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POWIAT

Policja istnieje 
już 103 lata!

Czytaj na str. 3

INFRASTRUKTURA

Dyskusja o ujęciach 
wody w Cieszkowie Czytaj na str. 4

PIŁKA NOŻNA

Dragon 
w Baryczy Czytaj na str. 8

ZAPASY

Kęsy tuż  za podium
Czytaj na str. 8

Ogło szo no wy ni ki trze cie go na bo ru
wnio sków o do fi nan so wa nie z Rzą do -
we go Fun du szu Pol ski Ład: Pro gra mu
In we sty cji Stra te gicz nych. Je śli cho dzi
po wiat mi lic ki, środ ki otrzy ma ła tyl ko
gmi na Kro śni ce.

W trze ciej edy cji na bo ru wnio sków
doRzą do we go Fun du szu Pol ski Ład: Pro gra -
mu In we sty cji Stra te gicz nych – PGR o bez -
zwrot ne do fi nan so wa nie re ali zo wa nych
in we sty cji mo gły ubie gać się gmi ny, po wia ty,
związ ki mię dzyg min ne i związ ki po wia to -
wo -gmin ne, na ob sza rze któ rych funk cjo no -

wa ły zli kwi do wa ne Pań stwo we Go spo dar -
stwa Rol ne. Pie nią dze z rzą do we go pro gra -
mu ma ją na ce lu po pra wie nie sy tu acji
by to wej miesz kań ców miej sco wo ści, gdzie li -
kwi da cja PGR -ów czę sto pro wa dzi ła do de -
gra da cji spo łecz nej i eko no micz nej. War tość
do fi nan so wa nia, o któ re moż na by ło wnio -
sko wać wy no si ła mak sy mal nie do 98 proc.
war to ści in we sty cji (wy ma ga ny wkład wła -
sny gmi ny po pe ge erow skiej to 2 proc.). Dla
dol no ślą skich gmin i po wia tów, na któ rych
funk cjo no wa ły PGR -y by ło „na sto le” pra -
wie 343 mln zł. W po wie cie mi lic kim po zy -
tyw nie zo stał roz pa trzo ny wnio sek gmi ny

Kro śni ce, któ ra otrzy ma ła pu lę1,3 mln zł.15
lip ca wójt An drzej Bia ły ode brał z rąk po sła
pro me sę na do fi nan so wa nie in we sty cji. Pra -
ce bę dą do ty czyć obiek tów znaj du ją cych się
przy kro śnic kim Cen trum Edu ka cyj no -Tu -
ry stycz no -Spor to wym. Zro bio ne zo sta nie
bo isko do pił ki noż nej ze sztucz ną na -
wierzch nią, bież nia sprin ter ska na 60 me -
trów, bież nia do oko ła bo iska na200 me trów
oraz skocz nia do sko ków w dal.

Od rzu co ne zo sta ły wnio ski gmi ny Mi -

licz, Ciesz ko wa i po wia tu mi lic kie go. Gmi -
na Mi licz zło ży ła wnio ski o do fi nan so wa nie
prze bu do wy znisz czo nej dro gi gmin nej
wWę grzy no wie, roz bu do wę świe tli cy wSu -
li mie rzu, modernizację re mi zy wBart ni kach
oraz bu do wę przed szko la w Su ło wie. Je śli
cho dzi o po wiat mi lic ki cho dzi ło o prze bu -
do wę od cin ka dro gi wGu zo wi cach ire mont
dro gi po wia to wej prze bie ga ją cej przez miej -
sco wo ści: Wod ni ków Gór ny, Ostro wą sy, Lat -
ko wo, Ko lę da, Wro cła wi cie, Bar ni ki
i Wró bli niec. Na to miast gmi na Ciesz ków
sta ra ła się o do ta cję na m. in.: ter mo mo der -
ni za cję przed szko la wCiesz ko wie, do koń cze -
nie bu do wy świe tli cy w Bia dasz ce i Gó rach,
re mont świe tli cy w Pa ko sław sku i mo der ni -
za cję bu dyn ku so cjal ne go dla kon ser wa to rów
wo do cią gów. (FE NIX)

POWIAT

1,3 mln zł tylko dla Krośnic
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Ko men da Wo je wódz ka Po li cji we Wro -
cła wiu ostrze ga oby wa te li przed pró -
ba mi wy łu dzeń da nych i pie nię dzy
przez prze stęp ców. W ostat nich
dniach po ja wi ły się zgło sze nia o fał szy -
wych SMS -ach do ty czą cych nie ure gu -
lo wa nej na leż no ści za prze sył kę.

Z róż nych nu me rów te le fo nów roz sy -
ła ne są SMS -y o tre ści „IN POST Pro si my
ure gu lo wać na leż no ści…”. Do łą czo ny jest
tak że link, za któ re go po śred nic twem
moż na po brać apli ka cję. Po li cja ostrze ga,
że jest to oszu stwo i pró ba kra dzie ży pie -
nię dzy z kon ta ban ko we go ad re sa ta. Prze -
stęp cy, pod szy wa jąc się pod róż ne go
ro dza ju por ta le ogło sze nio we, czy też fir -
my ku rier skie, wy sy ła ją do przy pad ko wych
osób po wyż sze wia do mo ści. Za le ży im,
aby ad re sat wia do mo ści klik nął w link i za -
in sta lo wał na swo im te le fo nie zło śli we
opro gra mo wa nie, któ re umoż li wi prze ję -
cie kon tro li nad nim i do sta nie się do ban -
ko wo ści mo bil nej. Mo że to rów nież
prze kie ro wać nas na fał szy wą stro nę ban -
ku. Wów czas nie po wo ła ne oso by mo gą
wejść w po sia da nie lo gi nu i ha sła do na sze -
go in ter ne to we go kon ta. Je śli by do szło
do po wyż szej sy tu acji na le ży na tych miast
skon tak to wać się ze swo im ban kiem z in -
ne go te le fo nu.

(FE NIX)

Gdy doj dzie do oszu stwa:
– na le ży po in for mo wać jak naj szyb -

ciej ad mi ni stra to rów ds. bez pie czeń stwa
da ne go ser wi su

– po win no się za wsze za cho wy wać
wszyst kie do ku men ty zwią za ne z trans ak -
cją, tj. do wód prze le wu na kon to ban ko we,
ko re spon den cję ma ilo wą, itp. jak rów nież
ca łą ko re spon den cję ze sprze daw cą

– na le ży za cho wać za pi sy roz mów ko -
mu ni ka to rów in ter ne to wych, SMS -ów

– na le ży zgło sić się wraz z po wyż szy mi
do ku men ta mi donaj bliż szej jed nost ki po li cji

Gdy do szło do oszu stwa na au kcji in -
ter ne to wej, na le ży skom ple to wać na stę -
pu ją ce da ne: da tę i nu mer au kcji, jej
przed miot oraz wy li cy to wa ną kwo tę,
nick spraw cy oszu stwa oraz je go ad res e -
-ma il, spo sób kon tak tu ze sprze da ją -
cym – je go e -ma il, nr te le fo nu, ad res
(ko re spon den cja e -ma il po win na być za -
pi sa na w for mie elek tro nicz nej, np.
w for ma cie *. eml), spo sób do ko na nia za -
pła ty – prze lew na kon to ban ko we, płat -
ność za po bra niem.

POWIAT

Nie klikaj w ,,podejrzane linki”!

W miej sco wo ści Goł ko wo (gm. Mi licz)
skoń czy ła się prze bu do wa od cin ka
dro gi o łącz nej dłu go ści 1681,63m.
Na po waż nie znisz czo ną na wierzch -
nię zo sta ła wy la na no wa na kład ka
as fal to wa. Cał ko wi ty koszt te go za da -
nia wy niósł 752 290 zł.

Na re mont wspo mnia nej dro gi uda ło
się uzy skać do fi nan so wa nie w wy so ko -
ści 184,800 zł z Te re no we go Fun du szu
Ochro ny Grun tów Rol nych Urzę du Mar -
szał kow skie go Wo je wódz twa Wiel ko pol -
skie go. W za kres za da nia mo der ni za cji
dro gi gmin nej we szło wy ko na nie na głów -

nej dro dze do przy siół ka Goł ko wo na kład -
ki bi tu micz nej na ist nie ją cej kon struk cji
jezd ni, wy re mon to wa nie ist nie ją cych zjaz -
dów. Wy ko na no tak że ścin kę po bo czy
grun to wych, two rząc po bo cza z kru szy wa
ła ma ne go. 

(FE NIX)

MILICZ

Kolejna inwestycja drogowa na ukończeniu
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Pod opiecz ni Mi lic kie go Sto wa rzy sze nia
Przy ja ciół Dzie ci i Osób Nie peł no spraw -
nych uda li się na 7-dnio we wy jaz do we
warsz ta ty umie jęt no ści spo łecz nych
w nad mor skim Mrze ży nie. Od by ło się
to w ra mach re ali zo wa nia pro jek tu „Ko -
lej ny krok w sa mo dziel ność I” do fi nan -
so wa ne go ze środ ków PFRON.

