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GMINA MILICZ

Burmistrz zapowiada
złożenie pozwu sądowego

Czytaj na str. 2

POD NASZYM PATRONATEM

Zbierali środki 
dla 6-letniej Nikoli Czytaj na str. 3

MILICZ

Przednia zabawa 
w weselnym anturażu

Czytaj na str. 6

CIESZKÓW / STARA HUTA

Dożynkowy czas
Czytaj na str. 4
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11 sierp nia na nad zwy czaj nej se sji
Ra dy Miej skiej w Mi li czu prze gło so -
wa no wy sto so wa nie pi sma do pre -
mie ra Ma te usza Mo ra wiec kie go
w związ ku z po mi nię ciem gmi ny
przy roz dzia le środ ków na roz wój
i re wi ta li za cję te re nów by łych Pań -
stwo wych Go spo darstw Rol nych
w ra mach „Pol skie go Ła du”. Dwa ty -
go dnie póź niej przy szła od po wiedź
z Kan ce la rii Pre ze sa Ra dy Mi ni strów.
Bur mistrz Mi li cza za po wia da zło że -
nie po zwu są do we go w tej spra wie.

– Miesz kań cy na szej gmi ny po -
zba wie ni zo sta li środ ków na roz wój
edu ka cji wcze snosz kol nej, bez pie -
czeń stwa, a tak że in fra struk tu ry pod -
sta wo wej – dro gi, świe tli ca. Wnio sek
gmi ny Mi licz od po wia dał wszel kim
kry te riom na kre ślo nym dla te go ro -
dza ju wspar cia, przede wszyst kim lo -
ka li zo wał je na te re nach in ten syw nie
za go spo da ro wa nych w prze szło ści
przez Pań stwo we Go spo dar stwa Rol -
ne. Co wię cej, gmi na Mi licz po sia da -
ła 38 ob rę bów ewi den cyj nych,
za ję tych przez PGR -y. Praw do po dob -
nie to naj więk sza kon cen tra cja na Dol -
nym Ślą sku. Mi mo te go po raz dru gi
od ma wia się nam, bez po da nia przy -
czyn, bez wska za nia pro ce du ry od wo -
ław czej, tak ko niecz ne go wspar cia
fi nan so we go, udzie la jąc go in nym
na za da nia o znacz nie mniej szym zna -
cze niu spo łecz nym, jak pla ce za baw,
skwe ry, szat nie, itp. Pie nią dze na ten
cel po cho dzą z in stru men tów dłuż -
nych, co ozna cza, że na si miesz kań cy
przez la ta bę dą je spła cać, choć nie mo -
gą z nich w ża den spo sób sko rzy stać.
Ra da Miej ska w Mi li czu do ma ga się
wy ja śnie nia przy czyn te go sta nu rze -
czy. Wska za nia kry te riów przy dzia łu
środ ków, pro ce du ry oce ny wnio sków,
ran kin gu oraz przy czyn od mo wy.
Chce my je po znać, aby wy ja śnić te po -
wo dy co raz bar dziej zi ry to wa nym
miesz kań com na szej gmi ny – czy ta my
w pi śmie skie ro wa nym do pre mie ra
Ma te usza Mo ra wiec kie go i wo je wo dy
Ja ro sła wa Ob rem skie go.

Przy po mnij my, że w ra mach
Rzą 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. W trze ciej edy cji na -

bo ru przy zna no środ ki na re ali za -
cję 1885 in we sty cji. Pie nią dze tra fią
do bli sko 1600 jed no stek sa mo rzą du
te ry to rial ne go. Przy zna ne do fi nan so -
wa nie mo że po kryć mak sy mal -
nie 98% kosz tów in we sty cji, z ko lei
wkład wła sny sa mo rzą dów mu si wy -
nieść mi ni mum 2%. 

Je śli cho dzi o wo je wódz two dol -
no ślą skie, do po dzia łu by ło pra -
wie 343 mi lio nów zło tych. Z po wia tu
mi lic kie go na li ście be ne fi cjen tów zna -
la zła się tyl ko gmi na Kro śni ce z kwo -
tą 1 287 720 zło tych do fi nan so wa nia
na bu do wę bież ni, skocz ni w dal i bo -
iska wraz z wy po sa że niem. W przy -
pad ku po zo sta łych sa mo rzą dów, czy li
Mi li cza, Ciesz ko wa i po wia tu, wnio ski
o do fi nan so wa nie nie zo sta ły uwzględ -
nio ne.

W trak cie nad zwy czaj nej se sji mi -
lic cy rad ni oraz bur mistrz zgod nie
uzna li po mi nię cie gmi ny za skan da -
licz ne i nie zro zu mia łe, po nie waż we -
dług da nych Kra jo we go Ośrod ka
Wspar cia Rol nic twa na ob sza rze aż 38
ob rę bów ewi den cyj nych znaj do wa ły
się PGR -y. W ta kiej sy tu acji, ich zda -
niem, przy zna nie środ ków by ło za sad -
ne. Jak wska za li, w kra ju zna la zły się
sa mo rzą dy, któ re otrzy ma ły do fi nan -
so wa nie i nie mia ły na swo im te re nie
PGR -ów… 

– Po wiat mi lic ki był ty po wym ob -
sza rem zdo mi no wa nym przez PGR -y.
Był zde gra do wa ny miesz ka nio wo
i kon se kwen cja mi spo łecz ny mi. By li -
śmy bar dzo zdzi wie ni, że na sze wnio -
ski nie zo sta ły uwzględ nio ne. Nie
zna my kry te riów oraz spo so bu po -
dzia łu środ ków. Nie ma pro ce dur oce -
nia nia, sys te mu punk ta cji oraz
uza sad nie nia od mo wy. Zwró ci li śmy
się do kan ce la rii pre mie ra o udo stęp -
nie nie li sty oce ny wnio sków. Otrzy -
ma li śmy od po wiedź, że nie ma ta kie go

do ku men tu. Nie ma rów nież pro ce -
du ry od wo ław czej od tych de cy zji. Nie
bar dzo też wia do mo, do ja kiej in sty tu -
cji mo gli by śmy się od wo łać. O roz -
strzy gnię ciu na bo ru do wie dzie li śmy
się z me diów spo łecz no ścio wych jed -
ne go z po słów, a nie ze stro ny rzą do -
wej – oświad czył bur mistrz Piotr Lech
(na zdję ciu).

