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EDUKACJA

Poznaliśmy wyniki
tegorocznych
matur

CIESZKÓW

Społeczna Inicjatywa
Mieszkaniowa wzbudza
obawy niektórych radnych

Czytaj na str. 6

KROŚNICE

Fantastyczny koncert 
w szczytnym celu Czytaj na str. 4

MILICZ

Na hulajnodze 
po mieście

Czytaj na str. 4

Czytaj na str. 2
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Pod czas se sji Ra dy Gmi ny Ciesz ków
więk szo ścią gło sów wy ra żo no zgo dę
na utwo rze nie i wej ście sa mo rzą du
do spół ki Spo łecz na Ini cja ty wa
Miesz ka nio wa Kra jo we go Za so bu
Nie ru cho mo ści „Zie lo na Do li na”.
Gło so wa nie po prze dzi ła go rą ca dys -
ku sja rad nych. Nie któ rzy się oba wia -
ją, że w przy szło ści bę dzie trze ba
do te go do pła cać.

Spo łecz na Ini cja ty wa Miesz ka nio -
wa to spół ka re ali zu ją ca bu dow nic two
spo łecz ne, dzia ła ją ca pod au spi cja mi
Mi ni ster stwa Roz wo ju i Tech no lo gii.
Jej za da niem jest bu do wa nie miesz -
kań na wy na jem o umiar ko wa nym
czyn szu. Do no we go pod mio tu przy -
stą pią gmi ny Wo łów, Żmi gród, Wisz -
nia Ma ła, Ole śni ca, Obor ni ki Ślą skie,
Wą sosz, Mi licz, Twar do gó ra, Pru si ce,
Ciesz ków, Brzeg Dol ny wraz z Kra jo -
wym Za so bem Nie ru cho mo ści. Ini cja -
ty wa skie ro wa na jest do osób i ro dzin
nie po sia da ją cych wła sne go miesz ka -
nia w da nej miej sco wo ści, któ re dys po -
nu ją środ ka mi na re gu lar ne opła ca nie
czyn szu, jed nak ich do cho dy są za ni -
skie na za cią gnię cie kre dy tu hi po tecz -
ne go na miesz ka nie. W za ło że niu
ma ją to być lo ka le o stan dar dzie wyż -
szym od ist nie ją ce go w bu dow nic twie
so cjal nym, a ofer ta ich naj mu ad re so -
wa na jest do osób i ro dzin o śred nich
do cho dach. By cie na jem cą wią że się
m. in. z moż li wo ścią za miesz ka nia bez
ko niecz no ści za cią ga nia wy so kie go
kre dy tu.

Umo wa z SIM mo że je dy nie ob li -
go wać do par ty cy pa cji w wy so ko ści
do 30 pro cent kosz tów bu do wy lo ka -
lu miesz kal ne go. Moż li we są o po ło wę
niż sze staw ki czyn szu niż na ryn ku ko -
mer cyj nym. Ist nie je opcja roz li cze nia
par ty cy pa cji w czyn szu (tzw. wa ka cje
czyn szo we, dzię ki któ rym na jem ca
przez czas okre ślo ny w umo wie,
a w przy pad ku eme ry tów – bez ter mi -
no wo, bę dzie pła cił na wet 20 pro cent
niż szy czynsz). W per spek ty wie lat be -

ne fi cjen ci mo gą uzy skać na wet wła -
sność miesz ka nia.

Udział sa mo rzą dów wtym przed się -
wzię ciu ma zo stać w sfi nan so wa ny
w więk szo ści ze środ ków rzą do wych.
Gmi na bę dzie mo gła otrzy mać bez -
zwrot ne wspar cie z Rzą do we go Fun du -
szu Roz wo ju Miesz kal nic twa
w wy so ko ści do 3 mi lio nów zło tych. By
je uzy skać, trze ba zło żyć wnio sek do mi -
ni stra do spraw bu dow nic twa, pla no wa -
nia i za go spo da ro wa nia prze strzen ne go
oraz miesz kal nic twa za po śred nic twem
pre ze sa KZN. Oprócz te go moż na uzy -
skać do fi nan so wa nie w po sta ci bez -
zwrot ne go do fi nan so wa nia zRzą do we go
Fun du szu Roz wo ju Miesz kal nic twa
w wy so ko ści do 10 pro cent kosz tów, 35-
pro cen to we go gran tu z Ban ku Go spo -
dar stwa Kra jo we go, do 80 pro cent
pre fe ren cyj ne go kre dy tu z Pro gra mu
Wspie ra nia Spo łecz ne go Bu dow nic twa
Czyn szo we go, do30 pro cent par ty cy pa -
cji wkosz tach – wpła ta naod po wied nim
po zio mie da je na jem com moż li wość wy -
ku pu miesz ka nia w przy szło ści. Je śli lo -
ka tor opu ści zaj mo wa ny lo kal, to
wnie sio na kwo ta par ty cy pa cji (zwa lo ry -
zo wa na) zo sta nie mu zwró co na. W tej
ini cja ty wie dzia ła też pro gram „Miesz ka -
nie na start”, za tem gmi na w opar ciu
o usta wę o po mo cy pań stwa w po no sze -
niu wy dat ków miesz ka nio wych
wpierw szych la tach naj mu mo że wy stą -
pić do Ban ku Go spo dar stwa Kra jo we go
odo fi nan so wa nie czyn szów dla po szcze -
gól nych na jem ców, któ rzy speł nią kry te -
ria do cho do we. 

W Ciesz ko wie pla no wa ne jest wy -
bu do wa nie w cią gu naj bliż szych
dwóch lat 50 miesz kań na dział ce Kra -
jo we go Ośrod ka Wspar cia Rol nic twa
na ul. Rol ni czej. W trak cie se sji wójt
Ciesz ko wa pod kre ślił, że jest to ogrom -
na szan sa dla kil ku dzie się ciu ro dzin
na po zy ska nie ni sko czyn szo wych
miesz kań, z moż li wo ścią wy ku pie nia
ich w przy szło ści. 

– Mia łem po cząt ko wo oba wy wo -
bec te go pro jek tu. Naspo tka niach wy ra -

ża łem swo je bar dzo po waż ne wąt pli wo -
ści wo bec za war cia umo wy o utwo rze -
nie spół ki. Do ty czy ły one moż li wo ści
wpły wu udzia łow ców -gmin napra cę za -
rzą du i ra dy nad zor czej. We wstęp nej
wer sji by ła zbyt jed no stron na. Mo je wąt -
pli wo ści zo sta ły roz wia ne i je stem te raz
bar dziej spo koj ny po ne go cja cjach i za -
pro po no wa niu zmian. Bę dzie my mie li
więk szy wpływ na pra cę za rzą du spół ki.
Pro jekt ma bar dzo ko rzyst ne wa run ki fi -
nan so we dla gmi ny i miesz kań ców. To
szan sa dla kil ku dzie się ciu ro dzin na po -
zy ska nie ta nie go i w do brym stan dar -
dzie miesz ka nia. Otrzy ma my
od pań stwa środ ki na wkład wła sny,
a dział ka bę dzie po cho dzić z za so bów
KOWR -u. Sa mi nie mo gli by śmy prze -
pro wa dzić cze goś po dob ne go przy ta -
kim stan dar dzie. My ślę, że miesz kań cy
by nam nie wy ba czy li, gdy by śmy zre zy -
gno wa li zta kiej oka zji, któ ra mo że już się
nie po wtó rzyć – stwier dził wójt Igna cy
Miecz ni kow ski.

Trzech rad nych, w tym prze wod -
ni czą cy ra dy gmi ny, mia ło po waż ne
wąt pli wo ści od no śnie te go pro jek tu
i ogło si li, że bę dą gło so wać prze ciw.
Ka rol Kra wiec wska zał, że ist nie je za -
gro że nie do pła ca nia w przy szło ści
do ta nich miesz kań. – Mam spo re
wąt pli wo ści i jed no cze śnie uwa żam,
że je że li rząd chce bu do wać miesz ka -
nia, to niech to ro bi. Je że li go stać,
po co jest two rzo na ta ka spół ka? Wie -
my, że miesz ka nie kosz tu je ty le i nie
mniej. Je śli jest ta nie, to ktoś bę dzie
mu siał do nie go do pła cić. Kto? Jed na
i dru ga stro na spół ki. Za da ję py ta -
nie – czy na sza gmi na udźwi gnie cię -
żar, któ ry po ja wi się za kil ka lat?
Kil ka dzie siąt miesz kań mo że nas spo -
ro kosz to wać – za ko mu ni ko wał rad ny
Kra wiec. 