Wy jazd zor ga ni zo wa no od 9 do 16 lip -
ca. Każ dy dzień do star czał uczest ni kom
mnó stwo wra żeń. Od by wa ły się za ję cia z te -
ra peu ta mi, w tym tre nin gi prak tycz ne, ćwi -
cze nia spraw no ścio we, ko mu ni ka cyj ne czy
na ba se nie. – Oczy wi ście nie za bra kło tak że

cza su na re kre ację: m. in. pla żo wa nie, zwie -
dza nie Mrze ży na, wy ciecz ki do oko licz nych
miej sco wo ści (w tym po dróż ko lej ką wą sko -
to ro wą czy mul ti me dial ne mu zeum „Na kli -
fie”), gril lo wa nie czy na wet or ga ni za cję
wie czor nej dys ko te ki. Za wy trwa łą pra cę
w trak cie ca łe go wy jaz du, pod je go ko niec
przy zna ne zo sta ły dy plo my „Czy ścio cha
Mrze ży na”. W dzień po wro tu do Mi li cza
nie bo „opła ki wa ło” wspa nia łą mło dzież
z MSP DiON, któ ra spę dzi ła nad mo rzem
nie za po mnia ny, bar dzo usa mo dziel nia ją cy
ty dzień i już te raz nie mo że do cze kać się po -
wro tu – re la cjo nu ją człon ko wie mi lic kie go
sto wa rzy sze nia. OPRAC. (FE NIX)

MILICZ

Tydzień zajęć z samodzielności

Od 12 do 14 lip ca Sta ro stwo Po wia -
to we w Mi li czu prze pro wa dzi ło po -
stę po wa nia kon kur so we na sta no wi -
ska dy rek to ra w: I Li ceum Ogól no -
kształ cą cym im. Ar mii Kra jo wej, Ze -
spo le Szkół im. Ta de usza Ko ściusz ki
i Po wia to wym Cen trum Edu ka cyj -
nym i Psy cho lo gicz no -Pe da go gicz -
nym. Na każ de bra ku ją ce sta no wi -
sko zgło sił się tyl ko je den kan dy dat.

W ko mi sjach kon kur so wych za sie dli
przed sta wi cie le sta ro stwa po wia to we go,
ku ra to rium oświa ty, ra dy ro dzi ców, ra dy
pe da go gicz nej i or ga ni za cji związ ko wych.
Na sta no wi sko w I LO zgło si ła się peł nią -
ca obo wiąz ki dy rek to ra Ma rze na Ro ki ta.
W przy pad ku PCE iPP by ła to Jo lan ta
Ław ni czak (rów nież p. o. – przyp. red.),
a ZSP Ry szard Lech – by ły kie row nik pla -
ców ki, któ ry w czerw cu zło żył wy po wie -
dze nie.

Człon ko wie ko mi sji zde cy do wa li bez -
względ ną więk szo ścią gło sów o ak cep ta cji
wszyst kich zgło szo nych kan dy da tów, któ -
rzy zo sta li re ko men do wa ni Za rzą do wi Po -
wia tu Mi lic kie go. – Pod ko niec sierp nia
za rząd po dej mie uchwa ły o po wie rze niu
obo wiąz ków no wym dy rek to rom od 1
wrze śnia 2022. Ka den cja każ de go z sze -
fów pla có wek po trwa 5 lat – in for mu ją
wła dze po wia tu mi lic kie go. (FE NIX)

POWIAT

Starzy-nowi dyrektorzy 

W mi nio ny pią tek w au li I Li ceum
Ogól no kształ cą ce go im. Ar mii Kra jo -
wej w Mi li czu od by ła się uro czy sta
zbiór ka z oka zji te go rocz ne go świę ta
po li cji. W obec no ści za pro szo nych
go ści insp. Ma riusz Buż dy gan – za -
stęp ca ko men dan ta wo je wódz kie go
po li cji we Wro cła wiu w to wa rzy stwie
insp. Ma riu sza Tań skie go – ko men -
dan ta po wia to we go po li cji w Mi li czu
wrę czył ak ty mia no wa nia na wyż sze
stop nie po li cyj ne oraz na gro dy dla
wy róż nia ją cych się pra cow ni ków mi -
lic kiej jed nost ki.

W uro czy sto ści wzię li udział za pro sze -
ni go ście: Ja nusz Cie szyń ski – se kre tarz
sta nu ds. Cy fry za cji Kan ce la rii Pre ze sa Ra -
dy Mi ni strów i peł no moc nik Rzą du ds.
Cy ber bez pie czeń stwa, Sła wo mir Strze lec -
ki – sta ro sta po wia tu mi lic kie go, Piotr
Lech – bur mistrz Mi li cza, An drzej Bia -

ły – wójt gmi ny Kro śni ce, Wła dy sław Szy -
deł ko – se kre tarz gmi ny Ciesz ków, bryg.
To masz Ko peć – ko men dant PSP Mi licz,
mjr. Woj ciech Słu goc ki – kie row nik Skła -
du w Mi li czu 4. Re gio nal nej Ba zy Lo gi -
stycz nej we Wro cła wiu, ks. Zbi gniew
Sło bo dec ki – dzie kan de ka na tu mi lic kie -
go i pro boszcz pa ra fii p. w. św. An drze ja
Bo bo li, Ma rze na Noc na – na czel nik Urzę -

du Skar bo we go w Mi li czu, Ka ta rzy na We -
ncek – pre zes za rzą du Ban ku Spół dziel -
cze go w Mi li czu, Ra fał No wak – dy rek tor
Po wia to wej Sta cji Sa ni tar no –Epi de mio lo -
gicz nej w Mi li czu, Mar cin Ca lów – nad le -
śni czy Nad le śnic twa w Mi li czu, po li cjan ci
i pra cow ni cy Ko men dy Po wia to wej Po li cji
w Mi li czu wraz z ro dzi na mi oraz eme ry ci
i ren ci ści po li cyj ni.

Po wspól nym od śpie wa niu hym nu
pań stwo we go, swo je prze mó wie nie wy gło -
sił ko men dant po wia to wy po li cji w Mi li -
czu. Po dzię ko wał wszyst kim swo im
pod wład nym za rok cięż kiej i od po wie -
dzial nej pra cy na rzecz bez pie czeń stwa
miesz kań ców po wia tu mi lic kie go. Pod kre -
ślił wy jąt ko wość mi nio ne go ro ku, bio rąc
pod uwa gę pan de mię ko ro na wi ru sa oraz
woj nę trwa ją cą na Ukra inie. Ser decz nie
po dzię ko wał rów nież sa mo rzą dow com
za oka za ne wspar cie. – Na sza for ma cja ob -
cho dzi dziś 103. rocz ni cę po wsta nia. 24

lip ca 1919 przy ję ta zo sta ła przez
sejm II Rzecz po spo li tej usta wa o po wo ła -
niu Po li cji Pań stwo wej. Służ ba wy ma ga
wie lu po świę ceń, nie jed no krot nie tych
naj więk szych. To spe cjal ny za wód dla wy -
jąt ko wych lu dzi, któ rzy w ży ciu co dzien -
nym prze strze ga ją za sad mo ral nych i ma ją
nie po szla ko wa ną opi nię. Wy ma ga się
od nas przede wszyst kim wraż li wo ści
na krzyw dę dru gie go czło wie ka. Pa mię taj -
my, że na sza cu nek lu dzi trze ba so bie za -
słu żyć. Szcze gól nie chciał bym
po dzię ko wać wój to wi An drze jo wi Bia łe -
mu i rad nym gmi ny Kro śni ce za przy chyl -
ność i po moc w prze ka za niu grun tów
prze zna czo nych pod pla no wa ną na przy -
szły rok bu do wę po ste run ku Po li cji w Kro -
śni cach – mó wił insp. Ma riusz Tań ski.

Ko lej nym punk tem uro czy sto ści by ło
wrę cze nie ak tów mia no wa nia na wyż sze
stop nie po li cyj ne, na gród i wy róż nień dla
funk cjo na riu szy i pra cow ni ków cy wil -
nych. Sto pień in spek to ra otrzy mał Ma -
riusz Tań ski – ko men dant po wia to wy
po li cji w Mi li czu, a nad ko mi sa rza Ra do -
sław Bu ry. Na aspi ran ta szta bo we go awan -
so wa li: Kon rad Grąb ka i To masz

Woj tycz ka. Star szym aspi ran ta mi zo sta li:
Ma ciej Fran kie wicz i Prze my sław Mi krut.
Awans na aspi ran ta otrzy ma li: Ma rek Ja -
ku bow ski, Prze my sław Ja rec ki i Ar tur Jaś -
ków. Młod szym aspi ran ta mi zo sta li: Ka rol
Fa ra niec, Ka ro li na Gocz ling, Prze my sław
Haj dun, Ja cek Ja rosz, Mar cin Ko siń ski,
Bar ba ra Pa cy na, Alek san dra Pi łasz kie wicz
i Mar cin To pol ski. Awans na sier żan ta szta -
bo we go otrzy ma li: Pa tryk Ekiert, Łu kasz
Gro bel ny, Ka ro li na Paw lak i Mi chał Mo -
czul ski. Sto pień star sze go sier żan ta otrzy -
mał Do mi nik Jan gas, a sier żan ta Ra fał
Ku kieł ka. Star szy mi po ste run ko wy mi zo -
sta li: Ja kub Gohl, Ju lia Kry siak, Maj ka Li -
piń ska, Zu zan na Lu dwi czak, Kon drad
No wo staw ski, Mag da le na Olech no wicz,
Szy mon Wój cik i Pa weł Ząb. 

