spor to wych zma gań, udzie lał wska zó wek, jak
po praw nie wy ko ny wać da ne ćwi cze nie, atak -
że skru pu lat nie za pi sy wał wy ni ki. 

Te go dnia każ dy uczest nik zo stał ogło -
szo ny zwy cięz cą, otrzy mu jąc za słu żo ne
wy róż nie nie. – Te go rocz ny dzień spor tu
mo że my za li czyć do bar dzo uda nych.

Przy niósł on ze so bą mnó stwo uśmie chów
i do brej za ba wy, a tak że po zwo lił od kryć
spor to wy po ten cjał w wie lu mło dych ta -

len tach – 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. 

Im pre za od by ła się w ra mach pro jek tu
„Fut bo lo wi Pa sjo na ci 5”, do fi nan so wa ne go
ze środ ków bu dże tu Pań stwo we go Fun du -

szu Re ha bi li ta cji Osób Nie peł no spraw nych,
bę dą cych w dys po zy cji sa mo rzą du wo je -
wódz twa dol no ślą skie go. OPRAC. (FE NIX)
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MILICZ

Powitanie wakacji na sportowo
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