Rad ny Mie czy sław Bu ta oznaj mił,
że nie wie rzy w obiet ni ce rzą du,
a kwo ta 3 mi lio nów zło tych bę dzie
nie wie le war ta przy ga lo pu ją cej in fla -
cji. Prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny
Ciesz ków po wie dział z ko lei, że

w przy szło ści ist nie je ry zy ko do pła ca -
nia do po wsta ją cych miesz kań
przy jed no cze snym nie wy ko rzy sta niu
wła snych za so bów miesz ka nio -
wych. – Mu si my wziąć pod uwa gę sy -
tu ację eko no micz ną na szej gmi ny. SIM
to spół ka re ali zu ją ca bu dow nic two
spo łecz ne. Jej za da niem jest bu do wa
miesz kań o umiar ko wa nym czyn szu.
Dla osób i ro dzin, któ re nie ma ją wła -
sne go miesz ka nia, nie mo gą za cią gnąć
kre dy tu, ale stać ich na opła ca nie czyn -
szu. Umo wa z SIM za kła da par ty cy pa -
cję w kosz tach do 30 pro cent. Je śli
czyn sze ma ją być niż sze niż na ryn ku
ko mer cyj nym, to ktoś bę dzie mu siał
do tych przy wi le jów do pła cać. Spół ka
nie bę dzie mia ła ta kiej moż li wo ści,
więc po pro si o pie nią dze gmi ny. Moż -
li wość póź niej sze go wy ku pu miesz -
kań spra wia, że au to ma tycz nie gmi na
je stra ci dla przy szłych oby wa te li.
Atrak cyj ny mo del fi nan so wa nia ma
być dzię ki pre fe ren cyj ne mu kre dy to -
wi, udzie lo ne mu SIM przez Bank Go -
spo dar stwa Kra jo we go w wy so ko ści
do 80 pro cent kosz tów przed się wzię -
cia. Tu się na su wa py ta nie – co z lo kal -
ny mi ban ka mi? One rów nież się
utrzy mu ją z kre dy tów przez nas po -
bie ra nych. Czy przyj dzie ta ki mo -
ment, że one za czną pa dać? Czy rząd
nie mo że po pro stu ob ni żyć kre dy to -
bior com wskaź ni ka WI BOR, że by sa -
me mu ku po wać i bu do wać
miesz ka nia? Po co w ogó le w tej spra -
wie an ga żo wa ny jest sa mo rząd? Kra jo -
wy Za sób Nie ru cho mo ści mo że
spo koj nie bu do wać miesz ka nia. Uwa -
żam, że cho dzi tu taj o że ro wa nie i po -
rę cza nia za kre dy ty. W spół ce SIM nie
bę dzie de cy do wać ra da gmi ny, tyl ko
pre zes i rząd Rze czy po spo li tej Pol skiej.
Każ da ta ka de cy zja bę dzie ob ni żać bu -
dżet gmi ny i pod no sić na sze za dłu że -
nie. Przez to nie bę dzie my mo gli
za cią gać po ży czek na wła sne in we sty -
cje – oświad czył Mar cin Mruk. 

Z ta ką ar gu men ta cją nie zgo dzi ła
się Ro za lia Kin drat, za zna cza jąc, że

moż na mieć po czu cie ry zy ka i wąt pli -
wo ści, ale nie na le ży od rzu cać ta kiej
pro po zy cji, bio rąc pod uwa gę struk tu -
rę gmi ny. – Nasz te ren jest ma ły i nie -
wie le tu taj ma my za kła dów pra cy.
Nie wie lu lu dzi stać na kre dyt miesz -
ka nio wy. Je śli cho dzi o ry zy ko, to w ta -
kim ra zie nie na le ży ro bić żad nych
in we sty cji, bo mo że się coś nie udać.
Na le ży wyjść w stro nę spo łe czeń stwa
i wy ra zić zgo dę na utwo rze nie spół ki.
Ta kie go czar no widz twa daw no nie sły -
sza łam z ust prze wod ni czą ce go. Zro -
zu mia łam, że ma my być na NIE, bo
ina czej gmi na, szko ły i ban ki upad ną.
Wie my, że ofer ta jest ko rzyst na, a już
mno ży my prze szko dy i pro ro ku je my,
co bę dzie za 5-10 lat – mó wi ła rad na
Kin drat. 

Wójt Ciesz ko wa rów nież nie ukry -
wał za sko cze nia wy stą pie nia mi i ar gu -
men ta cją trzech rad nych.  – Chciał bym
ja sno wy tłu ma czyć i pew ne rze czy
spro sto wać. Kre dy tów nie bę dzie za -
cią gać gmi na, tyl ko spół ka po uchwa -
le wal ne go zgro ma dze nia, czy li
wszyst kich. Nie ma ta kich kom pe ten -
cji, że by za cią gać zo bo wią za nia ot, tak.
Ma my bar dzo du że za po trze bo wa nie
na miesz ka nia. W ze szłym ro ku zgła -
sza ło się do nas kil ka dzie siąt osób. Je -
śli cho dzi o czyn sze, to nie gmi na,
a spół ka bę dzie do te go do pła cać. Pro -
szę, że by śmy się na wza jem nie stra szy -
li, al bo wiem nie ma żad nych pod staw
ku te mu. Teo re tycz nie ist nie je moż li -
wość, że spół ka mo że zna leźć się w sy -
tu acji ta kiej, iż bę dzie trze ba do pła cać.
Do spół ki PGK wcho dzi li śmy na du -
żo gor szych wa run kach i ja koś do płat
do tej po ry nie by ło. Kil ka na ście lat już
to dzia ła – tłu ma czył Igna cy Miecz ni -
kow ski.

Osta tecz nie rad ni wy ra zi li zgo dę
na utwo rze nia spół ki Spo łecz na Ini cja -
ty wa Miesz ka nio wa sied mio ma gło sa -
mi na TAK. Dwie oso by za gło so wa ły
prze ciw, a dwie wstrzy ma ły się od gło -
su. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

CIESZKÓW

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa wzbudza obawy niektórych radnych



Aktualności 3

Gmi na Mi licz ogło si ła przy stą pie nie
do mo der ni za cji oświe tle nia dro go -
we go i ulicz ne go przy dro gach pu -
blicz nych na ener go osz częd ne. War -
tość pro jek tu to 4 657 057,20 zł,
z cze go 75 pro cent sta no wić bę dzie
do fi nan so wa nie.

Bez po śred nim ce lem przed się wzię cia
jest ochro na śro do wi ska na tu ral ne go przez
zmniej sze nie ni skiej emi sji dzię ki po pra -
wie efek tyw no ści ener ge tycz nej oświe tle -
nia ulicz ne go i dro go we go przy dro gach
pu blicz nych. Jest to pro jekt part ner ski,
przy stą pią do nie go tak że gmi ny Wo łów
(li der pro jek tu), Strze lin, Oła wa, Żmi gród,
Twar do gó ra, Pru si ce i Śro da Ślą ska. W su -
mie zmo der ni zo wa nych zo sta nie 11 081
punk tów świetl nych. W gmi nie Mi licz pla -
no wa na jest mo der ni za cja 1980 miejsc.

Za pla no wa no wy mia nę 1724 wy eks -
plo ato wa nych i nie efek tyw nych ulicz nych
opraw wy so ko pręż nych na no wo cze sne
opra wy ze źró dła mi świa tła ty pu LED,
o mo cy do sto so wa nej do ka te go rii dro gi,
do ło że nie 256 opraw LED na ist nie ją cych
słu pach dla po pra wy pa ra me trów oświe -
tle nio wych, wy mia nę: 77 sty lo wych słu -
pów oświe tle nio wych na no we oraz 81
opraw sty lo wych LED w ob rę bie Sta re go
Mia sta, 3 sty lo wych opraw na bu dyn kach

w ob rę bie Sta re go Mia sta na no we opra wy
LED – uli ca Ko ściel na oraz ul. Szew ska, 79
so do wych opraw par ko wych na słu po wych
na no we opra wy LED, 22 opra wy par ko we
przy pla cu Kor fan te go na no we opra wy
LED, 22 so do we źró dła świa tła na wkła dy
LED w opra wach ozdob nych w Su ło -
wie, 173 kon struk cji mo cu ją cych opra wy
oświe tle nio we (wy się gni ki ru ro we, śru by
ha ko we, mo co wa nia, słu py) wraz z czę ścio -

wą wy mia ną prze wo dów za si la ją cych; mo -
der ni za cję po le ga ją cą na do sto so wa niu
do współ pra cy z sys te mem ste ro wa nia i za -
rzą dza nia oświe tle niem 68 szaf oświe tle -
nia ulicz ne go. 

War tość pro jek tu dla gmi ny Mi licz
wy nie sie 4 657 057,20 zł, przy 75-pro cen -
to wym do fi nan so wa niu w wy so ko -
ści 3 492 792,90 zł. 

(FE NIX)

6 lip ca na dro dze po mię dzy Mi li czem
a Ka szo wem do szło do wy pad ku. 25-
let nia ko bie ta stra ci ła pa no wa nie
nad po jaz dem, w wy ni ku cze go sa -
mo chód wy padł z dro gi i da cho wał. 

– Mło da miesz kan ka Mi li cza nie do -
sto so wa ła pręd ko ści do mo krej na -
wierzch ni jezd ni, w re zul ta cie cze go jej
sa mo chód mar ki Re nault Clio zje chał
na po bo cze, gdzie do szło do wy wró ce nia.
Na szczę ście w tym przy pad ku kie ru ją ca
po dró żo wa ła sa ma i nie do zna ła żad nych
ob ra żeń. Po li cjan ci, któ rzy ob słu gi wa li
zda rze nie, po prze sta li je dy nie na po ucze -
niu wy stra szo nej ko bie ty. Po jazd z uwa gi

na uszko dze nia nie nada wał się do dal szej
jaz dy – po in for mo wał asp. Bar tosz Stry -

chow ski z Ko men dy Po wia to wej Po li cji
w Mi li czu. (FE NIX)

W Sta ro stwie Po wia to wym w Mi li czu
pod pi sa no umo wę na ko lej ny etap re -
mon tu dro gi po wia to wej nr 1421D
– na od cin ku 1,1 km w Ciesz ko wie
– oraz dro gi po wia to wej nr 1422D
– na od cin ku 4,54 km przez miej sco -
wość Ujazd. In we sty cja ma zo stać zre -
ali zo wa na w cią gu 11 mie się cy.