Na gro dę pie nięż ną za su mien ną, wzo -
ro wą i nie na gan ną służ bę otrzy ma li: asp.
sztab. Da riusz Kacz ma rek i Ja ro sław
Owsian ka oraz st. sierż. Da wid Bac ke ra.
Wy róż nio no tak że pra cow ni ków cy wil -
nych: Mag da le nę Ga lew ską, Pa try cję Lesz -
czy szyn, Wio let tę Bi goń, An drze ja Ja na sa
i Emi la Re je ka.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

POWIAT

Policja istnieje już 103 lata!
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Pod czas po sie dze nia ko mi sji re wi zyj -
nej oma wia no pro ble ma ty kę wy ko -
na nia no wych ujęć wo dy na te re nie
Ciesz ko wa. Po ja wi ła się ini cja ty wa
sko rzy sta nia ze źró dła znaj du ją ce go
się na ob sza rze le śnym. W tej spra -
wie obie stro ny – czy li wła dze gmi ny
i nad le śnic twa – nie mo gą od lat
dojść do po ro zu mie nia. Sed nem
spo ru ma ją być roz bież no ści w in ter -
pre ta cji obo wią zu ją cych prze pi sów.

– Zor ga ni zo wa li śmy to spo tka nie,
że by po znać sta no wi sko obu in sty tu -
cji z po wo du pro ble mów z eks plo ata -
cją źró dła na te re nie le śnym.
Miesz kań cy mu szą mieć do stęp do do -
brej i zdro wej wo dy. Gmi na zro bi ła
w tym ce lu od wier ty pod stud nię. Nie
wie my, ja kie są przy czy ny, że nie mo -
że być to re ali zo wa ne. Chcie li by śmy
uzy skać od po wie dzi w tej spra -
wie – po wie dział na wstę pie Je rzy
Szcze pań ski, prze wod ni czą cy ko mi sji
re wi zyj nej.

Na po sie dze nie sta wi li się przed sta -
wi cie le Nad le śnic twa Mi licz w oso bie
Ja ro sła wa Beł zy – za stęp cy nad le śni cze -
go i Igo ra Ju rec kie go – spe cja li sty służ -
by le śnej ds. sta nu po sia da nia.
Stwier dzi li, że ca ła spra wa trwa już pra -

wie 3 la ta. 14 sierp nia 2019 r., do Nad -
le śnic twa Mi licz wpły nę ło pi smo
od władz gmi ny Ciesz ków. Był to wnio -
sek o wy da nie po zwo le nia na wy ko na -
nie 3 prób nych od wier tów w ce lu
usta le nia wa run ków pod ziem ne go uję -
cia wo dy. Za war to w tej kwe stii sto sow -
ne umo wy. – W pi śmie wska za no
rów nież wy ko na nie dwóch stud ni
wier co nych z do bu do wą, ogro dze niem
z siat ką o wy so ko ści 1,5 me tra w ce lu
ochro ny uję cia wo dy oraz urzą dze nie
do jaz du. Nad le śnic two od po wie dzia ło,
że mo że udo stęp nić nie ru cho mo ści le -
śne na ten cel na pod sta wie dzier ża wy,
jak uzy ska zgo dę dy rek to ra re gio nal ne -
go La sów Pań stwo wych we Wro cła wiu.
Zgod nie z usta wą,, O ochro nie grun -
tów le śnych” jest to moż li we na za sa -
dzie wy łą cze nia grun tów z pro duk cji
le śnej. Przy każ dym za war ciu umo wy

mu si zo stać uzy ska na ak cep ta cja dy rek -
to ra re gio nal ne go. W 2021 r. gmi na po -
in for mo wa ła nas o za mia rze re ali za cji
in we sty cji bu do wy 2 no wych stud ni
oraz wo do cią gu z li nią ener ge tycz ną.
Udzie li li śmy od po wie dzi, że wy ma ga -
ne jest wdro że nie od ręb ne go po stę po -
wa nia. Mu si być to zgod ne z usta wą,,
O la sach…” oraz o,, Ochro nie grun tów
rol nych i le śnych”. 17 lu te go 2021 gmi -
na przy sła ła wnio sek o wsz czę ciu po stę -
po wa nia do ty czą ce go wy da nia de cy zji
o usta le niu lo ka li za cji bu do wy pod -
ziem ne go uję cia wo dy z in fra struk tu rą
tech nicz ną. Nad le śnic two wy da ło ne -
ga tyw ną opi nię, po nie waż in we stor zo -
bo wią za ny jest uzy skać zgo dę mi ni stra
śro do wi ska. Zgod nie z ar ty ku łem 11
i 12 usta wy,, O ochro nie grun tów rol -
nych i le śnych” de cy zja o wy łą cze niu
grun tów mo że do ty czyć tyl ko tych,
któ re są prze zna czo ne na ce le nie le śne,
uję te w miej sco wym pla nie za go spo da -
ro wa nia prze strzen ne go. W ro ku bie żą -
cym gmi na za czę ła prze sy łać wnio ski
o usta no wie nie słu żeb no ści prze sy łu
wo dy i ka blo wych li nii ener ge tycz nych.
Otrzy ma ła od po wie dzi od mow ne, po -
wo łu ją ce się na wcze śniej szą ar gu men -
ta cję. Re asu mu jąc, nie wi dzi my in nej

dro gi, jak do ko na nie zmian w miej sco -
wym pla nie za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go – tłu ma czył Ja ro sław Beł za.
Do dał, że rów nież Dy rek cja Re gio nal -
na La sów Pań stwo wych we Wro cła wiu
wy sto so wa ła opi nię, że in we sty cja nie
mo że zo stać zre ali zo wa na, je śli nie zo -
sta ną speł nio ne wspo mnia ne wcze śniej
wa run ki. 

Od mien ne sta no wi sko w tej spra -
wie przed sta wi ły wła dze gmi ny. Wójt
Igna cy Miecz ni kow ski za zna czył, że
zmia na pla nu za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go ozna cza po nie sie nie du -
żych kosz tów i mo że po trwa kil ka
lat. – Na dzień dzi siej szy nie bio rę tej
pro ce du ry w ogó le pod uwa gę. Jest to
zbyt dłu gi czas z prze zna cze niem du -
żej kwo ty pie nię dzy. Je śli ter min wy -
ko na nia in we sty cji wy ga śnie, to
przy zna ne środ ki zo sta ną utra co ne.
Fir ma spe cja li stycz na z Po zna nia
wska za ła to miej sce z naj więk szym
praw do po do bień stwem zna le zie nia
wo dy o do brych pa ra me trach. Dzi wię
się po wyż szej sy tu acji, po nie waż są już
dzia ła ją ce stud nie głę bi no we na te re -
nach le śnych. Sa mi miesz kań cy zwra -
ca li mi rów nież uwa gę na in ną
sy tu ację. Nie daw no by ła cią gnię ta li nia
ener ge tycz na i wy cię to spo ro drzew.
Czy w tym przy pad ku wy łą cza ne by -
ły grun ty z pro duk cji le śnej? – py tał
Igna cy Miecz ni kow ski. 

Se kre tarz gmi ny wska zał, że ca łość
in we sty cji zo sta ła by prze pro wa dzo na
pod zie mią, co je go zda niem wy klu cza
wy łą cze nie grun tów z pro duk cji le -
śnej. – Nic napo wierzch ni nie zo sta ło by
prak tycz nie na ru szo ne. Wnio sko wa li -

śmy o usta no wie nie słu żeb no ści prze sy -
łu, gdzie obo wią zu ją in ne pro ce du ry
użyt ko wa nia grun tu. Nad le śnic two Mi -
licz ma ta kie upraw nie nia, że by wy ra zić
zgo dę. Przy in nych in we sty cjach li nio -
wych tak po stę po wa no. Je śli nad le śnic -
two by ło uprzej me prze ana li zo wać nasz
wnio sek to nie by ło by mo wy o wy łą cza -
niu grun tów. Szu ka li śmy roz wią za nia
ko rzyst ne go obu stron – po wie dział
Wła dy sław Szy deł ko.

