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Pod czas wspól ne go po sie dze nia ko -
mi sji sta łych Ra dy Po wia tu Mi lic kie -
go przed sta wio no spra woz da nie
z dzia łal no ści Mi lic kie go Cen trum
Me dycz ne go za 2021 rok. Zwró co no
uwa gę na bar dzo trud ną sy tu ację
bie żą cą, co wią że się z ra dy kal nym
wzro stem kosz tów ener gii elek trycz -
nej i ciepl nej oraz od se tek za cią gnię -
te go kre dy tu. Szpi tal po trze bu je
w try bie pil nym do ka pi ta li zo wa nia
w wy so ko ści 1,5 mln zł, a wła dze po -
wia tu nie ma ją ty lu środ ków. Ist nie je
ry zy ko utra ty płyn no ści fi nan so wej,
za mknię cia nie któ rych od dzia łów,
a w naj gor szym wy pad ku – ogło sze -
nia ban kruc twa.

Spra woz da nie przed sta wi li pre zes
Za rzą du MCM An drzej Oćwie ja oraz
wi ce pre zes An drzej Sztan de ra. W2021
r. w ra mach re ali za cji umów z Na ro do -
wym Fun du szem Zdro wia wy ko na -
no 7105 ho spi ta li za cji, 8458 po rad
am bu la to ryj nych w Izbie Przy jęć, 3809
po rad am bu la to ryj nych w Noc nej
iŚwią tecz nej Opie ce Me dycz nej,29184
am bu la to ryj nych po rad spe cja li stycz -
nych i 1583 za bie gi ope ra cyj ne. Wy nik
net to za ca ły rok wy niósł mi -
nus 5 151 283,48 zł (po od li cze niu
amor ty za cji – mi nus 1885 483,66 zł).
Spół ce uda ło się wcią gu ro ku zy skać licz -
ne da ro wi zny pie nięż ne irze czo we, łącz -
nie na kwo tę 9 097 037,45 zł. 

Je śli cho dzi o da ne fi nan so we
z bie żą ce go ro ku, to od stycz nia
do sierp nia wy nik net to wy no si mi -
nus 6 974 897,19 (po od li cze niu
amor ty za cji – mi nus 4 695 877,71
zł). Człon ko wie za rzą du spół ki przy -
zna li, że szpi tal bo ry ka się z ro sną cy mi
kosz ta mi i nie wy star cza ją cym po zio -
mem fi nan so wa nia pro ce dur me dycz -
nych. Efek tem te go jest ge ne ro wa nie
strat. Tyl ko w sierp niu za no to wa no
stra tę rzę du 1 544 000 zł. Od sierp -
nia 2021 r. do sierp nia te go ro ku od -
set ki od kre dy tu z BGK wzro sły
o 263, 41 pro cent – z 11,9 tys. zł
do 43,2 tys. zł mie sięcz nie! O 96,07
pro cent wzro sły też kosz ty ener gii
elek trycz nej – z 53,5 tys. zł do 104,8
tys. zł mie sięcz nie. Du ży skok cen od -

no to wa no rów nież w opła tach
za ogrze wa nie. W ubie głym ro ku szpi -
tal pła cił za nie mie sięcz nie 40,5 tys.
zł, a te raz – 71,3 tys. zł. O 32,36 pro -
cent po szły w gó rę skład ki ZUS, o 20
pro cent usłu gi me dycz ne, żyw ność
i wy na gro dze nia, a o 15 pro cent le ki
i ma te ria ły. Łącz nie kosz ty w po rów -
na niu z po przed nim ro kiem wzro sły
o 24,99 pro cent – 1 378 885,58 zł.

– Wzrost kon trak tu z Na ro do -
wym Fun du szem Zdro wia wy no si 14
pro cent, a wzrost kosz tów – 24,99
pro cent. W lip cu do sta li śmy z NFZ -
-u 6,7 mln zł, w sierp niu 5,4 mln zł,
a we wrze śniu 5,2 mln zł. Fun dusz zro -
bił to ce lo wo w ce lu udo wod nie nia, że
na ten mo ment wy star czy pie nię dzy,
a po tem… zo ba czy my. Stąd po ja wi ły się
opi nie wie lu dy rek to rów szpi ta li, że
do paź dzier ni ka ja koś wy trzy ma ją,
a póź niej bę dą upa dać. Zmie nio no tak -
że wy ce ny usług me dycz nych. Ma my
rów nież in ne czyn ni ki ry zy ka dla dal -
szej dzia łal no ści – pod wyż ki dla per so -
ne lu i du że ocze ki wa nia pła co we.
Szpi ta le wro cław skie pro po nu ją ma ka -
brycz ne ce ny za nie któ re spe cjal no ści.
Pre zes dol no ślą skie go NFZ -u przy znał,
że są pro po zy cje 400 zł za go dzi nę pra -
cy. Ma my tak że pla no wa ną re for mę
szpi tal nic twa, usta le nie w tej kwe stii co
chwi lę się zmie nia ją. Dol no ślą ski NFZ
przy znał, że 13 szpi ta li, w tym nasz,