– Wy ko na nie re mon tu ist nie ją cej
na wierzch ni po przez uło że nie na kład ki
z mie szan ki mi ne ral no -as fal to wej ma
na ce lu przy wró ce nie jej pier wot nych
pa ra me trów, w tym rów no ści po dłuż -
nej, rów no ści po przecz nej, szorst ko ści.
Po za tym przed mio to wa in we sty cja po -

przez wy ko na nie no wej na wierzch ni bę -
dzie mia ła po zy tyw ny wpływ na ob ni że -
nie po zio mu ha ła su i za nie czysz czeń
do śro do wi ska. Ina czej mó wiąc, moż li -
wy bę dzie prze jazd po jaz du ze sta łą
pręd ko ścią, bez ko niecz no ści na głe go
ha mo wa nia i zwięk sza nia ob ro tów sil ni -
ka – in for mu je Be ata Krzy ża now ska
z Wy dzia łu Dróg Po wia to wych Sta ro -
stwa Po wia to we go w Mi li czu.

Cał ko wi ta war tość in we sty cji wy nie -
sie 4 192 425,18 zł. W naj bliż szym cza sie
sa mo rzą dy po wia tu i Ciesz ko wa pod pi szą
po ro zu mie nie o wspól nej par ty cy pa cji
w kosz tach przed się wzię cia. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

MILICZ

Ponad 4,6 mln zł na modernizację oświetlenia

NA DRODZE

Jazda zakończona dachowaniem

INWESTYCJE

Przed nami kolejne remonty drogowe
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3 lip ca po li cjan ci za trzy ma li 21-let -
nią ko bie tę i jej 26-let nie go part ne -
ra, któ rzy do ko na li po bi cia oraz ra -
bun ku. De cy zją są du męż czy zna zo -
stał osa dzo ny w aresz cie na okres
trzech mie się cy, na to miast po dej rza -
ną ob ję to do zo rem po li cyj nym.

1 lip ca za trzy ma ni mie li pod stę pem
zwa bić do po jaz du zna ne go im męż czy -
znę, a na stęp nie, gro żąc uży ciem no ża oraz
ude rza jąc go rę ką w twarz, ukra dli mu m.
in. te le fon ko mór ko wy. Dwa dni póź niej
w go dzi nach po po łu dnio wych mi lic cy po -
li cjan ci za trzy ma li dwo je miesz kań ców po -
wia tu ra wic kie go. Zo sta li do pro wa dze ni

do Ko men dy Po wia to wej Po li cji w Mi li czu,
gdzie osa dzo no ich w po miesz cze niu dla
osób za trzy ma nych. 

– Funk cjo na riu sze od zy ska li część
skra dzio ne go mie nia oraz te le fon ko mór -
ko wy po szko do wa ne go. Pa ra usły sza ła za -
rzut roz bo ju, za co gro zi im ka ra do 12 lat
po zba wie nia wol no ści. 5 lip ca Sąd Re jo no -
wy w Mi li czu na wnio sek pro ku ra tu ry za -
sto so wał wo bec męż czy zny śro dek
za po bie gaw czy w po sta ci tym cza so we go
aresz to wa nia, na to miast ko bie ta zo sta ła
ob ję ta do zo rem po li cyj nym oraz po rę cze -
niem ma jąt ko wym – po in for mo wał asp.
Bar tosz Stry chow ski z Ko men dy Po wia to -
wej Po li cji w Mi li czu. (FE NIX)

Z POLICJI

Odpowiedzą za rozbój
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Na bieżąco4 WTOREK, 12 LIPCA 2022

Cen tral na Ko mi sja Eg za mi na cyj na 5
lip ca ogło si ła wstęp ne wy ni ki eg za -
mi nów doj rza ło ści. W ska li ca łe go
kra ju ma tu rę zda ło 78,2% te go rocz -
nych ab sol wen tów szkół po nad gim -
na zjal nych. Nie mal iden tycz ny wy nik
za no to wa no w szko łach z te re nu po -
wia tu mi lic kie go. Naj le piej na eg za -
mi nach po ra dzi li so bie ucznio -
wie I Li ceum Ogól no kształ cą ce go
im. Ar mii Kra jo wej w Mi li czu.

W po wie cie mi lic kim do eg za mi -
nu doj rza ło ści przy stą pi ło 229
uczniów, z cze go 51 bę dzie mu sia ło
przy stą pić w sierp niu do se sji po praw -
ko wej.

W I Li ceum Ogól no kształ cą cym
im. Ar mii Kra jo wej w Mi li czu 90 pro -
cent te go rocz nych ma tu rzy stów zda ło
eg za min doj rza ło ści, prze kra cza jąc
śred nią kra jo wą (84%) i wo je wódz ką
(81,8%) wśród li ce ów w Pol sce. Śred -

nie wy ni ki pro cen to we z po szcze gól -
nych przed mio tów ukształ to wa ły się
na stę pu ją co: ję zyk pol ski na po zio mie
pod sta wo wym – 59%, ję zyk pol ski
na po zio mie roz sze rzo nym – 62%, ma -
te ma ty ka na po zio mie pod sta wo -
wym – 60%, ma te ma ty ka na po zio mie
roz sze rzo nym – 35%, ję zyk an giel ski
na po zio mie pod sta wo wym – 87%, ję -
zyk an giel ski na po zio mie roz sze rzo -
nym – 71%, ję zyk nie miec ki
na po zio mie pod sta wo wym – 61%, ję -
zyk nie miec ki na po zio mie roz sze rzo -
nym – 48%, hi sto ria – 55%,
bio lo gia – 45%, geo gra fia – 46%, fi zy -
ka – 32%, che mia – 28%, wie dza
o spo łe czeń stwie – 29%, in for ma ty -
ka – 33%. 

W Ze spo le Szkół im. Ta de usza Ko -
ściusz ki w Mi li czu zda wal ność wy nio -
sła 70,6% w li ceum i 63%
w tech ni kum. Śred nie wy ni ki pro cen -
to we z po szcze gól nych przed mio -

tów – w li ceum: ję zyk pol ski na po zio -
mie pod sta wo wym – 44,8%, ję zyk
pol ski na po zio mie roz sze rzo -
nym – 47,7%, ję zyk an giel ski na po zio -
mie pod sta wo wym – 66,8%, ję zyk
an giel ski na po zio mie roz sze rzo -
nym – 55,3%, ję zyk nie miec ki na po -
zio mie pod sta wo wym – 52,5%, ję zyk
nie miec ki na po zio mie roz sze rzo -
nym – 30,7%, ma te ma ty ka – 41,7%,
bio lo gia – 25,7%, hi sto ria – 18%, geo -
gra fia – 28,4%; w tech ni kum: ję zyk
pol ski na po zio mie pod sta wo -
wym – 48,9%, ję zyk pol ski na po zio -
mie roz sze rzo nym – 76,3%, ję zyk
an giel ski na po zio mie pod sta wo -
wym – 71%, ję zyk an giel ski na po zio -
mie roz sze rzo nym – 44,8%, ję zyk
nie miec ki na po zio mie pod sta wo -
wym – 44%, ję zyk nie miec ki na po zio -
mie roz sze rzo nym – 20%,
ma te ma ty ka na po zio mie pod sta wo -
wym – 43,4%, ma te ma ty ka na po zio -

mie roz sze rzo nym – 36%, bio lo -
gia – 20,7%, wie dza o spo łe czeń -
stwie – 19,5%, hi sto ria – 40%,
in for ma ty ka – 33,5%, geo gra -
fia – 28,4%.

W Tech ni ku Le śnym im. Wła dy -
sła wa Je dliń skie go w Mi li czu zda wal -
ność wy nio sła 85%. Śred nie wy ni ki
z po szcze gól nych przed mio tów: ję zyk
pol ski na po zio mie pod sta wo -

wym – 48%, ję zyk pol ski na po zio mie
roz sze rzo nym – 53%, ję zyk an giel ski
na po zio mie pod sta wo wym – 67%, ję -
zyk an giel ski na po zio mie roz sze rzo -
nym – 60%, ję zyk nie miec ki
na po zio mie pod sta wo wym – 64%, ję -
zyk nie miec ki na po zio mie roz sze rzo -
nym – 34%, ma te ma ty ka – 49%,
bio lo gia – 29%, in for ma ty ka – 46%. 

(FE NIX)

EDUKACJA

Poznaliśmy wyniki tegorocznych matur

Od 4 lip ca w Mi li czu dla miesz -
kań ców i tu ry stów do stęp na jest no wa
ofer ta re kre acyj na w po sta ci moż li wo -
ści wy po ży cze nia elek trycz nych hu laj -
nóg. Zda niem władz gmi ny bę dzie to
do sko na ła eko lo gicz na al ter na ty wa dla
sa mo cho du. Po ru sza jąc się po mie ście
na hu laj no dze, moż na za osz czę dzić
cen ny czas i pie nią dze.