Nie zgo dził się z nim przed sta wi -
ciel nad le śnic twa. Pod kre ślił, że bu do -
wa stud ni wy ma ga ło by po sta wie nia
ogro dze nia, co ozna cza wy ko na nie
prac na po wierzch ni grun tu. – W ta -
kim przy pad ku nie ma mo wy o in we -
sty cjach li nio wych. Je śli cho dzi ło by
tyl ko o po cią gnie cie li nii wo do cią go -
wej/ka bla ener ge tycz ne go pod zie mią,
nie by ło by pro ble mu. Brak uję cia ta kiej
in we sty cji w pla nie za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go wy klu cza udo stęp nie -
nie te re nu le śne go. Pań stwo mu szą
rów nież zro zu mieć, że de cy zję w tej
spra wie nie po dej mu je Nad le śnic two
Mi licz. Zgo dę mo że wy ra zić dy rek tor
re gio nal ny – stwier dził Igor Ju rec ki.

– Ze wzglę du na prze cią ga ją ce się
kwe stie for mal ne po sta no wi li śmy wy -
ko nać od wier ty w in nych miej scach.
Ma my już no we uję cia wo dy. Być mo -
że te ren le śny bę dzie wy ko rzy sta ny
w przy szło ści, je śli na stą pi ak tu ali za cja
pla nu za go spo da ro wa nia prze strzen -
ne go. Ca ła ta sy tu acja po ka za ła, że bra -
ku je roz sąd nych prze pi sów ty pu
spe cu sta wy. W przy pad ku zna le zie nia
wo dy pit nej to pro ce du ry po win ny być
skró co ne dla ce lu pu blicz ne go. Tyl ko
na te re nach le śnych po ja wia ją się ta kie
pro ble my. My ślę, że to bę dzie dla nas
wszyst kich na uka na przy szłość – pod -
su mo wał I. Miecz ni kow ski.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI
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INFRASTRUKTURA

Dyskusja o ujęciach wody w Cieszkowie

21 lip ca mia ło miej sce ofi cjal ne
otwar cie po ko ju dla opie ku na
z dziec kiem, któ ry mie ści się tuż
przy re je stra cji do po rad ni Pod sta wo -
wej Opie ki Zdro wot nej. Po miesz cze -
nie po wsta ło dzię ki wspar ciu Ban ku
Spół dziel cze go w Mi li czu, firm Art ge -
ist, Sel sey oraz Yoko De sign.

Pod czas ofi cjal ne go otwar cia po ko ju
An drzej Sztan de ra – wi ce pre zes Mi lic kie -
go Cen trum Me dycz ne go wrę czył dar -
czyń com bu kie ty kwia tów. Tra fi ły one
do An ny Du blow skiej z fir my Art ge ist sp.
z o.o. oraz Mar ci na Żmi jew skie go – wi ce -
pre ze sa Ban ku Spół dziel cze go w Mi li -
czu. – O ko niecz no ści po wsta nia po ko ju
opie ku na z dziec kiem wie dzie li śmy
od daw na. Zwłasz cza w szpi ta lu miej sce,
w któ rym moż na prze wi nąć, na kar mić
i uspo ko ić ma lusz ka, ale też w kom for to -
wych wa run kach przy go to wać dziec ko
do ba da nia, jest nie oce nio ne. Po miesz cze -

nie, któ re po wsta ło jest nie tyl ko przy ja zne,
ale rów nież bez piecz ne. Znaj du ją się
w nim m. in. wy god ne fo te le do kar mie nia,
prze wi jak, pa ra wan, jest też sto lik, krze seł -
ka, ko lo ro wan ki i kil ka za ba wek, dzię ki
cze mu w po ko ju swo bod nie bę dą się czu -
ły wszyst kie dzie ci. Te go wspa nia łe go pro -

jek tu nie uda ło by się zre ali zo wać, gdy by
nie wspar cie na szych dar czyń ców. Sło wa
po dzię ko wa nia na le żą się rów nież pra cow -
ni kom MCM, bez któ rych za an ga żo wa nia
i de ter mi na cji miej sce to by nie po wsta -
ło – czy ta my w ko mu ni ka cie Mi lic kie go
Cen trum Me dycz ne go. (FE NIX)

MILICZ

Przyjazny pokój dla dziecka
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REKREACJA

Liczy się Dolina Baryczy

Z ta kim ha słem pod opiecz ni Mi lic -
kie go Sto wa rzy sze nia Przy ja ciół
Dzie ci i Osób Nie peł no spraw nych
wraz z ro dzi ca mi, opie ku na mi i ani -
ma to ra mi wy pły nę li szla kiem ka ja -
kar skim z Mi li cza do Su ło wa. Po łą -
czy li przy jem ne z po ży tecz nym, po -
nie waż przy oka zji do kład nie wy -
sprzą ta li ko ry to rze ki z za le ga ją cych
tam śmie ci. 

– Ta kie dzia ła nia, oprócz do brej za ba -
wy, do star cza ją też po zy tyw nych wzor ców
szcze gól nie w za kre sie utrzy ma nia czy sto -
ści w na szej ma łej oj czyź nie. Po nad to
oczysz czo ne szla ki ka ja ko we wpły wa ją ko -

rzyst nie na wi ze ru nek Do li ny Ba ry czy
i mo gą za chę cić po ten cjal nych tu ry stów
do spró bo wa nia ta kie go spły wu na wła sną
rę kę. Efek tem na szej pra cy by ły wi docz ne
na fo to gra fiach wor ki peł ne śmie ci, ale
spływ za owo co wał też szcze ry mi uśmie -
cha mi na twa rzach uczest ni ków, co by ło
te go dnia naj waż niej sze. Na ko niec wszy -
scy sko rzy sta li z ple ne ro we go po czę stun -
ku – pod su mo wa ło Mi lic kie
Sto wa rzy sze nie Przy ja ciół Dzie ci i Osób
Nie peł no spraw nych. Za da nie do fi nan so -
wa no w ra mach pro jek tu „Li czy się Do li na
Ba ry czy” ze środ ków bu dże tu Wo je wódz -
twa Dol no ślą skie go.

OPRAC. (FE NIX)



Na bieżąco 5

6 i 7 sierp nia na te re nie Ostoi
Ko ni ka Pol skie go od bę dą
się – już po raz 14. – Mi lic kie
Dni Trzeź wo ści. Tegoroczne
gwiaz dy to ukra iń ska wo ka list -
ka z Char ko wa, Na ta lia Ga -
man -Or łow ska oraz mu zyk
Piotr Na giel. 

Im pre za roz pocz nie się w so -
bo tę o go dzi nie 9 od wy ciecz ki
po Do li nie Ba ry czy, ze spły wem
ka ja ko wym Mi licz -Su łów. Od 11
na te re nie Ostoi Ko ni ka Pol skie go
dla naj młod szych bę dą cze kać
atrak cje w po sta ci dar mo wych
dmu cha nych zam ków, za jęć spor -
to wych z upo min ka mi, gier i za -

baw z ani ma to rem. W pro gra mie
ar ty stycz nym za pla no wa no wy -
stęp Mi lic kiej Gru py Re kon struk -
cyj nej, Na ta lii Ga man -Or łow skiej
i Pio tra Na gie la. Zwień cze niem
pierw sze go dnia bę dzie wi do wi -
sko we,, cho dze nie po ża rach” i za -
ba wa ta necz na.

W nie dzie lę o go dzi nie 11
od bę dzie się msza św. w in ten cji
trzeź wo ści w ko ście le św. An drze -
ja Bo bo li w Mi li czu. Or ga ni za to -
rem im pre zy jest Sto wa rzy sze nie
Abs ty nenc kie ,,Abs ty nent”
przy wspar ciu m. in. gmi ny Mi -
licz, po wia tu mi lic kie go, Ośrod ka
Spor tu i Re kre acji w Mi li czu i Sta -
wów Mi lic kich S.A. (FE NIX)

MILICZ

Zapowiada się świetna zabawa

Pod czas po sie dze nia ko mi sji re wi zyj nej
rad ni wy słu cha li rocz ne go spra woz da -
nia z dzia łal no ści Gmin ne go Ośrod ka
Po mo cy Spo łecz nej. Przed sta wi ła je dy -
rek tor Ali cja Błasz czyń ska.

W ubie głym ro ku wy dat ki ciesz -
kow skie go GOPS -u wy nio sły ogó -
łem 9 294 156,34 zł. 90,07 pro cent
środ ków po cho dzi ło z bu dże tu pań -
stwa, na to miast po zo sta łe 9,93 pro -
cent ze środ ków wła snych
gmi ny – 923 333,89 zł. 