– Tu taj do mi nu je przede wszyst -
kim po li ty ka. Nie chciał bym, że by
za brzmia ło to zbyt ostro, ale ja ki na -
bór, ta ki kon kurs i rząd – skwi to wał
spra wę rad ny Sta ni sław Ku -
śnierz. – Jest to sy tu acja krzyw dzą ca
dla na sze go te re nu. Nie wy obra żam
so bie, aby tak du ża pu la środ ków zo -
sta ła roz dy spo no wa na bez pro ce du -
ry. Uwa żam, że przy zna wa nie
środ ków pu blicz nych po win no od by -
wać się wy łącz nie we dług trans pa -
rent nych i uczci wych, za sad
z po sza no wa niem spra wie dli wo ści
spo łecz nej. Nie mo że być tak, że pie -
nią dze pu blicz ne przy zna je się bez
pro ce du ry od wo ław czej, bez li sty
ocen wnio sków i punk ta cji. Są gmi -
ny, któ re nie mia ły PGR -ów i do sta ły
środ ki. Je stem tym bar dzo za sko czo -
na, bo to nie po win no mieć miej sca.
Nie ste ty, tak jest, że kto ma więk -
szość, ten rzą dzi. Ma my te go przy -
kład rów nież w gmi nie. Opo zy cja jest
w mniej szo ści i nie ma du że go wpły -
wu na ko lej ność in we sty cji – stwier -
dzi ła rad na Do ro ta Fol mer.

Dwa ty go dnie póź niej gmi na Mi -
licz otrzy ma ła od po wiedź z Kan ce la rii
Pre ze sa Ra dy Mi ni strów, któ ra jed nak
nie ostu dzi ła obu rze nia miesz kań ców
i władz. Stro na rzą do wa ar gu men tu je
ca łą sy tu ację fak tem, że ilość wnio -
sków w kra ju prze wyż sza ła kwo tę
środ ków prze wi dzia nych na ten pro -
gram. Oce nia ła je ko mi sja do spraw
wspar cia pro gra mu, któ ra prze ka za ła

pre mie ro wi li stę in we sty cji re ko men -
do wa nych do otrzy ma nia do fi nan so -
wa nia. 

– Zgod nie z za sa da mi i try bem
udzie la nia do fi nan so wa nia ze środ -
ków Pro gra mu wnio ski zło żo ne w na -
bo rze pod le ga ły oce nie Ko mi sji
do spraw wspar cia Pro gra mu, po wo ła -
nej przez Pre ze sa Ra dy Mi ni strów
na pod sta wie § 5 ust. 1 uchwa ły, któ -
ra spo rzą dzi ła i prze ka za ła Pre ze so wi
Ra dy Mi ni strów li stę in we sty cji re ko -
men do wa nych do ob ję cia wspar ciem
z Pro gra mu, bio rąc pod uwa gę re ali za -
cję ce lu prze ciw dzia ła nia CO VID -19,
o któ rym mo wa w art. 2 ust. 2 usta wy
z dnia 2 mar ca 2020 r., o szcze gól nych
roz wią za niach zwią za nych z za po bie -
ga niem, prze ciw dzia ła niem i zwal cza -
niem CO VID -19, in nych cho rób
za kaź nych oraz wy wo ła nych ni mi sy -
tu acji kry zy so wych, oraz kom plek so -
wość pla no wa nych in we sty cji.
Osta tecz ną li stę in we sty cji ob ję tych
do fi nan so wa niem z Pro gra mu za -
twier dził Pre zes Ra dy Mi ni strów,
z uwzględ nie niem wy so ko ści środ ków
prze wi dzia nych dla tej edy cji Pro gra -
mu. Na le ży pod kre ślić, że prze pi sy
uchwa ły nie za wie ra ją zo bo wią za nia
wska zu ją ce go, że do fi nan so wa niem
z Pro gra mu zo sta ną ob ję te wszyst kie
pra wi dło wo zło żo ne wnio ski. Zło że nie
wnio sku speł nia ją ce go wy ma ga nia for -
mal nie nie jest rów no znacz ne z ob ję -
ciem in we sty cji do fi nan so wa niem.
Prze pi sy uchwa ły nie prze wi du ją rów -
nież try bu pi sem ne go uza sad nia nia
spo so bu roz pa trze nia zło żo nych wnio -
sków, za tem nie ma moż li wo ści przed -
sta wie nia pi sem ne go uza sad nie nia
udzie lo nych przez Ko mi sję re ko men -
da cji po szcze gól nym wnio sko daw -
com. Przed sta wia jąc po wyż sze,
uprzej mie in for mu ję, że w ra mach
trze ciej edy cji Pro gra mu zło żo nych zo -

sta ło po nad 3,8 tys. wnio sków na ogól -
ną wnio sko wa ną kwo tę do fi nan so wa -
nia w wy so ko ści ok. 10,8 mld zł, czy li
kwo tę znacz nie prze wyż sza ją cą do -
stęp ną pu lę środ ków. Z uwa gi
na ogrom ne za in te re so wa nie jed no -
stek sa mo rzą du te ry to rial ne go uzy ska -
niem do fi nan so wa nia nie by ło
moż li wo ści do fi nan so wa nia wszyst -
kich zgło szo nych pro jek tów in we sty -
cyj nych – czy ta my w pi śmie Jo an ny
Strze sak -Ro che wicz – za stęp czy ni dy -
rek to ra De par ta men tu In stru men tów
Roz wo jo wych w Kan ce la rii Pre ze sa
Ra dy Mi ni strów, skie ro wa nym do Ed -
mun da Bien kie wi cza – prze wod ni -
czą ce go Ra dy Miej skiej w Mi li czu.