Na te re nie Mi li cza do dys po zy cji
jest 25 hu laj nóg elek trycz nych, któ re
moż na zna leźć w na stę pu ją cych lo ka -
li za cjach – urząd miej ski, za lew, sta cja
PKP, ką pie li sko Kar łów i mi lic ki ry -
nek. Środ ki lo ko mo cji są wła sno ścią
fir my ze wnętrz nej PM3D z Byd gosz -
czy, któ ra od po wia da za wszyst kie
kwe stie tech nicz ne sprzę tu i te zwią -
za ne z je go opro gra mo wa niem (dzia -
ła nie apli ka cji), usta la cen nik opłat.
Wszel kie in for ma cje na ten te mat
moż na zna leźć na fa ce bo oko wum pro -
fi lu pod na zwą ‘Za hu laj w Mi li czu”,
a re gu la min do stęp ny jest na stro nie
https://www. e -wings. pl/. Apli ka cja
de dy ko wa na dla hu laj nóg w Mi li czu
to WINGS SCO OTERS i obec nie do -
stęp na jest tyl ko na An dro ida. Do ce lo -
wo bę dzie do stęp na rów nież
na iPho na. Z jed ne go kon ta moż na
wy po ży czyć czte ry urzą dze nia. 

– Hu laj no gi elek trycz ne pod le ga -
ją prze pi som o ru chu dro go wym. Oto
naj waż niej sze za sa dy – na hu laj no dze
po dro gach pu blicz nych nie mo że po -
ru szać się oso ba po ni żej 10. ro ku ży -
cia. Oso by w wie ku 10-18 lat mu szą
po sia dać kar tę ro we ro wą lub pra wo
jaz dy ka te go rii AM, A1, B1 bądź T.
Oso by po wy żej 18. ro ku ży cia nie po -

trze bu ją żad nych upraw nień do pro -
wa dze nia hu laj no gi. Co do za sa dy, hu -
laj no gą elek trycz ną po ru sza my się
po ścież ce ro we ro wej. Ja ko że w Pol sce
obo wią zu je za sa da ru chu pra wo stron -
ne go, trzy ma my się jej pra wej kra wę -
dzi. Kie dy nie ma ścież ki ro we ro wej,
wte dy moż na sko rzy stać z jezd ni, o ile
obo wią zu ją ce na niej ogra ni cze nie
pręd ko ści nie jest wyż sze niż 30 ki lo -
me trów na go dzi nę. Kie dy nie ma
ścież ki ro we ro wej, a na dro dze obo wią -
zu je li mit pręd ko ści 50km/h lub wię -
cej, mo że my sko rzy stać z chod ni ka,
pa mię ta jąc jed nak o tym, że obo wią -
zu ją na nim dwie głów ne za sa dy:
po pierw sze – to pie szy ma pierw szeń -
stwo i na le ży mu ustą pić miej sca, je śli

sy tu acja te go wy ma ga, po dru -
gie – na chod ni ku obo wią zu je ogra ni -
cze nie pręd ko ści do 20 ki lo me trów
na go dzi nę. Na le ży po ru szać się
z pręd ko ścią do sto so wa ną do ru chu
pie szych. Po dob nie jak w przy pad ku
in nych po jaz dów, nie mo żesz ko rzy -
stać z te le fo nu pod czas jaz dy. Nie wol -
no Ci tak że prze wo zić in nych osób,
zwie rząt oraz ła dun ków, któ re nie
zmiesz czą się w ple ca ku. Pa mię taj cie
o wła snym bez pie czeń stwie i o tym, że
kask i zdro wy roz są dek są naj lep szym
to wa rzy stwem do do brej za ba wy pod -
czas ko rzy sta nia z hu laj nóg, ro we rów,
ro lek, de sko ro lek i in ne go sprzę tu re -
kre acyj no -spor to we go – in for mu je
gmi na Mi licz. OPRAC. (FE NIX)

MILICZ

Na hulajnodze po mieście

Sta ro stwo Po wia to we w Mi li czu przy -
po mi na, że do 15 wrze śnia moż na
skła dać wnio ski o przy zna nie Sty -
pen dium Sta ro sty Mi lic kie go w ra -
mach „Lo kal ne go pro gra mu wspie -
ra nia edu ka cji uzdol nio nych uczniów
szkół po nad pod sta wo wych, dla któ -
rych or ga nem pro wa dzą cym jest po -
wiat mi lic ki”.

Sty pen dium bę dzie przy zna wa ne
w dwóch ka te go riach – za wy ni ki w na uce
oraz za osią gnię cia spor to we. Mo gą się
o nie ubie gać ucznio wie szkół po nad pod -
sta wo wych, dla któ rych or ga nem pro wa -
dzą cym jest po wiat mi lic ki. Ma to
cha rak ter świad cze nia pie nięż ne go, któ re
przy zna wa ne jest na okres nie dłuż szy
niż 10 mie się cy i wy pła ca ne co mie siąc
w ro ku szkol nym, na któ re zo sta ło przy -
zna ne. W skład ko mi sji roz pa tru ją cej prze -
sła ne wnio ski wcho dzą przed sta wi ciel
Wy dzia łu Oświa ty i Pro mo cji Sta ro stwa
Po wia to we go w Mi li czu, dy rek tor lub wi -
ce dy rek tor Ze spo łu Szkół im. Ta de usza
Ko ściusz ki w Mi li czu i dy rek tor bądź wi -

ce dy rek tor I Li ceum Ogól no kształ cą ce go
im. Ar mii Kra jo wej w Mi li czu 

O sty pen dium na uko we mo że ubie -
gać się uczeń, któ ry uzy skał na ko niec ro -
ku szkol ne go śred nią ocen co naj mniej 4,8
z obo wiąz ko wych za jęć edu ka cyj nych
i oce nę z za cho wa nia co naj mniej bar dzo
do brą oraz po sia da udo ku men to wa ne
osią gnię cia na uko we, wy cho dzą ce po nad
obo wiąz ko wy pro gram na ucza nia.

Sty pen dium spor to we przy słu gu je
ucznio wi, któ ry uzy skał śred nią ocen co
naj mniej 4,0 z obo wiąz ko wych za jęć edu -
ka cyj nych i co naj mniej do brą oce nę z za -
cho wa nia oraz po sia da udo ku men to wa ne
osią gnię cia spor to we – co naj mniej na po -
zio mie wo je wódz kim. 

Wnio ski mo że skła dać tak że pierw -
szo kla si sta, któ ry speł nił okre ślo ne kry te -
ria, tj. śred nią ocen co naj mniej 5,2
i bar dzo do bre za cho wa nie przy sty pen -
dium na uko wym, a przy spor to wym śred -
nią 4,0 i do bre za cho wa nie. 

Wnio sek o przy zna nie sty pen dium
moż na po brać na stro nie in ter ne to wej Sta -
ro stwa Po wia to we go w Mi li czu. (FE NIX)

POWIAT

Wsparcie dla uzdolnionych uczniów
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Od dział re ha bi li ta cji Mi lic kie go Cen -
trum Me dycz ne go sta ra się za pew nić
swo im pa cjen tom jak naj szer szą ofer -
tę wy gód oraz atrak cji, dzię ki któ rym
w szyb kim cza sie mo gą oni po wró cić
do zdro wia i peł nej spraw no ści.

W od dzia le po wsta ła świe tli ca, za pro -
jek to wa na i zre ali zo wa na dzię ki uprzej mo -
ści fir my De fra. Znaj du ją się tam ma ła
bi blio te ka, te le wi zor, sto lik i krze sła,
przy któ rych pa cjen ci mo gą po roz ma wiać
lub od dać się cie ka wej lek tu rze. Przy sprzy -
ja ją cych wa run kach po go do wych mo gą
z ko lei sko rzy stać z po ran nej gim na sty ki
na świe żym po wie trzu, pro wa dzo nej przez
fi zjo te ra peu tów. Dzię ki uprzej mo ści pre -
ze sa Ośrod ka Spor tu i Re kre acji w Mi li czu
raz w ty go dniu na kry tej pły wal ni Mi lic ka
Fa la od by wa ją się za ję cia pod okiem fi zjo -
te ra peu ty oraz le ka rza.

– Od kie dy u ste ru na sze go od dzia łu
re ha bi li ta cyj ne go sta nę ła lek. Iza be la Na -

po ra, na si pa cjen ci nie mo gą na rze kać
na nu dę i brak atrak cji. War to też wspo -
mnieć o warsz ta tach pro wa dzo nych w ra -
mach te ra pii za ję cio wej, na któ rych
roz wi ja ją zdol no ści ma nu al ne oraz spo -
łecz ne. Spod ich rąk wy cho dzą wspa nia łe
dzie ła, przy two rze niu któ rych wy ko rzy -
sty wa ne są tka ni ny, drew no itp. W każ dy
pią tek ma ją moż li wość sko rzy sta nia
z bez płat nych kon sul ta cji z die te tycz ką
Klau dią Ro go wiec, pod czas któ rych po -
zna ją za sa dy zdro we go od ży wia nia. Dwa

ra zy w mie sią cu od by wa ją się pre lek cje
proz dro wot ne na te mat pro ble mów, z ja -
ki mi bo ry ka ją się pa cjen ci z dys funk cja -
mi ru chu, np. nie trzy ma nie mo czu. Tak
róż no rod na ofer ta po zwa la w szyb kim
cza sie po wró cić do zdro wia i spraw no ści,
a jed no cze śnie spra wia, że po byt w od -
dzia le jest atrak cyj ny, a każ dy od naj dzie
za ję cia od po wia da ją ce je go za in te re so wa -
niom – za ko mu ni ko wa ło Mi lic kie Cen -
trum Me dycz ne.