W 2021 zo sta ły wy pła co ne na stę -
pu ją ce świad cze nia spo łecz ne: za si łek
sta ły (204), za si łek okre so wy (380),
po si łek w szko le/przed szko lu (6188),
za si łek ce lo wy na za kup po sił ku lub
żyw no ści (242), za si łek ce lo wy (37),
spe cjal ny za si łek ce lo wy (35), Do my
Po mo cy Spo łecz nej (91), schro nie nie
(18), kwa ran tan na (4) i zda rze nia lo -
so we (2). Łącz na kwo ta świad czeń
w ubie głym ro ku wy nio -
sła 669 397,24 zł. Gmin ny Ośro dek
Po mo cy Spo łecz nej w Ciesz ko wie
wspie ra rów nież swo ich pod opiecz -
nych, re ali zu jąc pra cę so cjal ną po -
przez: umoż li wia nie kon tak tu ze
spe cja li sta mi w in nych in sty tu cjach
(praw nik, psy cho log), udzie la nia in -
for ma cji i wska zó wek w za kre sie roz -
wią zy wa nia pro ble mów ży cio wych,
po moc w spo rzą dza niu wnio sków, po -
bu dza nie spo łecz nej ak tyw no ści, in -
spi ro wa nie do dzia łań
po mo co wych. – W 2021r. utrzy ma ła
się ten den cja spad ku licz by osób, któ -
re ko rzy sta ły ze świad czeń z po mo cy
spo łecz nej. Naj częst szy mi przy czy na -
mi ko rzy sta nia przez ubo gich be ne fi -
cjen tów by ły pro ble my zwią za ne ze
złym sta nem zdro wia, nie peł no spraw -
no ścią czy też bez ro bo ciem. Pro wa dzi -
my współ pra cę z Ban kiem Żyw no ści
we Wro cła wiu. W 2021 r. żyw ność

otrzy ma ło 107 ro dzin w tym 320
osób z na szej gmi ny. W su mie by ło
to 26 575, 40 kg żyw no ści o war to -
ści 147 383, 92 zł – in for mu je dy rek -
tor Ali cja Błasz czyń ska. W okre sie
świąt wiel ka noc nych przy go to wa -
no 20 pa czek z pro duk ta mi żyw no -
ścio wy mi. Otrzy ma ły je głów nie oso by
star sze, sa mot ne, nie peł no spraw ne.
Z pro gra mu ,,Po si łek w szko le i w do -
mu” sko rzy sta ło ogó łem 55 osób
w tym: 46 uczniów – 16 092,80 zł
oraz 9 osób do ro słych ko rzy sta ją cych
z Re stau ra cji ,,Pa sja” – 21 360,00 zł.
W su mie da ło to kwo tę 37 452,8 zł
(z bu dże tu pań stwa prze zna czo -
no 27 340,52 zł, a gmi ny 10 112,26
zł). Za sił ki ce lo we na za kup po sił ku
lub żyw no ści otrzy ma ło 77 ro dzin.
Wy da no na to 100 347,20 zł (z bu -
dże tu pań stwa 70 459,46 zł, a gmi -
ny 29 887, 74 zł).

Gmin ny Ośro dek Po mo cy Spo -
łecz nej zaj mu je się rów nież wy pła tą
róż ne go ro dza ju świad czeń ro dzin -
nych. W 2021 by ły to: za sił ki ro dzin -
ne z do dat ka mi (5670), za sił ki
pie lę gna cyj ne (1960), świad cze nia
pie lę gna cyj ne (457), jed no ra zo we za -
po mo gi z ty tu łu uro dze nia dziec ka
(28), świad cze nia ro dzi ciel skie (98)
i spe cjal ne za sił ki opie kuń cze (93).
Prze zna czo no na nie 2 142 676,57 zł.

– Stop nio wo zwięk sza się w struk -
tu rze de mo gra ficz nej udział osób star -
szych, co wy ma ga zin ten sy fi ko wa nia
dzia łań w za kre sie po mo cy i wspar cia

dla tej ka te go rii wie ko wej. Sta rze ją ce się
spo łe czeń stwo, a co za tym idzie wzra -
sta ją ca licz ba osób z nie peł no spraw no -
ścia mi, czę sto też opie kuń cza
nie wy dol ność ro dzin wo bec do ro słych
osób nie sa mo dziel nych, wy ma ga wy -
so kich na kła dów fi nan so wych na za -
pew nie nie im opie ki i wspar cia. Z te go
wzglę du w 2022 r. uru cho mio ny zo -
sta nie pro gram,, Asy stent oso bi sty oso -
by nie peł no spraw nej – edy cja 2022”,
któ ry opie ra się na przy zna niu oso bom
z nie peł no spraw no ścią asy sten ta ja ko
for my ogól no do stęp ne go wspar cia.
Tak że od płat ność po no szo na przez
gmi nę za po byt miesz kań ców w DPS
sta le wzra sta, co bar dzo ob cią ża bu -
dżet. Pan de mia i ro sną ca licz ba za ka -
żeń wy mu si ła no wy mo del pra cy
so cjal nej i or ga ni za cji funk cjo no wa nia
ośrod ków po mo cy spo łecz nej. Nie -
zbęd na jest sta ła ewa lu acja pra cy ka dry
po mo cy spo łecz nej oraz pro fe sjo nal ne
i spe cja li stycz ne szko le nia. Pra cow ni cy
so cjal ni współ pra cu ją z dzia ła ją cy mi
w po wie cie mi lic kim in sty tu cja mi, or -
ga ni za cja mi w ce lu lep sze go ro ze zna -
nia po trzeb i or ga ni zo wa nia po mo cy.
No we za da nia i zmie nia ją ce się re gu la -
cje praw ne są dla wszyst kich pra cow ni -
ków du żym wy zwa niem. Cią gła
no we li za cja ustaw nie sta no wi sta bil nej
pod sta wy praw nej, utrud nia jąc jed no -
cze śnie na le ży te wy ko ny wa nie za -
dań – czy ta my w koń co wym bi lan sie
spra woz da nia fi nan so we go.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI
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Rodzinne pyrogranie
Ko ło Go spo dyń Wiej skich za pra sza
wszyst kich miesz kań ców gmi ny Mi -
licz na ob cho dy Świę to szyń skiej Py -
ry. Im pre za od bę dzie się 30 lip ca,
na bo isku spor to wym w Świę to szy -
nie. Start o godz. 15.

W pro gra mie or ga ni za to rzy prze wi -
dzie li na stę pu ją ce atrak cje: po tra wy i cia -
sta przy go to wa ne przez Ko ło Go spo dyń
Wiej skich Świę to szyn, dmu cha ne zam ki,
upo min ki dla naj młod szych, za ję cia ze
stra żą po żar ną, mu zy kę na ży wo w wy ko -
na niu ze spo łu,, De be ścia ki” oraz za ba wę

ta necz ną. Ku ucie sze dzie ci po ja wią się
rów nież al pa ki – zwie rzę ta wy wo dzą ce
się z Ame ry ki Po łu dnio wej, któ re wy ko -
rzy stu je się do ce lów re ha bi li ta cyj nych
i edu ka cji. Z pew no ścią spo re za in te re so -
wa nie uczest ni ków wzbu dzi tak że po kaz
sztu ki wal ki Je et Ku ne Do. Zo sta ła ona
stwo rzo na przez sław ne go Bru -
ce'a Lee – chiń skie go mi strza, in struk to -
ra oraz ak to ra wie lu po pu lar nych fil mów
ak cji jak, np. ,,Wej ście Smo ka”. Na zwa
ozna cza z ję zy ka chiń skie go ,,Dro gę prze -
chwy tu ją cej pię ści”.

(FE NIX)
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Dol no ślą scy po li cjan ci otrzy mu ją
zgło sze nia od star szych miesz kań -
ców wo je wódz twa o pró bie oszu stwa
me to dą „na po li cjan ta” lub
„na wnucz ka”. Bar dzo du żo ta kich
sy tu acji jest wła ści wie roz po zna nych
przez se nio rów i do oszu stwa nie do -
cho dzi, jed nak w dal szym cią gu zda -
rza ją się ta cy, któ rzy da ją wia rę roz -
mów cy i prze ka zu ją nie zna nej oso -
bie oszczęd no ści swo je go ży cia. 

– Zwra ca my się z proś bą do miesz -
kań ców Dol ne go Ślą ska, aby pro wa dzi li
roz mo wy z se nio ra mi w swo jej ro dzi nie
i naj bliż szym oto cze niu i po in stru owa li,
jak na le ży za cho wać się w sy tu acji ode bra -
nia te le fo nu od oso by pod szy wa ją cej się
pod po li cjan ta czy człon ka ro dzi ny. Każ de -
mu z nas po win no za le żeć, aby naj bliż si
nam se nio rzy by li bez piecz ni i nie wspie -
ra li fi nan so wo prze stęp ców – czy ta my
w ko mu ni ka cie Ko men dy Wo je wódz kiej
Po li cji we Wro cła wiu. Oszu ści, że ru jąc
na do bro ci i uf no ści se nio rów, czę sto pró -
bu ją swo ich me tod ma ni pu la cji, dzwo niąc
do nich, aby w kon se kwen cji ogra bić ich
z oszczęd no ści ca łe go ży cia. 