Su ro wo oce nił ta ką od po wiedź
bur mistrz Mi li cza, za po wia da jąc, że
spra wa za koń czy się w sa li są do -
wej. – W eks pre so wym tem pie otrzy -
ma li śmy od po wiedź z kan ce la rii
pre mie ra na uchwa łę Ra dy Miej skiej
w Mi li czu, któ ra w swo im dez apro bu -
ją cym sta no wi sku, dla po mi nię cia
po raz ko lej ny miesz kań ców gmi ny
Mi licz przy roz dzia le środ ków dla te -
re nów po pe ge erow skich z tzw. Pol skie -
go Ła du, do ma ga ła się wska za nia
przez pre mie ra kry te riów po dzia łu
środ ków, pro ce du ry oce ny wnio sków,
ran kin gu oraz przy czyn od mo wy
przy zna nia środ ków gmi nie, w któ rej
funk cjo no wa ło aż 38 ob rę bów ewi -
den cyj nych, zaj mo wa nych przez PGR -
-y. Nie ste ty, po za szyb ką re ak cją
na pi smo wy sto so wa ne do kan ce la rii
pre mie ra w dniu 11 sierp nia trud no
do szu ki wać się jesz cze ja kich kol wiek
po zy ty wów. Od po wiedź w ża den spo -
sób nie roz wi ja za gad nień, któ rych wy -
ja śnie nia do ma ga li się, w imie niu
miesz kań ców, Rad ni Gmi ny Mi licz.
Ar gu ment ogra ni czo nej pu li środ ków
fi nan so wych vs. ilość zło żo nych wnio -
sków przy fak cie przy zna wa nia ich
gmi nom, na któ rych w ogó le nie funk -
cjo no wa ły PGR -y, w prze ci wień stwie
do gmi ny Mi licz, jest jaw nym so fi zma -
tem, czy li nie udol ną pró bą do wie dze -
nia swo ich ra cji, bez wzglę du
na po praw ność lo gicz ną przed sta wio -
nej ar gu men ta cji, tzw. wy krę ca niem
ko ta ogo nem – sztu ką bę dą cą głów ną
do me ną obec ne go rzą du. Trze ba przy -
znać, że od po wiedź by ła bły ska wicz na,
ale na tym koń czą się po zy ty wy, da lej
jest już jak u Ba rei. Wnio ski roz pa try -
wa ła ko mi sja, ale nie mu si ich uza sad -
niać. Nie mam pań skie go płasz cza i co
mi pan zro bi? Z tej od po wie dzi wy ła -
nia się ob raz ad mi ni stra cji rzą do wej
jesz cze bar dziej po nu ry i gro te sko wy,
niż się po wszech nie uwa ża. Dla te go
spo tka my się w są dzie – ko men tu je
spra wę bur mistrz Piotr Lech na swo -
im pro fi lu fa ce bo oko wym.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

GMINA MILICZ

Burmistrz zapowiada złożenie pozwu sądowego
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Aktualności 3

W so bo tę w miej sco wo ści Gu zo wi ce
(gmi na Ciesz ków) zor ga ni zo wa no
dru gą edy cję za wo dów wy ści go wych
Sko wyr ne Wra ki. Im pre za po łą czo na
by ła z ak cją cha ry ta tyw ną
na rzecz 6-let niej Ni ko li Sta rom łyń -
skiej. Or ga ni za to ra mi wy da rze nia by -
li Sko wyr na Ra cing Te am oraz Trac -
tor Ra cing Te am. 

Wi dzo wie mo gli po dzi wiać umie jęt -
no ści kie row ców oraz nie po wta rzal ne ma -
new ry. Tuż po go dzi nie 8.00 roz po czę ła się
run da ho no ro wa. Za wod ni cy wy star to wa -
li w na stę pu ją cych ka te go riach: cy -
wil – do 1600 cm3, 1.6 – do 1600
cm3, 2000+cm3. Do dat ko wo od by ły się
zma ga nia ko biet. 

Po za wy ści ga mi or ga ni za to rzy przy go -
to wa li sze reg atrak cji, zwłasz cza dla dzie ci.
By ły więc dmu cha ne zam ki, tram po li ny,
ka ru ze le, by ła też moż li wość prze lo tu he -
li kop te rem. Na sce nie wy stą pił ka ba ret
Ma li na & Kró lo wie Ży ta. Go ściem spe cjal -
nym był Rap tus – tik to ker, truc ker i pro -
pa ga tor zdro we go try bu ży cia. Każ dy mógł
z nim zro bić so bie zdję cie oraz prze je chać
sa mo cho dem wy ści go wym po to rze. 

Zor ga ni zo wa no roz ma ite li cy ta cje ga -
dże tów i lo te rię fan to wą. Ze bra ne w ten
spo sób środ ki prze zna czo ne bę dą dla Ni -
ko li Sta rom łyń skiej. Dziew czyn ka uro dzi -
ła się ja ko wcze śniak w 32. ty go dniu si ła mi
na tu ry. W pierw szej do bie po uro dze niu
jej or ga nizm za ata ko wa ła sep sa, któ ra po -
zo sta wi ła ogrom ne spu sto sze nie. Wy lew
krwi do mó zgu i oczu znisz czył w bar dzo
du żym stop niu ko rę mó zgo wą, a gał ki
oczne za czę ły za ni kać. Ni ko la cho ru je
na dzie cię ce po ra że nie mó zgo we czte ro -

koń czy no we, upo śle dze nie umy sło we głę -
bo kie, epi lep sję, śle po tę obu ocz ną – jest
nie wi do ma. Nie sie dzi sa ma, nie cho dzi,
po ru sza się na spe cja li stycz nym wóz ku.
Ni ko la od ży wia na jest przez PEG – czy li
bez po śred nio do żo łąd ka przez wpro wa -
dzo ną do nie go rur kę. Ma za ło żo ną za staw -
kę mó zgo wo -otrzew ną, co uła twia od pływ
pły nu rdze nio wo -mó zgo we go. Co ro ku ma
wy mie nia ne epi pro te zy oczne, któ re
utrzy mu ją kształt twa rzy i nie po zwa la ją
na za pad nię cie się oczo do łów. Po zo sta je

pod sta łą opie ką ho spi cjum do mo we go,
po rad ni ży wie nio wej, neu ro lo gicz nej, oku -
li stycz nej, pro te tycz nej, ne fro lo gicz nej,
chi rur gii dzie cię cej. Wią żę się to z da le ki -
mi do jaz da mi – do Kra ko wa, Ka to wic,
Wro cła wia, Ole śni cy. Funk cjo no wa nie Ni -
ko li uza leż nio ne jest od sta łej opie ki oso by
dru giej – ro dzi ca bądź opie ku na w szko le.
Dziew czyn ka uczęsz cza do Mi lic kie go Sto -
wa rzy sze nie Przy ja ciół i Osób Nie peł no -
spraw nych. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

POD NASZYM PATRONATEM

Zbierali środki dla 6-letniej Nikoli
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W so bo tę na sta dio nie miej skim
w Ciesz ko wie zor ga ni zo wa no Do żyn -
ki Gmin ne. Przy by li na uro czy stość
miesz kań cy wspól nie się ba wi li,
dzie li li się chle bem i po dzię ko wa li
za te go rocz ne plo ny.

Uczest ni cy do ży nek o go dzi nie 10.00
utwo rzy li ko ro wód do żyn ko wy, któ ry prze -
szedł przez miej sco wo ści Dziad ko wo,
Grze bie lin, Sła bo cin, Brze zi na, Pa ko sław -
sko i Ciesz ków. Na sta dio nie spor to wym
od by ła się głów na część świę ta plo nów. Pod -
czas Mszy świę tej przy po mnia no o wspól -
nej tra dy cji, wspól no cie i waż nej ro li rol ni ka
w hi sto rii i cza sach współ cze snych. 