(FE NIX)

SZPITAL

Coraz więcej udogodnień dla pacjentów

Mi lic kie Sto wa rzy sze nie Przy ja ciół
Dzie ci i Osób Nie peł no spraw nych
wzbo ga ci ło się o no wy sa mo chód,
a kon kret nie bus mar ki Man. Za kup
zo stał do fi nan so wa ny ze środ ków
PFRON w ra mach „Pro gra mu wy rów -
ny wa nia róż nic mię dzy re gio na mi III”
w ob sza rze D.

No wy bus ma 20 miejsc sie dzą cych
oraz trzy sto ją ce. In no wa cją jest tak że aż
sześć fo te li po je dyn czych, mon to wa nych
na szyb ko złącz kach, co w po łą cze niu z pła -
ską pod ło gą po zba wio ną pro gów da je
ogrom ne moż li wo ści kon fi gu ra cji. Do dat -
ko wo sa mo chód wy po sa żo ny jest w win dę,
mo co wa nie wóz ków w szy nach, elek trycz -

nie ste ro wa ny sto pień uła twia ją cy wsia da -
nie. Po sia da ho mo lo ga cję do prze wo zu
osób z nie peł no spraw no ścia mi. 

– Wi zy ta w fir mie Mer cus, zaj mu ją cej
się za bu do wą bu sów, by ła też oka zją do za -
po zna nia się z in no wa cja mi sto so wa ny mi
przez nią w za kre sie do sto so wy wa nia sa -
mo cho dów do prze wo zu osób z nie peł no -
spraw no ścia mi. By ło to tak że cen ne
do świad cze nie w kon tek ście przy szłych za -
ku pów. Świe żo za ku pio ny po jazd za stą pi
za słu żo ne go, 10-let nie go bor do we go VW
Cra fte ra. Ten z ko lei zo sta nie prze zna czo -
ny na sprze daż, w związ ku z czym je ste -
śmy otwar ci na kon takt ze stro ny
po ten cjal nych za in te re so wa nych – in for -
mu je MSP DiON. OPRAC. (FE NIX)

MILICZ

Nowy pojazd dla stowarzyszenia 

Gmi na Mi licz i po wiat mi lic ki otrzy -
ma ły łącz nie 49 tys. zł z Rzą do we go
Pro gra mu Roz wi ja nia Szkol nej In fra -
struk tu ry „Ak tyw na Ta bli ca”. Przy -
zna ne środ ki prze zna czo ne bę dą
na za kup po mo cy dy dak tycz nych dla
uczniów.

Wspar cie fi nan so we dla po wia tu wy -
nio sło 14 tys. zł. Kwo ta ta zo sta nie spo żyt -
ko wa na na za kup sprzę tu mul ti me dial ne go
i po mo cy dy dak tycz nych dla Spe cjal ne go
Ośrod ka Szkol no -Wy cho waw cze go.

Gmi na Mi licz po zy ska ła 35 tys. zł dla
Szko ły Pod sta wo wej nr 1 im. Mi ko ła ja Ko -
per ni ka. Dla tej pla ców ki za ku pio ne zo sta -
ną sprzęt mul ti me dial ny oraz po mo ce
dy dak tycz ne dla dzie ci ze spe cjal ny mi po -
trze ba mi edu ka cyj ny mi. Do dat ko wo na -
uczy cie le we zmą udział w szko le niu
„Lek cja En ter”, któ re go ce lem jest pod nie -
sie nie kom pe ten cji w za kre sie in no wa cyj -
ne go i kre atyw ne go wy ko rzy sta nia
za so bów oraz śro do wisk cy fro wych w ich
pra cy.

(FE NIX)

SZKOLNICTWO

Środki finansowe 
na pomoce dydaktyczne

Przy Szko le Pod sta wo wej nr 2 im.
Mi ko ła ja Ko per ni ka w Mi li czu ru szy -
ła prze bu do wa ist nie ją ce go ukła du
ko mu ni ka cyj ne go. Cho dzi o re jon
do jaz du do pla ców ki od stro ny ul.
Ko per ni ka. Ce lem przed się wzię cia
jest po pra wa bez pie czeń stwa i płyn -
no ści ru chu.

W ra mach in we sty cji za pla no wa no
wy ko na nie no wej za to ki au to bu so wej z pe -
ro nem dla jej ob słu gi (ist nie ją ca, w ra mach
do ce lo wej or ga ni za cji ru chu, zo sta nie prze -
or ga ni zo wa na na za to kę „kiss and ri de”,
czy li słu żą cą do krót kie go po sto ju – 1-2
mi nu ty), bu do wę sta no wisk po sto jo wych
wraz z doj ścia mi pie szy mi dla ro dzi ców
i opie ku nów oraz zmia nę w or ga ni za cji ru -
chu do ce lo we go we dług wstęp ne go opra -
co wa nia. 

– Po trze bę re ali za cji in we sty cji spo wo -
do wa ły na ra sta ją ce pro ble my z bez piecz -

nym i płyn nym do jaz dem w re jon głów ne -
go wej ścia do szko ły, zwłasz cza w go dzi -
nach po ran nych. Zbyt ma ła prze strzeń
prze zna czo na na za trzy ma nie się i wy sa -
dze nie lub od pro wa dze nie dzie ci po wo du -
je, że po wsta ją za to ry na od cin ku się ga cza
ul. Ko per ni ka wzdłuż par kin gu osie dlo we -
go oraz w re jo nie się ga cza do bra my szko -
ły. Aby roz wią zać ten wie lo let ni pro blem,
gmi na Mi licz pod ję ła dzia ła nia, tak aby

od wrze śnia uspraw nić ruch i zwięk szyć
bez pie czeń stwo do jeż dża ją cych dzie ci.
Waż ną mo dy fi ka cją bę dzie rów nież no wa
or ga ni za cja ru chu, któ ra za kła da zmia nę
kie run ku ru chu na dro dze osie dlo wej
za mar ke tem na prze ciw ny. Ca ły pro jekt
prze bu do wy oraz or ga ni za cji ru chu wy ko -
na ny zo stał przez wro cław ską fir mę – po -
in for mo wa ły wła dze gmi ny.

(FE NIX)

MILICZ

Z myślą o bezpiecznym dojeździe do szkoły
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Funk cjo na riusz Ko men dy Po wia to -
wej Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
w Mi li czu, asp. Ję drzej Kacz ma rek,
po pro wa dził za ję cia edu ka cyj ne dla
mło dzie żo wych dru żyn po żar ni czych.
Ce lem by ło do sko na le nie umie jęt no -
ści udzie la nia pierw szej po mo cy
i ob słu gi AED. Za po śred nic twem
dom ku in struk ta żo we go za pre zen to -
wa no pro ce sy, ja kie za cho dzą pod -
czas po ża ru. 

Mło dzie żo we dru ży ny są waż nym
trzo nem Ochot ni czych Stra ży Po żar nych.

Z ra cji na wiek mło dzi dru ho wie nie mo -
gą jesz cze czyn nie uczest ni czyć w dzia ła -
niach ra tow ni czych oraz prze cho dzić
spe cja li stycz nych szko leń, tak jak ich star -
si ko le dzy. 

– Nie od dziś wia do mo, że Ochot ni -
cze Stra że Po żar ne są bar dzo waż nym ele -
men tem w ca łym Kra jo wym Sys te mie
Ra tow ni czo -Ga śni czym, wal cząc ra mię
w ra mię z Pań stwo wą Stra żą Po żar ną prze -
ciw ko róż nym za gro że niom. Ra zem z dru -
ha mi szko li my się z róż ne go ro dza ju
tech nik ra tow ni czych oraz spe cja li za cji,
aby na co dzień jesz cze le piej ra dzić so bie

z kry zy so wy mi sy tu acja mi oraz po to, że -
by spraw nie i szyb ko udzie lić fa cho wej po -
mo cy oso bom, któ re są w trud nej,
za gra ża ją cej sy tu acji. Z ra cji tej w spo sób
szcze gól ny trze ba za trosz czyć się o naj -
młod szą si łę, któ ra jest przy szło ścią po żar -
nic twa. Mło dzież by ła za chwy co na
za ję cia mi,  zy ska ła jesz cze więk sze chę ci
i ener gię, aby po dą żać za ma rze nia mi, oraz
sta ła się bar dziej świa do ma na czy ha ją ce
wo kół nas za gro że nia. Je ste śmy ogrom nie
dum ni z moż li wo ści udzia łu w tym że
przed się wzię ciu, któ re jest bar dzo waż -
nym ele men tem, pa trząc przy szło ścio wo

na za si la nie na szych sze re gów ludź mi peł -
nych pa sji oraz po świę ce nia dla ra to wa nia

ży cia dru gie go czło wie ka – czy ta my w ko -
mu ni ka cie PSP w Mi li czu. (FE NIX)

PSP

Szkolenie młodych strażaków

W so bo tę w sa li wi do wi sko wej Cen -
trum Edu ka cyj no -Tu ry stycz no -Spor -
to we go w Kro śni cach zor ga ni zo wa -
no kon cert cha ry ta tyw ny na rzecz
Mi le ny Mi łow skiej. Gwiaz dą wie czo -
ru był ze spół Sen sor. To wy jąt ko we
wy da rze nia zor ga ni zo wa li Agniesz ka
Je zier ska i Alan Sam bo ra wraz z dy -
rek cją i pra cow ni ka mi CETS -u.