Przy kła do wo – 75-let nia miesz kan ka
Je le niej Gó ry da ła się wcią gnąć w zmy ślo -
ną ak cję po li cyj ną. We dług roz mów cy pie -
nią dze ko bie ty znaj du ją ce się na kon cie
ban ko wym by ły za gro żo ne kra dzie żą. Dla -
te go zgod nie z po le ce niem fał szy we go po -
li cjan ta na le ża ło je wy pła cić i za bez pie czyć.
W tym ce lu se nior ka od wie dzi ła bank, wy -
pła ci ła oszczęd no ści swo je go ży cia. Na stęp -
nie po je cha ła do Wro cła wia, aby tam
zo sta wić je w umó wio nym miej scu. Jak in -
for mu je or ga ny ści ga nia by ła to du ża su ma

oszczęd no ści gro ma dzo nych przez la ta.
W sa mej sto li cy Dol ne go Ślą ska zda rzy ło
się, że mał żeń stwo w wie ku 80 i 84 lat
rów nież pa dło ofia rą po dob ne go prze stęp -
stwa. Pod pre tek stem ochro ny swo ich
oszczęd no ści stra ci li 10 ty się cy do la rów
i 15 ty się cy zło tych. W in nym przy pad ku
oszust po wo łał się na bar dzo po dob ną le -
gen dę za bez pie cze nia mie nia przed zło -
dzie ja mi i na mó wił 81-lat kę
na wy rzu ce nie przez okno miesz ka nia pie -
nię dzy i bi żu te rii o łącz nej war to ści ok. 22
tys. zł. – Za rów no w opi sa nych sy tu acjach,
jak i wie lu in nych o po dob nym cha rak te -
rze oszustw moż na by ło unik nąć. W tro -
sce o bez pie czeń stwo osób star szych
pa mię taj my, aby przy oka zji spo tkań z se -
nio ra mi z na sze go oto cze nia roz ma wiać
z ni mi o ta kich spra wach. War to przed sta -
wić, w ja ki spo sób dzia ła ją oszu ści i jak na -
le ży po stę po wać w przy pad ku ode bra nia
ta kie go po łą cze nia. Po li cjan ci nie bę dą kon -
tak to wać się w żad nej waż nej spra wie te le -
fo nicz nie, tyl ko przy ja dą do miesz ka nia
czy do mu. Mu szą też przed sta wić się i oka -

zać le gi ty ma cję służ bo wą. Po za tym obec -
ność każ de go po li cjan ta w na szym do mu
mo że my po twier dzić u ofi ce ra dy żur ne go,
dzwo niąc pod 112 – jest to nu mer alar mo -
wy i nie trze ba na wet mieć pie nię dzy
na kon cie, je że li ma my te le fon „na kar tę”.
Po li cjan ci ni gdy nie pro szą o za cią ga nie
kre dy tów w ra mach po mo cy w dzia ła -
niach ope ra cyj nych! Ża den funk cjo na riusz
nie mo że też żą dać ani przyj mo wać pie nię -
dzy za pro wa dzo ną spra wę. Nie „za bez pie -
cza” rów nież pie nię dzy prze cho wy wa nych
w do mach czy na kon cie ban ko wym.
Oszu ści wy ko rzy stu ją za ufa nie do in sty tu -
cji pań stwo wych, po da jąc się za ich pra -
cow ni ków lub funk cjo na riu szy.
Wy ko rzy stu ją róż ne me to dy, aby osią gnąć
cel. Nie tyl ko dzwo nią do star szych osób,
ale rów nież wy sy ła ją wia do mość SMS z lin -
ka mi do po dej rza nych stron. Dla te go sto -
suj my w co dzien nym ży ciu za sa dę
ogra ni czo ne go za ufa nia do wszel kich nie -
zna nych nam osób. Za rów no tych, któ re
do nas te le fo nu ją, jak rów nież pu ka ją cych
do na szych drzwi. Sprawdź my do kład nie
czy na pew no re pre zen tu ją in sty tu cję,
za któ rej pra cow ni ków się po da ją. W tym
ce lu mo że my za dzwo nić do tej in sty tu cji
i opo wie dzieć o ca łej sy tu acji. W przy pad -
ku, kie dy ktoś dzwo ni na nasz nu mer i po -
da je się na przy kład za po li cjan ta
i wy py tu je o pie nią dze lub kosz tow no ści,
wte dy trze ba PRZE RWAĆ PO ŁĄ CZE -
NIE! Do pie ro wów czas na le ży za dzwo nić
na nu mer 112 i prze ka zać in for ma cje
na te mat po dej rza ne go po łą cze nia – in for -
mu je mł. asp. Alek san dra Pie przyc ka z Ko -
men dy Wo je wódz kiej Po li cji we
Wro cła wiu.

OPRAC. (FE NIX)

Z POLICJI

Seniorze, nie daj się oszukać!

Z ra cji pięk nej i cie płej po go dy
za oknem wie lu z nas zmie rza w kie -
run ku zbior ni ków wod nych, ta kich
jak ba se ny czy je zio ra, aby móc się
choć na chwi lę schło dzić i zre lak so -
wać w tak upal ne dni. Stra ża cy ape -
lu ją jed nak o roz wa gę na akwe nach
wod nych, gdyż nie jed no krot nie bło gi
wy po czy nek nad wo dą mo że zmie -
nić się w tra ge dię. 

Tyl ko od po cząt ku czerw ca uto nę ło
już w na szym kra ju 121osób, li cząc tak że
śmierć oso by w nad mor skim Jan ta rze.
Pod czas two rze nia łań cu cha ży cia, mo rze
wy rwa ło z nie go 4 oso by, z cze go jed na
z nich nie ste ty nie prze ży ła. Do wie lu tra -
ge dii mo gło by nie dojść, gdy by nie wcho -
dze nie do wo dy po spo ży ciu al ko ho lu.
We dług róż nych sta ty styk spo ro uto nięć
jest wła śnie spo wo do wa nych nad uży ciem
al ko ho lu, po nie waż po wo du je on za bu rze -
nie rów no wa gi i ko or dy na cji ru cho wej oraz
utrud nia osąd sy tu acji i na szych moż li wo -

ści. Wła śnie dla te go przy akwe nach wod -
nych na le ży za cho wy wać się z roz wa gą
i od po wie dzial no ścią. OPRAC. (FE NIX)

BEZPIECZEŃSTWO

Bądź bezpieczny nad wodą

Z POLICJI

Był poszukiwany przez sąd
19 lip ca w go dzi nach wie czor nych
po li cja za trzy ma ła 48-let nie go męż -
czy znę. Cią żył na nim na kaz są do wy
do pro wa dze nia do naj bliż sze go
aresz tu śled cze go.

Po li cjan ci uda li się do jed nej z pod mi -
lic kich wio sek w ce lu za trzy ma nia miesz -
ka ją ce go tam męż czy zny, wo bec któ re go
Sąd Re jo no wy w Mi li czu wy dał na kaz do -
pro wa dze nia do naj bliż sze go aresz tu śled -
cze go. Na miej scu za sta li
po szu ki wa ne go 48-lat ka. Po po twier dze niu
toż sa mo ści męż czy zna zo stał za trzy ma ny
i prze wie zio ny do Ko men dy Po wia to wej
Po li cji w Mi li czu, tra fia jąc do aresz tu. – Na -
stęp ne go dnia po li cjan ci zgod nie z są do -
wym na ka zem prze wieź li za trzy ma ne go

męż czy znę do Aresz tu Śled cze go we Wro -
cła wiu, gdzie od bę dzie za są dzo ną ka rę po -
zba wie nia wol no ści – in for mu je pod insp.
Sła wo mir Wa leń ski, ofi cer pra so wy Ko -
men dy Po wia to wej Po li cji w Mi li czu.

(FE NIX)

20 lip ca na uli cy Si kor skie go
w Ciesz ko wie za trzy ma ny zo stał 40-
let ni męż czy zna, któ ry kie ro wał mo -
to ro we rem, bę dąc pod wpły wem al -
ko ho lu. Po nad to prze wo ził pa sa że ra,
któ ry rów nież był nie trzeź wy. Kie row -
cę cze ka ją te raz po waż ne kon se -
kwen cje.

Męż czy zna wpadł pod czas kon tro li
dro go wej. Prze pro wa dzo ne na miej scu ba -
da nie sta nu trzeź wo ści wy ka za ło w je go or -
ga ni zmie 0,7 pro mi la al ko ho lu.
W przy pad ku pa sa że ra wy nik wy niósł pra -
wie 1,2 pro mi la. W związ ku z tym po li -
cjan ci unie moż li wi li nie trzeź we mu
kie row cy dal szą jaz dę, prze ka zu jąc po jazd
oso bie przez nie go wska za nej. – Po stę po -
wa nie jest w to ku – spra wa znaj dzie swój
fi nał w mi lic kim są dzie, gdzie nie od po wie -
dzial ny męż czy zna po nie sie kon se kwen cje
praw ne zwią za ne z kie ro wa niem mo to ro -

we rem, bę dąc w sta nie nie trzeź wo ści. Po -
nad to od po wie za prze wo że nie nie trzeź -
we go pa sa że ra, co sta no wi wy kro cze nie
dro go we – in for mu je pod insp. Sła wo mir
Wa leń ski, ofi cer pra so wy Ko men dy Po wia -
to wej Po li cji w Mi li czu.

(FE NIX)

NA DRODZE

Jazda na „podwójnym gazie”
16 lip ca mi lic cy stró że pra wa za trzy -
ma li 60-lat ka za jaz dę na ro we rze
w sta nie nie trzeź wo ści. Jak się oka za -
ło, męż czy zna na ru szył są do wy za kaz
pro wa dze nia po jaz dów. Mo gą go te -
raz cze kać po waż ne kon se kwen cje.