Ofi cjal ne go otwar cia do ży nek do ko -
na li wójt Igna cy Miecz ni kow ski oraz Mie -

czy sław Bu ta – wi ce prze wod ni czą cy Ra dy
Gmi ny Ciesz ków. – Do żyn ki to jest oka zja
do po dzię ko wa nia rol ni kom za ca ło rocz ny
trud. Dzię ki te mu wszy scy ma my co jeść.
Bez nich nie by ło by to moż li we. Ży czę
wam du żo zdro wia, ob fi tych plo nów, go -

dzi wej za pła ty i sza cun ku do wa szej pra -
cy – pod kre ślił Igna cy Miecz ni kow ski.

Tra dy cyj nie przy przy śpiew kach ze -
spo łu lu do we go wrę czo no chle by do żyn -
ko we oraz wień ce przed sta wi cie lom
sa mo rzą du i za pro szo nym go ściom. Pod -

su mo wa no wy sta wę pło dów rol nych z po -
szcze gól nych so łectw i wrę czo no na gro dy
au to rom naj bar dziej ory gi nal nych eks po -
zy cji. Roz strzy gnię to tak że kon kurs pla -

stycz ny „Żni wa”. Na sce nie wy stą pi ła gru -
pa Via to ri z Pa ko sław ska, a go dzi nie 20.00
roz po czę ła się za ba wa ta necz na z ze spo łem
AK CEPT. MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

CIESZKÓW

Mieszkańcy gminy podziękowali za plony 

W nie dzie lę w miej sco wo ści Sta ra Hu -
ta od by ły się uro czy sto ści do żyn ko we
gmi ny Kro śni ce. Rol ni kom po dzię ko -
wa no za ich trud oraz za peł nie nie bar -
dzo waż nej ro li w spo łe czeń stwie.

W sa mo po łu dnie utwo rzo no ko ro -
wód do żyn ko wy, któ ry wy ru szył sprzed
świe tli cy w Sta rej Hu cie na miej sce im pre -
zy. Na stęp nie od pra wio na zo sta ła dzięk -
czyn na Msza świę ta. Re pre zen tan ci
po szcze gól nych so łectw zło ży li pod sce ną
przy go to wa ne wień ce. Jak na ka zu je tra dy -
cja, przed sta wi cie lom sa mo rzą du oraz in -
sty tu cji wrę czo no sym bo licz ne chle by
i wią zan ki. Na sce nie wy stą pi li Pierst ni cza -
nie, chór Bal la da, Folk lor Bło nie, Ba zy le ek,
uElek tro Gó ra le oraz Sa kri ver sum.

Nie bra ko wa ło sto isk ga stro no micz -
nych oraz z lo kal nym rę ko dzie łem. Przy go -
to wa no ani ma cje dla dzie ci, dmu cha ne
zam ki oraz fe sti wal ko lo rów.  Do żyn ki by -
ły rów nież oka zją do zbiór ki cha ry ta tyw -

nej na rzecz Mi le ny Imi łow skiej. Kro śni -
czan ka pra cu je w Cen trum Edu ka cyj no -
-Tu ry stycz no -Spor to wym od dzie wię ciu
lat. 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.
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.

(FE NIX)

GMINA KROŚNICE

Gminne uroczystości dożynkowe w Starej Hucie
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Du żym echem w lo kal nej spo łecz no -
ści od bił się ko mu ni kat władz gmi ny
Mi licz od no śnie bra ku wy pła ty
świad czeń dla osób fi zycz nych, któ re
za pew ni ły za kwa te ro wa nie i wy ży -
wie nie oby wa te lo wi lub oby wa te lom
Ukra iny (40 zł za oso bę za każ dy
dzień po by tu). Urząd tłu ma czy to nie -
prze ka za niem środ ków z fun du szu
po mo cy przez Dol no ślą ski Urząd Wo -
je wódz ki we Wro cła wiu. Ten z ko lei
twier dzi, że pie nią dze są.

– Ostat ni wnio sek gmi ny Mi licz
do DUW o prze ka za nie środ ków na wy -
pła tę ww. świad czeń zo stał zło żo ny
w dniu 21 lip ca br. i do ty czył wnio sków
osób fi zycz nych, skła da nych do 21.07.
Od te go mo men tu do dziś gmi na Mi licz
nie otrzy ma ła środ ków fi nan so wych
od wo je wo dy. Gmi na Mi licz jest je dy nie
po śred ni kiem w wy pła cie sto sow nych i na -
leż nych świad czeń i nie mo że ich wy pła cić
ze środ ków wła snych – czy ta my w ko mu -
ni ka cie z dnia 22 sierp nia. 

W dal szej czę ści po in for mo wa no
miesz kań ców, że po dob na sy tu acja ma
miej sce ze świad cze nia mi dla Tech ni kum
Le śne go im. Prof. Wła dy sła wa Je dliń skie -
go w Mi li czu. Na mo cy po ro zu mie nia
z Dol no ślą skim Urzę dem Wo je wódz kim

we Wro cła wiu pla ców ka ta sta no wi miej -
sce za kwa te ro wa nia ukra iń skich uchodź -
ców, skie ro wa nych przez wo je wo dę.
Tech ni kum nie otrzy mu je na leż nych
świad czeń za okres od 19 kwiet nia do 17
lip ca, po mi mo trzy krot ne go skła da nia
wnio sków i ich za twier dze nia przez DUW.
Ostat ni wnio sek o wy pła tę świad cze nia
za po wyż szy okres dla Tech ni kum Le śne -
go w Mi li czu zo stał zło żo ny przez gmi nę
Mi licz 25 lip ca.

Zwró ci li śmy się z proś bą o wy ja śnie -
nia po wyż szej sy tu acji do Dol no ślą skie go
Urzę du Wo je wódz kie go we Wro cła wiu
i otrzy ma li śmy od po wiedź 26 sierp -

nia. – In for mu je my, że zgod nie z za po wie -
dzia mi wi ce mi ni stra Paw ła Sze fer na ke ra,
Kan ce la ria Pre ze sa Ra dy Mi ni strów prze -
ka za ła do MSWiA in for ma cję o zwięk sze -
niu środ ków przy zna nych na re ali za cję
za dań wy ni ka ją cych z usta wy o po mo cy
oby wa te lom Ukra iny. Środ ki fi nan so we
zo sta ły prze ka za ne już na ra chun ki ban ko -
we urzę dów wo je wódz kich. Jak tyl ko
otrzy ma li śmy środ ki, to prze ka za li śmy je
na kon to gmi ny. Gmi na ma już te środ ki
na swo im kon cie – od po wie dzia ło Biu ro
Pra so we Dol no ślą skie go Urzę du Wo je -
wódz kie go we Wro cła wiu.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

GMINA MILICZ

Są pieniądze czy ich nie ma?