W trak cie im pre zy pro wa dzo no kier -
masz do mo wych ciast, któ re cie szy ły się
ogrom nym po wo dze niem. Wo lon ta riu sze
zbie ra li dat ki do pu szek, a za każ de wrzu -
co ne 20 zło tych dar czyń cy otrzy my wa li
los, któ ry upo waż niał do wzię cia udzia łu
w lo te rii. W sa li po sta wio no tak że do bro -
mat – ter mi nal, w któ rym moż na by ło
za po mo cą kar ty płat ni czej wpła cić pie nią -
dze na szczyt ny cel. 

O go dzi nie 19.30 roz po czę ło się
pierw sze lo so wa nie na gród – vo uche rów

na my cie po jaz du czy pra nie dy wa nów, ro -
dzin nych wej śció wek na ba sen, vo uche rów
do re stau ra cji, na gród rze czo wych i wie lu
in nych. Naj wię cej emo cji wzbu dzi ło lo so -
wa nie głów nej na gro dy – pa row ni cy TE -
FAL IXEO Po wer QT2020. Oso ba, któ ra
ją wy gra ła, po sta no wi ła od dać ją na ko lej ne

li cy ta cje na rzecz Mi le ny Mi łow skiej.
Na sce nie wy stą pi li dzie ci i mło dzież
z Aka de mii Tań ca Ja skier pod kie row nic -
twem Ad ria na Chrza na oraz Ja go da Ste fa -
niak i Szy mon Gre gor czuk – pod opiecz ni
świa to wej sła wy śpie wacz ki kla sycz nej, Ja -
dwi gi Te re sy Stę pień. Po tem za grał ze spół
Un der gro und, któ ry po wstał spe cjal nie
na oko licz ność te go kon cer tu. Stwo rzy li go
mi lic cy mu zy cy – Ola An drze jew ska, Alan
Sam bo ra, Da niel Mi siek, Ja kub Ku lik.
Do skła du do łą czy li rów nież Kry stian
Okoń – dy rek tor CETS -u – oraz Ma rek
Bu gaj ny. Gru pa wy ko na ła trzy utwo -
ry – „Za wsze tam, gdzie ty” z re per tu aru
La dy Pank, „Cy ka dy na Cy kla dach” Ma -
ana mu i „Wa ter me lon su gar” Har ry’ego
Sty le sa.

Gwiaz dą wie czo ru był ze spół Sen sor,
któ ry two rzy piąt ka am bit nych, peł nych
ener gii, za wo do wych mu zy ków – Woj -
ciech Pi sko zub, Kry stian Ka ro lew ski, Szy -
mon Ka spro le wicz, Łu kasz Kon tow ski
i Alan Sam bo ra. Wy stę py pu blicz ne są ich
pa sją, zna ko mi cie ła pią kon takt z pu blicz -
no ścią. 

– Mi le na Mi łow ska jest pra cow ni -
kiem CETS -u od 9 lat. To oso ba, któ ra
z pew no ścią jest am ba sa do rem swo je go
miej sca pra cy, żad ne sta no wi sko nie jest jej
w CETS -ie nie zna ne. Na co dzień zaj mu je
się or ga ni za cją za jęć edu ka cyj nych, wy cie -
czek po Do li nie Ba ry czy, im prez i wy da -
rzeń kul tu ral nych. Ko cha go to wa nie

i po dró że, a jej wy pie ki czę sto gosz czą
przy CETS -owej ka wie. Mi le na uro dzi ła się
z wro dzo nym bra kiem le wej koń czy ny gór -
nej, z za cho wa ną ob rę czą bar ko wą i łok cio -
wą. Obec nie je dy nym roz wią za niem jest
za kup pro te zy bio nicz nej. Dzię ki niej na -
wet pro ste czyn no ści sta ną się dla niej ła -
twiej sze do wy ko na nia. Dzię ki wszyst kim

fan ta stycz nym oso bom uda ło nam się ze -
brać 10 312,12 zł! Do tej cu dow nej kwo ty
zo sta ną do li czo ne rów nież trans ak cje z do -
bro ma tu, więc to jesz cze nie peł na war tość,
ja ką uda ło nam się wspól nie ze brać pod -
czas FAN STA STYCZ NE GO kon cer tu dla
Mi le ny! – pod su mo wa ło kon cert kro śnic -
kie cen trum. MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

KROŚNICE

Fantastyczny koncert w szczytnym celu
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Na bieżąco 7

Przed sta wi cie le gmi ny Mi licz go ści li
w part ner skim mie ście Lohr am Ma -
in w Niem czech. Go spo da rze prze ka -
za li mi li cza nom czek w kwo cie 2000
eu ro na dzia ła nia na rzecz Ukra iny.

De le ga cja z Urzę du Miej skie go, mi lic -
kich szkół, Nad le śnic twa Mi licz oraz
Ochot ni czej Stra ży Po żar nej uda ła się
do Nie miec, by świę to wać 20-le cie part -
ner stwa z Lohr am Ma in. Pod czas wi zy ty
nie za bra kło cza su na wspo mi na nie te go,
co od dwóch de kad łą czy gmi nę Mi licz
z tym mia stem. Roz ma wia no tak że o pla -
nach na przy szłość i ko lej nych kie run kach
współ pra cy.

– Na si nie miec cy przy ja cie le, do ce nia -
jąc dzia ła nia po mo co we gmi ny Mi licz

na rzecz Ukra iny, prze ka za li czek w kwo -
cie 2000 eu ro, któ ry na rę ce bur mi strza
Pio tra Le cha wrę czył je den z ini cja to rów

part ner stwa, Wol ker Kirsch. Pie nią dze zo -
sta ną prze ka za ne na wspar cie na szych są -
sia dów z Ukra iny, o któ rej po mi mo mi łych

oko licz no ści nie za po mi na my i cią gle
wspie ra my – czy ta my na pro fi lu fa ce bo -
oko wym gmi ny Mi licz.

Re wi zy ta przed sta wi cie li Lohr am
Ma in prze wi dzia na jest na wrze sień, kie dy
to kon ty nu owa ne bę dzie świę to wa nie ju -

bi le uszów z mia sta mi part ner ski mi. Wte -
dy też pla no wa na bę dzie or ga ni za cja wy -
mian uczniow skich i na uczy ciel skich,
a tak że Mło dzie żo wej Ra dy Miej skiej, jak
rów nież wie le in nych dzia łań.

OPRAC. (AN KA)

PARTNERSTWO

Z wizytą u przyjaciół z Niemiec

Pod czas po sie dze nia Ko mi sji bu dże -
tu, rol nic twa i spraw spo łecz nych
Ra dy Po wia tu Mi lic kie go przed sta -
wio no sy tu ację Fun da cji na Rzecz
Zie mi Mi lic kiej. Jej pre zes za pre zen -
to wa ła dłu gą li stę nie pra wi dło wo ści,
ja kich ja ko by mie li się do pusz czać
jej po przed ni cy, co z ko lei mia ło
skut ko wać tym, że obec nie pod miot
ów jest za dłu żo ny na kwo tę 160 ty -
się cy zło tych.

– Fun da cja ba lan su je na kra wę dzi
fi nan so we go ry zy ka – oświad czy ła
Mar ta Ko wal -Kacz ma rek, pre zes fun -
da cji. – W pierw szym pół ro czu za sta -
łam na kon cie ban ko wym fun da cji
kwo tę 2,6 tys. zł, a w ka sie re stau ra cji,
tzw. czar nej skrzyn ce, 3 tys. zł, czy li ra -
zem 5,6 tys. zł. Wy ma ga ne na ci to
płat no ści z ty tu łu wy na gro dzeń do 10
grud nia oscy lo wa ły na kwo tę 26 tys.
zł, a Tau ro nu na 8 tys. zł, do te go krót -
ko ter mi no we fak tu ry na 12 tys. zł.
Wy ni ka ło to z se zo nu let nie go, po du -
żej ak tyw no ści mo ich po przed ni ków.
Re asu mu jąc, ma my ra zem 46 tys. zł
opłat na ci to, przy 5,6 tys. zł w ka sie.
Stan łącz ne go za dłu że nia z po wo du
dzia łań ope ra cyj nych po dwóch ty go -
dniach po szu ki wań okre śli łam na 260
tys. zł. Na wej ściu uj rza łam 20 me trów
kwa dra to wych po roz rzu ca nych i nie -
upo rząd ko wa nych do ku men tów, fak -
tur bez opi su ty pu „za pła co ne” lub
„do za pła ty”. W tle cze ka ły mnie trzy
po stę po wa nia są do we, trzy po stę po -
wa nia wy ja śnia ją ce, kon tro la ZUS -
-u i sa ne pi du. Z dru giej stro ny ko mi sja
re wi zyj na i ty siąc por cji po sił ków
do wy da nia w ra mach pro jek tu „Ja dło -
daj nia”. Pie nią dze by ły już daw no wy -
da ne, a lo dów ki pu ste. W dru gim
dniu pre ze su ry do wia du ję się, że ku -
char ka mia ła wy pa dek, a kel ner ka nie
po tra fi go to wać. Do czerw ca uda ło mi

się spła cić ok. 100 tys. zł dłu gu dzię ki
pod pi sa niu umów z wie rzy cie la mi, re -
zy gna cji z nie po trzeb nych umów
z wy ko naw ca mi i sprze da ży ma jąt ku
fun da cji – sa mo cho du służ bo we go
i wy po sa że nia kuch ni. Do spła ty zo sta -
ło jesz cze 160 tys. zł. Mie sięcz nie bra -
ku je mi od 2 do 4 tys. zł.