Miesz ka niec gmi ny Mi licz wpadł pod -
czas kon tro li dro go wej na ul. Łą ko wej
w Sła wo szo wi cach. Za cho wa nie ro we rzy -
sty wzbu dzi ło po dej rze nie, że mo że być
pod wpły wem al ko ho lu. Ba da nie al ko ma -
tem to po twier dzi ło – wy kry to w je go or -
ga ni zmie po nad 2 pro mi le al ko ho lu.
Do dat ko wo usta lo no, że w ze szłym ro ku
miał orze czo ny są do wy za kaz jaz dy ro we -
rem. – Spra wa znaj dzie swój fi nał w mi lic -
kim są dzie, gdzie męż czy zna od po wie
za ujaw nio ne prze stęp stwo i wy kro cze nie
dro go we. Po li cjan ci przy po mi na ją, że

za na ru sze nie są do we go za ka zu, w tym
mię dzy in ny mi za ka zu jaz dy ro we ra mi
i in ny mi po jaz da mi, gro zi ka ra na wet do 5
lat po zba wie nia wol no ści. Po stę po wa nie
jest w to ku – in for mu je pod insp. Sła wo mir
Wa leń ski, ofi cer pra so wy Ko men dy Po wia -
to wej Po li cji w Mi li czu. (FE NIX)

CIESZKÓW

Kierowca i pasażer „na bani”
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Przede wszyst kim pa mię taj my 
o tym, aby:

– ką pać się tyl ko w miej scach do te go
prze zna czo nych i strze żo nych

– sto so wać się do po le ceń ra tow ni ków
i re gu la mi nu ką pie li ska

– nie ką pać się, je śli wa run ki na to nie
po zwa la ją, a tym bar dziej je śli wy wie szo ne
fla gi na ką pie li sku ma ją ko lor czer wo ny

– nie wcho dzić do wo dy po spo ży ciu
al ko ho lu lub in nych środ ków odu rza ją -
cych oraz od ra zu po spo ży ciu po sił ku

– nie wska ki wać i nie wbie gać gwał -
tow nie do wo dy tyl ko stop nio wo i roz waż -
nie wcho dzić do niej, bez wy pły wa nia
na du że głę bo ko ści, je śli je ste śmy roz grza -
ni dłu go trwa łym opa la niem

– nie ska kać do wo dy (tym bar dziej
„na głów kę”) w nie zna nych miej scach

– nie od da lać się od strze żo ne go i wy -
zna czo ne go miej sca na ką pie li sku

– nie śmie cić na ką pie li sku i nie wrzu -

cać do wo dy bu te lek, któ re mo gą spo wo do -
wać po waż ne ob ra że nia osób ką pią cych się

– je śli ko rzy sta my z ka ja ku, ło dzi i in -
nych środ ków lo ko mo cji na wo dzie, sto so -
wać ka mi zel ki ra tun ko we

– nie pod pły wać bez po śred nio do to -
ną ce go, tyl ko – je śli to moż li we – pod płyń -
my od ty łu, gdyż utrud ni mu to
ewen tu al ne wcią gnię cie nas pod wo dę,
a pa mię taj my że, po szko do wa ny w wo dzie
jest za wsze sil niej szy od nas i z ca łych sił bę -
dzie się sta rał utrzy mać na po wierzch ni
wo dy, jed no cze śnie nas pod nią za nu rza jąc

– dbać o wła sne bez pie czeń stwo – je -
śli nie czu jesz się na si łach i nie je steś pew -
ny swo ich umie jęt no ści, nie wchodź
do wo dy i ob ser wuj miej sce, gdzie znaj du -
je się po szko do wa ny, aby wska zać je póź -
niej ra tow ni kom

– je śli po dej mu jesz się ak cji ra tun ko -
wej, mu szą Ci asy sto wać in ne oso by, gdy -
byś Ty sam po trze bo wał po mo cy
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Różności 7

6 sierp nia na bo isku w Ka szo wie zo sta nie ro -
ze gra ny Cha ry ta tyw ny Tur niej Pił ki Noż nej
dla Oli wie ra Ko pań skie go o Pu char Bur mi -
strza Mi li cza. Or ga ni za to rem wy da rze nia są
wo lon ta riu sze z Ser ca dla Ser ca Mi licz oraz
LZS So kół Ka szo wo. Udział w tur nie ju na le ży
zgła szać pod nu mer te le fo nu 697-290-860. 

W po łu dnie roz gryw ki roz pocz ną naj młod si
uczest ni cy – Ża ki i Skrza ty. Wpi so we za udział
dziec ka wy no si 10 zł i win no być wrzu co ne do pusz -
ki. Czte ry go dzi ny póź niej na bo isko wkro czą se nio -
rzy w dru ży nach 5-oso bo wych (na ma łe bram ki).
Wpi so we w tym przy pad ku wy nie sie 100 zł/ze spół.
Oprócz sa me go tur nie ju za pla no wa no lo te rię fan to -
wą z sze re giem cie ka wych ga dże tów. Na gro dą głów -
ną bę dzie ro wer i grill ze sta li nie rdzew nej. Po nad to
or ga ni za to rzy przy go to wa li sze reg atrak cji dla dzie -
ci w po sta ci dmu cha nych zam ków, wa ty cu kro wej,
po pcor nu, ple ce nia ko lo ro wych war ko czy ków, prze -
jaz du brycz ką, po ka zu wo zu stra żac kie go i po li cyj -
ne go. Na sto iskach ga stro no micz nych bę dzie
moż li wość za ku pie nia gro chów ki, kar ków ki i kieł -
ba sy z gril la, paj dy chle ba ze smal cem, ciast, lo dów,
róż ne go ro dza ju na po jów i la ne go pi wa. Od go dzi -
ny 19 roz pocz nie się za ba wa ta necz na, któ ra ma po -
trwać do bia łe go ra na. 

Do chód z im pre zy zo sta nie prze zna czo ny na le -
cze nie Oli wie ra Ko pań skie go z Mi li cza. Przed ukoń -
cze niem 2. ro ku ży cia otrzy mał dia gno zę
o ca ło ścio wym za bu rze niu roz wo ju pod po sta cią au -
ty zmu dzie cię ce go. – Był to punkt zwrot ny w ży ciu
na szej ro dzi ny, po któ rym roz po czę łam wal kę o syn -
ka. Oli wier przez swo je scho rze nie za tra cił umie jęt -
no ści ko mu ni ka cyj ne, za trzy mał się w roz wo ju
i za mknął się w swo im świe cie, do któ re go nie chce
ni ko go do pu ścić. Z po wo du za bu rzo ne go funk cjo -
no wa nia spo łecz ne go, za bu rzo nej ko mu ni ka cji wer -
bal nej i nie wer bal nej oraz za bu rzeń spo łecz nych,

Oli wier wy ma ga wie lo spe cja li stycz nej te ra pii i ca ło -
do bo wej opie ki, aby mieć szan sę na lep szą przy -
szłość. Mo ty wo wa na ma rze niem o usły sze niu z ust
mo je go dziec ka sło wa „ma ma”, zwra cam się do Pań -
stwa z go rą cą proś bą o po moc. Nie ste ty sa mo dziel -
nie nie je stem w sta nie za pew nić Oli wie ro wi sta łe go
do stę pu do jak naj lep szych spe cja li stów, któ rzy ja ko
je dy ni ma ją moż li wość wy cią gnię cia go z je go za -
mknię te go świa ta. Na obec ną chwi lę mu si my wy ko -
nać ba da nia oraz po kryć kosz ty dal sze go le cze nia.
Bę dę wdzięcz na za każ dy gest! – pi sze ma ma Oli -
wie ra na stro nie in ter ne to wej sie po ma ga. pl.

(FE NIX)

MILICZ

Zagrają dla Oliwiera

Na dro gach ob ser wu je my wzmo żo ny
ruch ma szyn rol ni czych w związ ku
z pra ca mi po lo wy mi. Kie ru ją cy cięż -
kim sprzę tem po win ni prze strze gać
pod sta wo wych za sad bez pie czeń -
stwa, za rów no pod czas jaz dy, jak
i w cza sie prac na po lach.