25 sierp nia do ko na no ofi cjal ne go
otwar cia wy re mon to wa nej dro gi
w miej sco wo ści Goł ko wo. Miesz kań -
cy zy ska li li czą cy po nad 1,7 km od ci -
nek jezd ni, wy ko na nej z ma sy bi tu -
micz nej.

Przy sym bo licz nym prze cię ciu wstę gi
obec ni by li przed sta wi cie le gmi ny, po wia -
tu, rad ni oraz miesz kań cy miej sco wo ści.
Wi ce bur mistrz Łu kasz Ro ki ta pod kre ślił,
że roz wi ja na jest in fra struk tu ra na wet
w naj mniej szych miej sco wo ściach, cze go
do wo dem jest wspo mnia na in we sty cja. Po -

dzię ko wał rad nym i soł ty so wi za wzo ro wą
współ pra cę z gmi ną. 

Cał ko wi ty koszt in we sty cji w Goł ko -
wie wy niósł bli sko 800 000 zł, z cze -

go 185 000 zł sta no wi ło do fi nan so wa ne
z Urzę du Mar szał kow skie go Wo je wódz -
twa Dol no ślą skie go.

(FE NIX) 

INWESTYCJE

Droga w Gołkowie po remoncie

Roz po czę ły się pra ce bu dow la ne
w ob rę bie od dzia łu psy chia trii dzie -
cię cej w Mi lic kim Cen trum Me dycz -
nym. Po trwa ją do koń ca bie żą ce go
ro ku.

– Wy nie sio ne zo sta ło ca łe wy po sa że -
nie od dzia łu, obec nie trwa m. in. de mon -
taż oścież nic i zry wa nie wy kła dzi ny.
Od dział przy go to wy wa ny jest do prac
w ob rę bie in sta la cji. Wy mo giem pro jek tu
by ło za cho wa nie cią gło ści udzie la nych
świad czeń, w związ ku z czym za mknię cie
od dzia łu dzie cię ce go na czas prac re mon -

to wych nie by ło moż li we. Do koń ca ro ku
od dział w ca ło ści prze nie sio ny zo stał na in -
ną kon dy gna cję bu dyn ku psy chia trii. Przy -
po mnij my, że zgod nie z za war tą umo wą

pro jekt mu si się za koń czyć do 31 grud nia
bie żą ce go ro ku – po in for mo wa ło Mi lic kie
Cen trum Me dycz ne.

OPRAC. (FE NIX)

MILICKIE CENTRUM MEDYCZNE

Długo oczekiwany etap inwestycji
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MILICZ

Kolejna pomoc dla walczącego kraju

Przed sta wi cie le gmi ny Mi licz po raz
ko lej ny uda li się na Ukra inę z trans -
por tem po mo cy hu ma ni tar nej. Prze -
ka za no rów nież sa mo chód te re no wy
na po trze by ukra iń skie go woj ska.

Do miej sco wo ści Zło czów (Ob wód
Lwow ski) wy ru szy li bur mistrz Piotr Lech,
Ja cek Bier nat – pre zes Ośrod ka Spor tu
i Re kre acji – oraz Da wid Mi siak. Mi li cza -
nie zo sta li go rą co przy wi ta ni przez zło -
czow ską or kie strę, wła dze i tłum nie
zgro ma dzo nych miesz kań ców. Pre zy dent
Zło czo wa, Igor Hryn kiw, ser decz nie dzię -
ko wał za oka za ną po moc i po raz ko lej ny
wy ra ził chęć dal szej współ pra cy i part ner -
stwa miast. 

– Wy jazd hu ma ni tar ny i ak cja za ku -
pu sa mo cho du Mit su bi shi nie mo gła by
się od być bez po mo cy na sze go in ne go
mia sta part ner skie go, Wu rzen, oraz
miesz kań ców i mi lic kich przed się bior -
ców, za co bar dzo dzię ku je my. Do dat ko -
wo prze ka za li śmy ma te ria ły bu dow la ne,
po trzeb ne na re mont szko ły w Zło czo wie,
ufun do wa ne przez An drze ja Pat kow skie -
go, Pio tra Ski bę, Hen ry ka Pi li pę i Ma ria -
na No wic kie go. Dzię ki ta kim ak cjom
po ka zu je my Ukra iń com, że nie są sa mi
w tym trud nym cza sie i dla nas rów nie
waż ne, co dla nich, jest ha sło „niech ży je
wol na Ukra ina!” – po in for mo wa ły wła -
dze gmi ny Mi licz.

(FE NIX)
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W mi nio ną so bo tę zor ga ni zo wa no
Fe sti wal Ży wio łów oraz Za ślu bi ny Za -
le wu Mi lic kie go z Mo rzem Moż li wo -
ści. Przy go to wa no mnó stwo cie ka -
wych atrak cji. Or ga ni za to rem by ła
Fun da cja na Rzecz Zie mi Mi lic kiej,
a ho no ro wy pa tro nat nad im pre zą
ob jął po wiat mi lic ki.

Im pre za roz po czę ła się od utwo rze nia
ko ro wo du we sel ne go z udzia łem pan ny
mło dej, sta ro stów, dru hen z wian ka mi
na gło wie oraz przed sta wi cie li Mi lic kiej
Gru py Re kon struk cyj nej. Przy dźwię kach
mar szu Men del so na wszy scy uda li się

na uro czy ste otwar cie no we go pla cu za baw
oraz na chrzest „Łaj by”. Tra dy cyj ne go roz -
bi cia bu tel ki szam pa na o bur tę do ko nał
sta ro sta Sła wo mir Strze lec ki. Po chód za -
koń czył się na po mo ście, gdzie od był się
punkt kul mi na cyj ny za ślu bin – pan mło -
dy na ło żył swo jej wy bran ce ob rącz kę i pa -
dło ce re mo nial ne TAK. Mło da pa ra zo sta ła
ob rzu co na ry żem, jak to by wa w zwy cza -
ju, a druh ny rzu ci ły wian ki do wo dy.

Dla zgro ma dzo nych za gra ły ze spo ły
Folk lor Bło nie, Ta cy Nie in ni i Pod Re ga -
łem. A przy mu zy ce gra nej przez Pio tra
Ku śnie rza wy ko na no zna ne we sel ne przy -
śpiew ki. Zor ga ni zo wa no ocze pi ny, rzu ca -

nie we lo nem oraz opra wę mu zycz ną, przy -
go to wa ną przez DJ -a. O go dzi nie 21.00
uczest ni cy mo gli zo ba czyć po kaz ognia
na wo dzie, za pre zen to wa ny przez gru pę
Ba gien ne Świe tli ki.