Pre zes Fun da cji na Rzecz Zie mi
Mi lic kiej przed sta wi ła rad nym rów nież
spra woz da nie fi nan so we za ubie gły rok.
Z dzia łal no ści go spo dar czej fun da cja
uzy ska ła na stę pu ją ce przy cho -
dy – 476,8 tys. zł z pro wa dze nia Re -
stau ra cji nad Za le wem, 62 tys. zł
z ca te rin gu, 47,9 tys. zł z za kwa te ro wa -
nia w apar ta men cie w bu dyn ku fun da -
cji, 14,1 tys. zł z wy naj mu
po miesz czeń, 18,7 tys. zł z dzier ża wy
miej sca re kla mo we go. W dzia łal no ści
sta tu to wej za no to wa no stra tę 83,2 tys.
zł z po wo du re ali za cji za dań pu blicz -
nych, ta kich jak m. in. pro wa dze nie ja -
dło daj ni, or ga ni za cja otwar tych im prez,

warsz ta tów ku li nar nych i raj du ro we ro -
we go. W ca ło ści kosz ty wy nio sły 141,8
tys. zł, z przy cho da mi 58,6 tys.
zł – 44,1 tys. zł do ta cji pu blicz nych
i 14,5 tys. zł z da ro wizn. W 2021 ro ku
spła co na zo sta ła ostat nia ra ta kre dy tu
za cią gnię te go przez fun da cję na spła tę
dłu gu mi lic kie go szpi ta la. 

– W pierw szym ty go dniu stwier -
dzi łam rów nież brak spra woz dań fi -
nan so wych w Kra jo wym Re je strze
Są do wym za la ta 2011- 2013 i 2016-
2020 – kon ty nu owa ła M. Ko wal -
-Kacz ma rek. – Uzu peł nio no re jestr
elek tro nicz ny za la ta 2018-2020. Mój
po przed nik nie po in for mo wał KRS -u,
że zo stał pre ze sem, oraz o tym, iż
prze stał nim być. Dla te go ja mu sia łam
przejść pro ce du rę za re je stro wa nia go,
a na stęp nie wy re je stro wa nia. Do pie ro
po tem mo głam zgło sić sie bie. Po -
przed ni pre zes nie od po wie dział rów -
nież na pi smo z PKO BO
z sierp nia 2021. Do ty czy ło ono obo -

wiąz ku do star cze nia spra woz dań fi -
nan so wych z ko niecz no ści utrzy ma -
nia po życz ki na za bez pie cze nie
kre dy tu dla szpi ta la. Wszyst kie do ku -
men ty ja do star czy łam. Ist nia ło za gro -
że nie wy kre śle nia fun da cji z re je stru
or ga ni za cji po żyt ku pu blicz ne go.
W tej spra wie In sty tut Wol no ści przez
ca ły rok pró bo wał kon tak to wać się
z pre ze sa mi. Chciał uzy skać spra woz -
da nie fi nan so we za la ta 2019-2020.
Je śli cho dzi o kosz ty pra cow ni cze, to
do ko na łam ter mi na cji wszyst kich
umów cy wil no -praw nych. Kie dy
prze ję łam klu cze do fun da cji, zo ba -
czy łam za mknię tą im pre zę pra cow ni -
ków z by łym pre ze sem, na któ rej
spo ro się dzia ło. W na stęp nych
dniach spraw dzi łam moż li wo ści wy -
dol ne ze spo łu. Kla syk mó wi, że jak
za mie nia się al ko ho li ka na pi ja ka, to
co moż na osią gnąć..? Wrę czy łam wy -
po wie dze nia wszyst kim, któ rym mo -
głam. Ze spół nie ro ko wał i nie moż na
by ło z nim osią gnąć żad ne go suk ce su.
Ry ba psu je się od gło wy. Czu ję się
oszu ka na i współ czu ję ra dzie i za rzą -
do wi. Nie wszyst kie in for ma cje by ły
prze ka zy wa ne pań stwu rze tel nie.
Nie otrzy ma łam na wet pro to ko łu
zdaw czo -od bior cze go od po przed ni -
ka. Nic mi nie pa so wa ło i na wet biu ro
księ go wo ści nie po tra fi ło mi od po wie -
dzieć, ja kie fak tu ry są za pła co ne. Nie
mnie osą dzać po przed ni ków, niech
zro bią to in ni – stwier dzi ła obec na
pre zes Fun da cji na Rzecz Zie mi Mi lic -
kiej. 

Po in for mo wa ła ze bra nych, iż fun -
da cja obec nie nie pro wa dzi już Re stau -
ra cji nad Za le wem. Wdro żo ny plan
na pra wy fi nan sów ma dać szan sę przy -
wró ce nia rów no wa gi po dwóch la tach.
Że by to zo sta ło zre ali zo wa ne, pod ję to
de cy zję o po szu ki wa niu no wych źró -
deł przy cho dów. W cią gu trzech mie -

się cy uda ło się po zy skać środ ki z ty tu -
łu otwar cia ko mer cyj ne go ło wi ska
nad za le wem – 21,5 tys. zł, z pro jek tu
Expo – 2 tys. zł, z re ali za cji pro gra -
mów edu ka cyj nych – 800 zł.

Je śli cho dzi o za war cie ugo dy z by -
łą pre zes fun da cji, za rów no M. Ko wal -
-Kacz ma rek, jak i sta ro sta przy zna li, że
wi nę za to po no si kan ce la ria praw na
ob słu gu ją ca po wiat. Ich zda niem
praw ni cy nie do rę czy li sku tecz nie wy -
po wie dze nia o pra cę.

– Chcę po in for mo wać, że roz sta -
ję się ob słu gą praw ną i od wrze śnia bę -
dzie no wa – oznaj mił sta ro sta
Sła wo mir Strze lec ki. – Kan ce la ria
praw na nie sta nę ła na wy so ko ści za da -
nia. Je śli cho dzi o by łą pre zes, to w wy -
ni ku prze pro wa dzo ne go au dy tu
wy szło, że do szło do za nie chań, nie go -
spo dar no ści, nie rze tel no ści, nie do star -
cza nia fak tur i do star cza nia
nie kom plet nych do ku men tów księ go -
we mu. Na ra ża ło to fun da cję na ka ry
z od set ka mi. Wie dząc, że fun da cja ma
się źle, za trud nia ła ko lej nych pra cow -
ni ków. Bez zgo dy w bu dyn kach po -
wia tu pro wa dzi ła dzia łal ność
po li tycz ną. Po na szym roz sta niu jesz -
cze otrzy mu je pen sję, na gro dę ju bi le -
uszo wą, od pra wę eme ry tal ną,
świad cze nie urlo po we.

Sta ro sta mi lic ki po in for mo wał
rad nych, że zło żo ne zo sta ło za wia do -
mie nie do pro ku ra tu ry o moż li wo ści
po peł nie nia prze stęp stwa nie go spo -
dar no ści i bra ku do ku men ta cji. Jak
do dał, do star czo ne bę dą no we do wo -
dy dzię ki od zy ska niu do ku men ta cji
i ko re spon den cji z pocz ty elek tro nicz -
nej fun da cji z ostat nich dwóch lat.

Rad ni nie kry li obu rze nia wo bec
przed sta wio nych nie pra wi dło wo ści
i za ape lo wa li o wy cią gnię cia po waż -
nych kon se kwen cji praw nych.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

Z SESJI

Fundacja balansuje na krawędzi finansowego ryzyka 
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Na prze ło mie czerw ca i lip ca w Rzy -
mie od by ły się Mi strzo stwa Eu ro py
U’20 w Za pa sach, w któ rych do brze
spi sał się Bar tosz Soł tys. Nie co
wcze śniej w Bu ka resz cie in ny za -
wod nik z na sze go po wia tu, Ja kub
Kę sy, ry wa li zo wał w mi strzo stwach
Eu ro py U’17. 

Bar tosz Soł tys za jął ósme miej sce w ka -
te go rii do 65 kg, a prze gry wał tyl ko z póź -
niej szy mi me da li sta mi kon ty nen tal ne go
czem pio na tu. W 1/8 fi na łu re pre zen tant
WKS Śląsk Mi licz w pięk nym sty lu wy -
punk to wał 14: 3 Ma ce doń czy ka Mu ha me -
da Fe ru ki. Ćwierć fi na ło wym ry wa lem
na sze go za pa śni ka był My ky ta Zu bal
z Ukra iny. Nasz za wod nik prze grał przez
prze wa gę tech nicz ną, a Ukra iniec – jak się
po tem oka za ło – wy wal czył ty tuł mi strza
Eu ro py. Póź niej B, Soł tys nie spro stał Ti gra -
no wi Gha za ry ano wi z Ar me nii, któ ry z ko -
lei zdo był brą zo wy me dal. 