Po ru sza nie się ta kim sprzę tem wy ma -
ga od po wied nich kwa li fi ka cji i do świad -
cze nia. Za nim wy ru szy my ma szy ną
rol ni czą na dro gę, upew nij my się, że jest
ona spraw na i kie ro wa nie nią nie za gra ża
bez pie czeń stwu. Każ dy uczest nik ru chu
dro go we go ma obo wią zek prze strze ga nia
obo wią zu ją cych prze pi sów i kie ro wa nia
po jaz dem speł nia ją cym okre ślo ne wy ma -
ga nia tech nicz ne, ta kie jak spraw nie dzia -
ła ją ce świa tła, trój kąt, któ ry wy róż nia
po jaz dy wol no bież ne, spraw ny układ ha -
mul co wy i kie row ni czy. O bez pie czeń -
stwie na le ży pa mię tać jed nak nie tyl ko
na dro gach. Do wy pad ków w okre sie żniw

do cho dzi naj czę ściej na po lach. Nie do -
pusz czal ne jest prze wo że nie osób na wy so -
kich ła dun kach, tj. na przy cze pach
za ła do wa nych sia nem bądź sło mą – gro zi
to ich upad kiem, a w na stęp stwie tak że na -
je cha niem na ta ką oso bę. Nie jed no krot nie
rol ni cy pod czas zjaz du z po la sto ją na za -
cze pie przy cze py. W mo men cie chwi lo wej
utra ty rów no wa gi rol nik mo że spaść z dy -
sz la wprost pod ko ła ma szy ny. A to mo że
skoń czyć się śmier cią. – Pod czas żniw oso -
ba mi szcze gól nie na ra żo ny mi na nie bez -
pie czeń stwo są dzie ci. Pra cu ją cy w po lu

ro dzi ce po win ni za wsze pa mię tać, aby
w sta cyj ce po jaz du nie po zo sta wiać klu czy -
ków. Dziec ko prze by wa ją ce w ka bi nie cią -
gni ka bez pro ble mu mo że go uru cho mić.
Naj waż niej szą za sa dą jest jed nak, by
przed każ dym uru cho mie niem i prze jaz -
dem ma szy ny spraw dzić, czy w po bli żu
nie znaj du ją się lu dzie. Po zwo li to unik nąć
przy pad ków na je cha nia na oso by od po czy -
wa ją ce w cie niu sprzę tu rol ni cze go – mó -
wi Sła wo mir Wa leń ski, ofi cer pra so wy
Ko men dy Po wia to wej Po li cji w Mi li czu.

(FE NIX)

POWIAT

Zachowaj ostrożność podczas prac polowych
WARSZTATY

Poznaj życie na wsi

19 lip ca w Piotr ko si cach (gm. Mi licz)
od by ły się warsz ta ty in te gra cyj ne dla
dzie ci, pn. ,,Od zia ren ka do chle ba”.
Or ga ni za to rem był od dział re jo no wy
Pol skie go Czer wo ne go Krzy ża w Mi li -
czu, a sfi nan so wał je za rząd głów ny.

W go spo dar stwie Han ny i Ro mu al da
Jan kow skich uczest ni cy zo sta li po dzie le ni
na dwie gru py. Mło dzież do wie dzia ła się
o sze re gu cie ka wo stek zwią za nych z ży ciem
na wsi. Mia ła oka zję wy two rzyć wła sno ręcz -

nie ser, ma sło oraz na uczyć się do je nia krów.
Po za ję ciach or ga ni za to rzy przy go to wa li
jesz cze mnó stwo atrak cji, tj.: grill, sło dy cze,
dmu cha ny za mek, ma lo wa nie twa rzy, bań -
ki my dla ne, zwie rząt ka z ba lo ni ków. Za ser -
wo wa no tak że obiad, po czym od był się
kon kurs z na gro da mi. – Ser decz nie dzię ku -
je my wszyst kim wo lon ta riu szom PCK
za po moc, si łę, i uśmiech przy or ga ni za cji
na sze go przed się wzię cia. To z wa mi mo że -
my wię cej – pod su mo wa ło PCK w Mi li czu.

OPRAC. (FE NIX)
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Sport8 WTOREK, 26 LIPCA 2022

Nie daw no za koń czy ły się Mi strzo -
stwa Eu ro py U15 w za pa sach, któ re
prze pro wa dzo no na chor wac kich
ma tach w Za grze biu. Na si za wod ni -
cy nie zdo by li me da lu, ale wra ca ją
z bo ga tym do świad cze niem, któ re
bę dzie bu du ją ce na naj bliż sze la ta.

Dla Zu zan ny Hor bik z mi lic kie go Bi -
zo na był to de biut na tak du żej im pre zie
spor to wej. Wy star to wa ła w ka te go rii
do 50kg i po bar dzo wy rów na nym po je -
dyn ku z za wod nicz ką z Ukra iny mu sia ła
uznać wyż szość swo jej prze ciw nicz ki, ule -

ga jąc jej 1: 3. – Prze ciw nicz ka Zu zi nie za -
kwa li fi ko wa ła się do fi na łu ka te go rii, tym
sa mym, Zu zia od pa dła z tur nie ju. Osta -
tecz nie za wod nicz ka z Ukra iny zdo by ła
brą zo wy me dal tej im pre zy. Wra ca my tym
ra zem bez me da lu, ale z bar dzo du żym ba -
ga żem no we go do świad cze nia, spor to wą
zło ścią, z nie do sy tem. Wie my, jak do brze
by li śmy przy go to wa ni, wie my ile wy rze -
czeń kosz to wa ły te przy go to wa nia. Je ste -
śmy pew ni, że to tyl ko przy sta nek
w dro dze po naj wyż sze ce le. My tu taj jesz -
cze wró ci my...!!! – in for mu ją wła dze klu -
bu ULKS Bi zon Mi licz.

W tur nie ju wziął udział rów nież wy -
cho wa nek ciesz kow skiej Olim pii – Ja kub
Kę sy. W ka te go rii 52 kg roz po czął swo je
zma ga nia od wy gra nej wal ki 4: 0 przez
„tusz” (po ło że nie prze ciw ni ka na ło pat -
ki – przyp. red.) z re pre zen tan tem Sło wa -
cji. W ćwierć fi na le nie ste ty prze grał
na punk ty 3: 6 z obec nym mi strzem Eu ro -
py z Tur cji. Na stęp nie w wal ce re pa sa żo wej
wy grał przez prze wa gę tech nicz ną 10: 0
z przed sta wi cie lem Wę gier. – W wal ce
o brą zo wy me dal mi strzostw mu siał uznać
wyż szość swo je go prze ciw ni ka i prze -
grał 1: 9 z re pre zen tan tem Ukra iny. W ta -
ki oto spo sób po raz trze ci za jął V miej sce.
Wie my, że mo że to wzbudzać pe wien nie -
do syt u Ku by, ale wie rzy my że z przy szłych
mi strzostw przy wie zie wy ma rzo ny przez
sie bie me dal. Chcie li by śmy też po in for mo -
wać, że za jął on naj wyż sze miej sce z re pre -
zen tan tów Pol ski na Mi strzo stwach
Eu ro py U15 – czy ta my w ko mu ni ka cie
klu bu UKS Olim pia Ciesz ków.

(FE NIX)

ZAPASY

Kęsy tuż za podium
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Ba rycz Su łów po zy ska ła ko lej ne go
za wod ni ka. 22-let ni skrzy dło wy lub
na past nik to po cho dzą cy z Wro cła -
wia, Łu kasz Dra gon.

Uro dzo ny w 2000 ro ku za wod nik jest
wy cho wan kiem By strzy cy Ką ty Wro cław -
skie. Na stęp nie re pre zen to wał bar wy FC
Wro cław Aca de my na po zio mie Cen tral -
nej Li gi Ju nio rów, póź niej prze by wał
w dru ży nie So ko ła Wiel ka Li pa na po zio -
mie IV li gi, oraz Po lo nii Śro dy Ślą skiej.
W ostat nim se zo nie re pre zen to wał bar wy
Pia sta Żer ni ki Wro cław, roz gry wa jąc 12
me czów, strze la jąc 2 bram ki i no tu jąc 4
asy sty. 

Do LKS -u Ba ry czy Su łów prze niósł się
na za sa dzie trans fe ru de fi ni tyw ne go i bę -
dzie wy stę po wał na po zy cji na past ni ka lub
skrzy dło we go. – Zde cy do wał przede
wszyst kim po ziom spor to wy chło pa ków
i oso ba tre ne ra. Wszyst ko ma my pro wa -

dzo ne na tre nin gach w pro fe sjo nal ny spo -
sób, otrzy mu je my ana li zy na bie żą co, przy -
go to wy wa ne są in dy wi du al ne pla ny je śli
cho dzi o aspekt mo to rycz ny. Czuć, że
moż na się w tym miej scu roz wi jać i ro bić
ko lej ne kro ki do przo du. Przy szły se zon za -
po wia da się bar dzo cie ka wie, po pierw sze
ze wzglę du na re for mę li gi, a z dru giej stro -
ny jest dwóch spad ko wi czów z 3 li gi oraz
li der, któ ry nie zdo łał awan so wać po ba ra -
żach. Trze ba bę dzie wal czyć o każ dy punkt
i my ślę że z ty mi chło pa ka mi zro bi my do -
bry wy nik. Dru ży na jest na wy so kim po -
zio mie, spro wa dza ne są oso by z wyż szych
lig, a ci, któ rzy zo sta li z po przed nie go se zo -
nu, trzy ma ją po ziom i li czę na to, że bę -
dzie my jed ną z czo ło wych
dru żyn – szcze gól nie je śli zre ali zu je my po -
my sły tre ne ra – wy po wia da się Łu kasz
Dra gon w ko mu ni ka cie su łow skie go klu -
bu.

(FE NIX)

PIŁKA NOŻNA

Dragon w Baryczy
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