Na te re nie im pre zy przy go to wa no tak -
że stre fę dmu cha nych zam ków dla dzie ci,
stre fę ga stro no micz ną Cen trum Wo lon ta -
ria tu nad Za le wem z ro so łem i gril lem. Był
rów nież aspekt cha ry ta tyw ny. Środ ki ze -
bra ne w ra mach wiel kiej lo te rii fan to wej
bę dą prze zna czo ne na rzecz 7-let nie go Mi -
ko ła ja Gu mu la ka. Chło piec po cho dzi
z Mi li cza i uro dził się z dzie cię cym po ra że -
niem mó zgo wym. Po trzeb ne są pie nią dze
na pio ni za tor NF Wal ker (ok. 32 000 zł)
oraz na za bieg fi bro to mii, ni we lu ją cy przy -
kur cze mię śni (ok. 15 000 zł). (FE NIX)
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MILICZ

Przednia zabawa w weselnym anturażu

W nie dzie lę, 21 sierp nia, w ra mach
ak cji pre wen cyj nej „Trzeź wy po ra -
nek” po li cjan ci za trzy ma li męż czy -
znę, któ ry w stru gach pa da ją ce go
desz czu kie ro wał mo to cy klem mar ki
Har ley Da vid son, bę dąc w sta nie nie -
trzeź wo ści. Nie od po wie dzial ny mo -
to cy kli sta zo stał su ro wo uka ra ny.

W go dzi nach 5.00-9.00 funk cjo na riu -
sze po li cji pro wa dzi li na dro gach po wia tu
mi lic kie go ak cję „Trzeź wy po ra nek”. Dzia -
ła nia skie ro wa ne by ły głów nie na eli mi no -
wa nie z ru chu dro go we go kie row ców
bę dą cych pod wpły wem al ko ho lu bądź
środ ków odu rza ją cych. 

O go dzi nie 8.20 na uli cy Kro to szyń -
skiej w Ciesz ko wie za trzy ma no do kon tro -
li dro go wej męż czy znę, któ ry mi mo
ob fi cie pa da ją ce go desz czu kie ro wał mo to -
cy klem mar ki Har ley Da vid son. By ło
to 45-let ni miesz ka niec oko lic Wro cła wia.
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 po -
nad pół pro mi la al ko ho lu. 

– Męż czyź nie za trzy ma no pra wo jaz -
dy i unie moż li wio no dal szą jaz dę mo to cy -
klem, 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 mo to cy kli sta po nie sie
kon se kwen cje praw ne za kie ro wa niem
mo to cy klem w sta nie nie trzeź wo 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)

NA DRODZE

Nietrzeźwy motocyklista w strugach deszczu

POWIAT

Bezpieczeństwo przed
pierwszym dzwonkiem

Kil ka dni przed roz po czę ciem ro ku
szkol ne go 2022/2023 po li cjan ci
prze pro wa dzi li kon tro lę ozna ko wa -
nia pio no we go i po zio me go dróg
w po bli żu pla có wek oświa to wych
na te re nie po wia tu mi lic kie go. 

Funk cjo na riu sze spi sa li za uwa żo ne
uster ki i bra ki w ozna ko wa niu, a in for ma -
cje o uchy bie niach nie zwłocz nie prze ka za -
ne zo sta ły za rząd com po szcze gól nych
dróg. Ru ty no we kon tro le sta nu ozna ko wa -
nia dróg przy szko łach i przed szko lach bę -

dą prze pro wa dza ne przez po li cjan tów
przez ca ły rok szkol ny. Oso by, któ re w tych
miej scach za uwa żą ja kie kol wiek uster ki
i bra ki w ozna ko wa niu dróg, pro szo ne są
o in for mo wa nie o tym za rząd ców po szcze -
gól nych dróg, od po wie dzial nych za ich
utrzy ma nie w na le ży tym sta nie, w ce lu
szyb kie go wy eli mi no wa nia za ist nia łych
uchy bień. Ewen tu al ne spo strze że nia moż -
na tak że prze ka zy wać te le fo nicz nie kie -
row ni ko wi Ogni wa Ru chu Dro go we go
Ko men dy Po wia to wej Po li cji w Mi li -
czu – tel. 47 87 212 18. (FE NIX)
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25 sierp nia na te re nie Go spo dy 8 Ryb
w Ru dzie Su łow skiej od by ła się kon fe -
ren cja pra so wa, za po wia da ją ca 17.
edy cję wy da rzeń edu ka cyj nych, spor -
to wych i ku li nar nych, zna nych ja ko
Dni Kar pia w Do li nie Ba ry czy. Spo tka -
nie pro wa dzi li In ga De mia niuk -
-Ozga – pre zes sto wa rzy sze nia Part -
ner stwo dla Do li ny Ba ry czy, Piotr Po -
łu lich – pre zes Sta wy Mi lic kie S.A.,
Ma rek Trzcie liń ski – pre zes Związ ku
Pro du cen tów Ryb.

Zgro ma dze ni do wie dzie li się, co bę -
dzie się dzia ło w tym ro ku pod czas 12-ty -
go dnio we go cy klu wy da rzeń – od wrze śnia
do koń ca li sto pa da, a tak że o ro li i zna cze -
niu kar pia dla na sze go re gio nu. Nie za bra -
kło ku li nar ne go ak cen tu. W trak cie po ka zu
prze pro wa dzo ne go przez sze fów kuch ni
Go spo dy 8 Ryb za pro sze ni go ście mie li
oka zję po znać taj ni ki przy go to wa nia amu -
ra na ma ślan ce – ubie gło rocz ne go zwy cięz -
cy ku li nar ne go kon kur su Mistrz
Kar pia 2021. Na za koń cze nie or ga ni za to -
rzy za pla no wa li po droż me lek sem przez
ści sły re zer wat or ni to lo gicz ny w Ru dzie Su -
łow skiej.

Dni Kar pia to wy da rze nie wy jąt ko we.
Od wrze śnia do li sto pa da pre zen to wa -
na jest spu ści zna hi sto rycz na i kul tu ro wa
re gio nu, któ re go osią jest ho dow la kar pia.

Jest on nie kwe stio no wa nym sym bo lem
Do li ny Ba ry czy, tra dy cje je go ho dow li się -
ga ją po nad 800 lat wstecz. Jak co ro ku cze -
ka na miesz kań ców Dol ne go Ślą ska
po nad sto wy da rzeń o cha rak te rze ple ne ro -
wym, edu ka cyj nym, ak tyw nym, węd kar -
skim i ku li nar nym. Im pre za przy cią ga 60
ty się cy od wie dza ją cych tu ry stów i miesz -
kań ców i po nad stu wy staw ców i pro du -
cen tów, ofe ru ją cych smacz ne prze ką ski
i zdro we pro duk ty na licz nych im pre zach.