W Bu ka resz cie w mi strzo stwach Eu -
ro py U’17 star to wał ko lej ny przed sta wi ciel
Ślą ska Mi licz, Ja kub Kę sy, któ ry jest wy -
cho wan kiem Olim pii Ciesz ków. Zma ga nia
w ka te go rii do 51 kg nasz za pa śnik roz po -
czął fe no me nal ną wal ką z za wod ni kiem
Es to nii, Re ne Talt sem, wy gry wa jąc 10: 0.
W dru gim po je dyn ku J. Kę sy uległ Or mia -
ni no wi, prze gry wa jąc przez prze wa gę tech -

nicz ną. W re pa sa żu wal czył z Buł ga rem
Di mi ta rem Bi ser ko vem i po ło żył go na ło -
pat ki. W wal ce o brą zo wy krą żek Po lak
mie rzył się z Vo lo dy mi rem Kor ni lo vem
z Ukra iny. Nie ste ty, prze ciw nik po ko nał
Ja ku ba 5: 2 i tym sa mym przed sta wi ciel
mi lic kie go Ślą ska zo stał skla sy fi ko wa ny
na pią tym miej scu. 

(AN KA)

ZAPASY

Nasi zawodnicy na mistrzostwach Starego Kontynentu

Re pre zen tant Black Aqua Kro śnic ka
Przy stań, Ma te usz Twa róg, w mi nio -
ny week end ry wa li zo wał w Mi strzo -
stwach Pol ski Ju nio rów Młod szych
w Pły wa niu, któ re od by ły się w Olsz -
ty nie. Nasz uta len to wa ny pły wak
start w tej im pre zie mo że za li czyć
do uda nych.

Ma te usz Twa róg star to wał w czte rech
kon ku ren cjach i w każ dej z nich pla so wał
się w czo ło wej szó st ce! Naj lep sze lo ka ty
osią gnął już pierw sze go dnia mi strzostw.
W zma ga niach na 400 m sty lem zmien -

nym pły wak kro śnic kie go klu bu był bli sko
po dium, lecz osta tecz nie za jął czwar te
miej sce. Nie wie le go rzej spi sał się w kon -
ku ren cji 200 m sty lem do wol nym, w któ -
rej był pią ty.

W dru gim dniu M. Twa róg ry wa li zo -
wał na 200 m sty lem zmien nym i po now -
nie zna lazł się w ści słej czo łów ce. Tym
ra zem zo stał skla sy fi ko wa ny na szó stej po -
zy cji. Po dob nie by ło w ostat nim dniu, kie -
dy to re pre zen tant Black Aqua Kro śnic ka
Przy stań star to wał na 200 m sty lem mo -
tyl ko wym. W tej kon ku ren cji rów nież za -
jął szó ste miej sce. (AN KA)

Nad Za le wem Mi lic kim od by ły
się I Za wo dy Węd kar skie o Pu char
Sta ro sty Mi lic kie go. Or ga ni za to rem
wy da rze nia by ło Sto wa rzy sze nie Cy -
pri nus Mi licz we współ pra cy z Fun da -
cją na Rzecz Zie mi Mi lic kiej.

– Pa no wa ła fan ta stycz na at mos fe ra,
na lu zie i z hu mo rem. Z ry bą nie by ło tak
ła two, lecz mi mo wszyst ko za wod ni cy po -
ka za li kla sę. Mi ło by ło nam go ścić przed -
sta wi cie li wro cław skie go te amu kar pio wy.
pl, któ rych ser decz nie za pra sza my na ko -
lej ne po ło wy. Dzię ku je my za przy by cie,
wspól nie spę dzo ny czas oraz su per za ba -
wę. Ma my wiel ką na dzie ję że Za wo dy
o Pu char Sta ro sty za pi szą się w co rocz ny

ka len darz im prez nad za le wem. Dzię ku je -
my wszyst kim za wod ni kom za wspa nia łą
at mos fe rę i udział w tak pre sti żo wym wy -
da rze niu – pod su mo wa ło za wo dy Sto wa -
rzy sze nie Cy pri nus Mi licz, dzię ku jąc
jed no cze śnie współ or ga ni za to rom im pre -
zy oraz fun da to rom na gród i spon so rom.

Zwy cięz cą ry wa li za cji zo stał Se ba -
stian Cie ślik, któ ry wy prze dził Ma ria -
na Do ro sza, Mi cha ła Gib kie go,
Sła wo mi ra Ko zia rę, Emi la Plu tę, Mar ka
Gór kę, Mo ni kę Sa ba łę, To ma sza Gieł -
czyń skie go, Ar ka diu sza Ko ro ta rza i Mi -
cha ła Kemp skie go. Do ostat nie go
z wy mie nio nych po wę dro wa ła na gro da
Spe cjal na za BIG FISH.

(AN KA)

WĘDKARSTWO

Walczyli o Puchar 
Starosty Milickiego

PŁYWANIE

Mateusz Twaróg 
na mistrzostwach Polski 1 lip ca sta no wi sko tre ne ra pierw szej

dru ży ny IV -li go wej Ba ry czy Su łów ob -
jął Kac per Wal czyk. Przy po mnij my,
że ja kiś czas te mu wia do mo by ło, że
z klu bem że gna się do tych cza so wy
szko le nio wiec se nio rów – Do mi nik
Pio trow ski. 

34-let ni Kac per Wal czyk po cho -
dzi ze Zgo rzel ca i po sia da li cen cję
UEFA A. Od był wie le sta żów i szko leń
w Pol sce i za gra ni cą. Po ukoń cze niu
Aka de mii Wy cho wa nia Fi zycz ne go
we Wro cła wiu roz po czął pra cę tre ner -
ską. Tre no wał m. in. Bu rzę Go dzie szo -
wa na po zio mie A -kla sy oraz
z suk ce sa mi gru py mło dzie żo we Ślą -
ska Wro cław, ju nio rów FC Wro cław
Aca de my czy tramp ka rzy Olym pic
Wro cław.

– Od lat pra co wa łem w pił ce mło -
dzie żo wej, a od ja kie goś cza su co raz
po waż niej my śla łem o spró bo wa niu
swo ich sił w pił ce se nior skiej. Chcia -
łem jed nak, by to nie był klub ty po wo
ama tor ski, a pro jekt, w któ rym bę dę
mógł w peł ni re ali zo wać swo je po my -
sły. My ślę, że Ba rycz jest bar dzo cie ka -
wym miej scem. Lu dzie two rzą cy klub
są peł ni pa sji i za an ga żo wa nia, a na kre -
ślo na przez za rząd wi zja roz wo ju
w peł ni od po wia da mo im am bi cjom.
Je stem tre ne rem pił ki noż nej z po wo -
ła nia. Nie chciał bym jed nak opo wia -
dać, ja kie od by łem sta że szko le nio we
czy ile lat do świad cza nia pił ki noż nej
i cią głej na uki za mną stoi. Naj waż -
niej szym aspek tem jest to, czy za wod -
ni cy, z któ ry mi przyj dzie mi
pra co wać, po czu ją, że sta ją się lep szy -
mi pił ka rza mi. My ślę, że po run dzie

je sien nej bę dzie ła two scha rak te ry zo -
wać styl gry Ba ry czy, na koń cu jed nak
każ dy ki bic bę dzie pa trzył na mój ze -
spół przez pry zmat wy ni ku. Cel
w naj bliż szym se zo nie jest ja sny i kla -
row ny – miej sce da ją ce utrzy ma nie
w IV li dze. Na pod sta wie obej rza nych
me czów z ze szłe go se zo nu stwier -
dzam, że w Su ło wie ze bra no gru pę
cie ka wych za wod ni ków. Uwa żam, że
po ten cjał te go ze spo łu jest więk szy,
niż wska zy wa ło na to miej sce w ta be -
li – po wie dział Kac per Wal czyk (źró -
dło: fa ce bo oko wy pro fil Ba ry czy
Su łów – przyp. red.). 

Jak po in for mo wał za rząd Ba ry czy,
roz pa try wa no kil ka kan dy da tur, lecz
fi nal nie wy bór padł na Kac pra Wal -
czy ka. – Je że li miał bym oce nić de cy -

zję pod ję tą przez Za rząd od no śnie tre -
ne ra Kac pra, to uwa żam, że jest to
mło dy, am bit ny tre ner, pod no szą cy
swo je kom pe ten cje i umie jęt no ści,
a tak że ak tyw nie bio rą cy udział
w szko le niach oraz warsz ta tach. Dla -
te go ma my pew ność, że am bi cje klu -
bu i cią gła chęć roz wo ju idzie w pa rze
z mo de lem i eto sem pra cy. Uwa ża my,
że tre ner Wal czyk jest od po wied nią
oso bą, aby dać mu moż li wość i szan sę
na re ali zo wa nie swo jej pa sji w na szym
klu bie. Chciał bym rów nież po dzię ko -
wać wszyst kim kan dy da tom, któ rzy
pod ję li roz mo wy ze mną i ca łym Za -
rzą dem w kon tek ście ob ję cia po sa dy
pierw sze go tre ne ra – oświad czył Do -
mi nik Trze ciak, wi ce pre zes klu bu.

(FE NIX)

PIŁKA NOŻNA

Barycz ma nowego trenera!
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