Oprócz tra dy cyj nych atrak cji, zna nych
z po przed nich edy cji, or ga ni za to rzy przy -
go to wa li rów nież no wo ści w po sta ci no wej
for mu ły ku li nar nej „Ta le rzy ryb nych roz -
ma ito ści”, moż li wo ści za ku pie nia on li ne
bi le tów na wy da rze nia czy spa ce rów z au -

dio prze wod ni kiem z apli ka cji Do li na Ba -
ry czy po naj waż niej szych hi sto rycz nych
atrak cjach re gio nu. Apli ka cja łą czy w so bie
prze wod nik i kar tę lo jal no ścio wą. Moż -
na w niej zbie rać punk ty przy atrak cjach
tu ry stycz nych, a wy mie nić w punk tach
ko mer cyj nych na ob sza rze Do li ny Ba ry czy,
któ re za pro po nu ją ku po ny pro mo cyj ne.

Te go rocz na edy cja Dni Kar pia w Do -
li nie Ba ry czy to tak że po wrót naj więk szej
im pre zy or ga ni zo wa nej w ra mach cy klu
wy da rzeń – Fe sti wa lu Kar pia Mi lic kie go,
czy li ple ne ro wej bie sia dy ryb nej, któ ra ob -
fi tu je w re gio nal ne sma ki przy dźwię kach
do brej mu zy ki. Od bę dzie się ona
w dniach 10-11 wrze śnia w Mi li czu.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

POD NASZYM PATRONATEM

Wielkim krokami zbliża się święto Doliny Baryczy

NA DRODZE
Samochód staranował ogrodzenie posesji
W no cy z 23 na 24 sierp nia w miej -
sco wo ści Po sto lin (gmi na Mi licz) do -
szło do wy pad ku sa mo cho do we go.
Na łu ku dro gi kie row ca stra cił pa no -
wa nie nad po jaz dem, któ ry w efek cie
sta ra no wał płot po bli skiej po se sji.

Jak in for mu je po li cja, 26-let ni męż czy -
zna, ja dąc wraz z dwój ką pa sa że rów, nie do -
sto so wał pręd ko ści dowa run ków dro go wych.
Stra cił pa no wa nie nad sa mo cho dem, któ ry
zje chał z dro gi, ta ra nu jąc ogro dze nie po se sji
oraz uszka dza jąc ele wa cję jed ne go z miej sco -
wych bu dyn ków. Kie row ca był trzeź wy. Po -

bra no jed nak od nie go krew do ba dań na za -
war tość środ ków odu rza ją cych. 

Pod czas dal szych czyn no ści stwier dzo -
no, że nie 26-la tek nie po sia da upraw nień
do kie ro wa nia po jaz da mi me cha nicz ny mi,
a sa mo chód nie ma ubez pie cze nia OC i nie
zo stał pod da ny okre so wym ba da niom
tech nicz nym. 

– Na szczę ście w tym przy pad ku żad -
na z osób nie zo sta ła ran na. Do są du skie ro -
wa ny bę dzie wnio sek o uka ra nie
kie row cy – mó wi asp. Bar tosz Stry chow ski
z Ko men dy Po wia to wej Po li cji w Mi li czu.

(FE NIX)
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W mi nio nym ty go dniu Nad le śnic two
Mi licz we spół z Klu bem Spor to wym

Ko ro na zre ali zo wa ło ak cję w ra mach
kon kur su „Spor to wa Na tu ra”.

– Chcąc wspól nie pro mo wać ruch
na świe żym po wie trzu, w oto cze niu prze -
pięk nej pol skiej przy ro dy. Ni ko go nie trze -
ba prze ko ny wać, że las to ide al ne miej sce

do upra wia nia spor tu. Spa ce ry, bie ga -
nie, prze jażdż ki ro we rem – nie waż ne, czy
je ste śmy ama to ra mi i ćwi czy my re kre -
acyj nie, czy upra wia my sport wy czy no -
wo, las to na tu ral ne, zdro we i atrak cyj ne
miej sce na po pra wę kon dy cji. Na co dzień
kul tu rę fi zycz ną upo wszech nia ją klu by
spor to we. Stąd po mysł La sów Pań stwo -
wych, by wspól nie z klu ba mi za chę cać
do ak tyw no ści fi zycz nej i ru chu na świe -
żym po wie trzu, w oto cze niu pol skiej
przy ro dy – po in for mo wa ło Nad le śnic -
two Mi licz – La sy Pań stwo we.

OPRAC. (FE NIX)

W związ ku z re ali za cją pro gra mu
„Wspar cie dzie ci z ro dzin po pe ge -
erow skich w roz wo ju cy fro -
wym – gran ty PPGR” wójt Kro śnic An -
drzej Bia ły za pra sza upraw nio ne ro -
dzi ny, za miesz ka łe na te re nie gmi ny,
do udzia łu w na bo rze uzu peł nia ją -
cym. Do ty czy to osób, któ re nie zło ży -
ły wnio sku do pro gra mu w 2021 ro ku. 

Ce lem pro gra mu jest wspar cie ro dzin
po pe ge erow skich z dzieć mi w za kre sie do -
stę pu do sprzę tu kom pu te ro we go oraz
do In ter ne tu. W ra mach udzie lo ne go gran -
tu zo sta nie za ku pio ny sprzęt kom pu te ro -
wy (lap top wraz z opro gra mo wa niem
o war to ści do 2,5 tys. zł) dla uczniów, któ -
rzy speł nią na stę pu ją ce wa run ki – za -
miesz ku ją miej sco wość lub gmi nę,
w któ rej funk cjo no wa ło nie gdyś zli kwi do -
wa ne Pań stwo we Przed się bior stwo Go spo -
dar ki Rol nej, są człon ka mi ro dzi ny
(krew ny mi w li nii pro stej) oso by, któ ra pra -
co wa ła nie gdyś w zli kwi do wa nym Pań -
stwo wym Przed się bior stwie Go spo dar ki
Rol nej i za miesz ki wa ła w miej sco wo ści lub
gmi nie ob ję tej PPGR (tj. ro dzi cie, dziad ko -
wie, pra dziad ko wie/ opie kun praw ny), nie
otrzy ma li na wła sność lub w dro dze uży -
cze nia w ostat nim ro ku oraz ro ku po prze -
dza ją cym rok zło że nia przed mio to we go
wnio sku (tj. w ro ku 2020, 2021 i 2022)

kom pu te ra sta cjo nar ne go lub prze no śne -
go bę dą ce go lap to pem, za ku pio ne go ze
środ ków pu blicz nych lub środ ków or ga ni -
za cji po za rzą do wych bądź zwro tu kosz tów
al bo do fi nan so wa nia za ku pu tych rze czy. 

Na le ży przed ło żyć w urzę dzie gmi ny
od po wied ni wy kaz do ku men tów – de kla -
ra cję udzia łu w pro gra mie, oświad cze nie
ucznia szko ły śred niej, któ ry osią gnął peł -
no let niość lub oświad cze nie ro dzi ca/opie -
ku na praw ne go, in for ma cję o oso bie
ubie ga ją cej się o wspar cie, zgo dę na prze -
twa rza nie da nych oso bo wych, klau zu lę in -
for ma cyj ną RO DO, ko pie do ku men tów
po świad cza ją cych za trud nie nie człon ka
ro dzi ny w zli kwi do wa nym PGR -ze i za -
świad cze nie ze szko ły, po twier dza ją ce fakt
ucze nia się przez dziec ko w szko le pod sta -

wo wej lub śred niej. Wzo ry do ku men tów
moż na po brać ze stro ny in ter ne to wej gmi -
ny Kro śni ce.

Wnio ski moż na skła dać od 20 do 27
wrze śnia, w godz. 8.00-15.00, w Urzę dzie
Gmi ny Kro śni ce lub na skrzyn kę e -pu ap.
W związ ku z ogra ni czo ną ilo ścią środ ków
fi nan so wych o przy zna niu lap to pa zde cy -
du je da ta i go dzi na zło że nia wnio sku. Nie -
wy peł nie nie lub błęd ne wy peł nie nie
wy ma ga nych do ku men tów, nie zło że nie
wszyst kich wy ma ga nych za łącz ni ków i do -
ku men tów spo wo du je je go od rzu ce nie.

W przy pad ku py tań in for ma cji
w przed mio to wej spra wie udzie la ją Iza be -
la Chasz cze wicz (tel. 71 38 46 004)
i Agniesz ka Gry gier czyk -Ko ziń ska
(tel. 71 38 46 017). OPRAC. (FE NIX)

REKREACJA

Uprawiaj sport w lesie

KROŚNICE

Wsparcie dla rodzin z byłych PGR-ów
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Wszyst kie me cze trze ciej ko lej -
ki IV li gi dol no ślą skiej, w któ rej ry wa -
li zu je Ba rycz Su łów, zo sta ły prze ło żo -
ne na in ny ter min. Po wo dem jest
udział za wod ni ków z Dol ne go Ślą ska
w Pu cha rze Re gio nów, któ ry od by wa
się Ry dze.

Ka dra Dol no ślą skie go Związ ku Pił ki
Noż nej się gnę ła wcze śniej po mi strzo stwo
Pol ski UEFA Re gions Cup i 24 sierp nia
w sto li cy Ło twy roz po czę ła ry wa li za cję
w tur nie ju pół fi na ło wym mi strzostw Eu -
ro py. Ry wa la mi bia ło -czer wo nych są Sło -

wa cy, Moł da wia nie i Ło ty sze. W ka drze
do wo dzo nej przez tre ne ra Grze go rza Bo -
ro we go zna la zło się dwóch gra czy su łow -
skiej Ba ry czy – Ad rian Pu cha ła i Ja kub
Boh da no wicz. 

Przy po mnij my, że ka dra Dol no ślą skie -
go Związ ku Pił ki Noż nej naj pierw na te re -
nie wo je wódz twa lu bu skie go wy wal czy ła
prze pust kę do ogól no pol skie go fi na łu,
a na stęp nie zdo mi no wa ła za wo dy w Wiel -
ko pol sce, wy gry wa jąc wszyst kie spo tka nia
bez stra ty go la i się ga jąc po ty tuł mi strzów
Pol ski UEFA Re gions Cup. W pół fi na łach
eu ro pej skich wal czą 32 ze spo ły, przy dzie -

lo ne do ośmiu grup. Tyl ko ich zwy cięz cy
awan su ją do tur nie ju fi na ło we go Mi -
strzostw Eu ro py UEFA Re gions Cup.

(AN KA) 

PIŁKA NOŻNA

Nasi piłkarze w Pucharze Regionów
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POWIAT

Ruszył nabór 
na dodatek węglowy

Od 17 sierp nia w gmin nych ośrod -
kach po mo cy spo łecz nej miesz kań -
cy mo gą skła dać wnio ski o otrzy ma -
nie do dat ku wę glo we go dla go spo -
darstw do mo wych. Jest to pro gram
rzą do wy, któ ry ma w za ło że niu wes -
przeć pol skie ro dzi ny w ob li czu wzra -
sta ją cych cen wę gla.

Do da tek wę glo wy przy słu gu je go spo -
dar stwu do mo we mu, w któ rym głów nym
źró dłem ogrze wa nia jest ko cioł na pa li wo
sta łe, ko mi nek, ko za, ogrze wacz po wie trza,
trzon ku chen ny, pie co kuch nia, kuch nia
wę glo wa lub piec ka flo wy na pa li wo sta łe.

Przez pa li wa sta łe ro zu mie się wę giel
ka mien ny, bry kiet lub pel let, za wie ra ją ce
co naj mniej 85% wę gla ka mien ne go. Wa -
run kiem nie zbęd nym do uzy ska nia do dat -
ku wę glo we go jest wpis lub zgło sze nie
źró dła ogrze wa nia do cen tral nej ewi den cji
emi syj no ści bu dyn ków (CE EB). Do da tek

wę glo wy wy no si jed no ra zo wo 3000 zł za -
rów no dla go spo dar stwa do mo we go jed no -
oso bo we go, jak i go spo dar stwa
wie lo oso bo we go. Jed ne mu go spo dar stwu
do mo we mu przy słu gu je je den do da tek
wę glo wy.

Wnio ski moż na zło żyć na kil ka spo so -
bów – za po mo cą środ ków ko mu ni ka cji
elek tro nicz nej plat for ma ePU AP, oso bi ście
w gmin nym ośrod ku po mo cy spo łecz nej
lub wrzu cić do skrzyn ki po daw czej, za po -
śred nic twem pocz ty. Do ku ment po wi nien
za wie rać da ne do ty czą ce wnio sko daw cy
(imię, na zwi sko, PE SEL, da ne do ku men -
tu po twier dza ją ce go toż sa mość) i je go go -
spo dar stwa do mo we go. Na le ży go zło żyć
w ter mi nie do 30 li sto pa da te go ro ku. Je -
go prze kro cze nie spo wo du je, że nie zo sta -
nie roz po zna ny. Wzór wnio sku moż na
po brać ze stron in ter ne to wych gmin nych
ośrod ków po mo cy spo łecz nej.

(FE NIX)
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