zo sta ło po krzyw dzo nych w spra wie
do fi nan so wa nia pod wy żek. Je den z dy -
rek to rów w Bo le sław cu w me diach
oznaj mił, że otrzy mał do dat ko wo kwo -
tę 800 tys. zł mie sięcz nie przez okres 9
mie się cy. Je śli cho dzi o nas, to… uzna -
no, że na le ży nam się 2 tys. zł mie sięcz -
nie przez 9 mie się cy. Wy bie ra my się
do dy rek to ra NFZ -u, że by wy ja śnić tę
spra wę, bo to jest skan dal. Ist nie je jed -
nak ry zy ko, że je śli nie wy ra żę na to
zgo dy, bę dą blo ko wa ne środ ki na in ne
ce le. Ja ko spół ka ma my gra ni ce wy trzy -
ma ło ści. Je śli za brak nie nam pie nię dzy
na wy na gro dze nia, bę dzie my mie li
pro blem. Sta je my na gło wie, że by zro -
bić wszyst ko, co moż li we. Że by spół ka
mo gła na dal funk cjo no wać, ko niecz ne
są jej do ka pi ta li zo wa nie, re struk tu ry -
za cja lub kon so li da cja od dzia łów gi ne -
ko lo gicz no -po łoż ni cze go i dzie cię ce go,
uru cho mie nie te ra pii uza leż nień i pi -
lo taż Cen trum Zdro wia Psy chicz ne go,
któ ry mo że przy nieść rocz ne przy cho -
dy na po zio mie 23 387 209,92 zł.
Chciał bym do dać, że mam du ży żal
do nie któ rych rad nych miej skich, je śli
cho dzi o spra wę łó żek co vi do wych. Je -
śli ca ły szpi tal mi lic ki był by tyl ko co vi -
do wy przez dwa la ta, to nie
mie li by śmy pro ble mów fi nan so wych.
Ta ka nie ste ty by ła sy tu acja z wy ce ną
pro ce dur. Nie praw dą jest, że bła ga li -
śmy pa na wo je wo dę, że by zro bić szpi -

tal tyl ko co vi do wy. Jak już ma my 50 łó -
żek co vi do wych, to le piej, by ich by -
ło 120. Wte dy jest moż li we od ro bie nie
strat. Rad ni po li tycz nie na ci ska li
na wo je wo dę, że by zmniej szyć licz bę
łó żek. Do ty czy to zwłasz cza pa ni rad -
nej, któ ry przez wie le lat pra co wa ła
w szpi ta lu – tłu ma czył An drzej
Oćwie ja, pre zes MCM. 

Sta ro sta mi lic ki oświad czył, iż nie
jest moż li we do ka pi ta li zo wa nie spół ki,
po nie waż nie ma na to środ ków. – Do -
sta li śmy ok. 6 mln zł z PIT -ów, a w przy -
szłym ro ku bę dzie jesz cze mniej.
Na ra zie wpły nę ła pierw sza ra ta i nie
jest to du ża kwo ta. Wie le sa mo rzą dów
już le d wo dy cha. Pa nie pre ze sie, niech
pan zgad nie, ile nas bę dzie kosz to wa ła
staw ka pen sji mi ni mal nej tyl ko w DPS -
-ach. Bę dzie my mu sie li za pła cić po -
nad 2 mln zł. Ma my szko ły i py ta łem,
ile do kła da my do oświa ty – 2,5 mln zł
lub wię cej z po wo du ogrze wa nia i ener -
gii. My tych pie nię dzy po pro stu nie
ma my. Je śli prze ka że my wam mi lion
zło tych, znik nie to u was w 10 se kund.
Ta kwo ta po zwo li prze trwać przez dwa
mie sią ce. Po wiat po rę czył za cią gnię ty
kre dyt, a gmi na swo imi bu dyn ka mi od -
set ki. Zda ję so bie spra wę, że bę dzie my
mu sie li go spła cać. Ma my nie wiel ki
wpływ na obec ną sy tu ację. Na sze go po -
wia tu nie stać na to, że by do ka pi ta li zo -
wać set ka mi ty się cy lub mi lio na mi

zło tych. Kil ka mie się cy pro si li śmy wraz
z pa nem bur mi strzem, że by ście pań -
stwo przed sta wi li pro po zy cje kon so li -
da cji usług. Wiem, że je śli nie zo sta nie
to zro bio ne, szpi tal prze sta nie ist nieć.
Po le ci łem zwo ła nie ra dy nad zor czej
spół ki. Chciał bym do wie dzieć się coś
o ich dzia łal no ści, o tym, co ro bią i czy
w ogó le ży ją… – mó wił sta ro sta Sła wo -
mir Strze lec ki, za po wia da jąc, że na 20
paź dzier ni ka bę dzie zwo ła na nad zwy -
czaj na se sja ra dy po wia tu, wła śnie
w spra wie sy tu acji szpi ta la.

– Szpi tal jest naj więk szym pod -
mio tem i za trud nia naj wię cej lu dzi.
Przy szli śmy tu taj, że by go wspól nie ra -
to wać. Mo że po pro stu te go nie wy -
trzy mać. Szu ka my do dat ko wych
środ ków i pro si my, by ście pań stwo też
szu ka li – za zna czył A. Oćwie ja. Z ko -
lei wi ce pre zes MCM po in for mo wał,
że z po dob ną proś bą zwró ci się
do dru gie go wspól ni ka spół ki – gmi -
ny Mi licz. – Wszyst kie gru py spo łecz -
ne są waż ne. Trze ba zna leźć zło ty
śro dek. Mo gli śmy, jak tu taj przy szli -
śmy, ogło sić pań stwu upa dłość. Sta je -
my już pod ścia ną. Nie chce my, że by
pan sta ro sta da wał nam 6 mln zł.
Chce my wspól nie wy pra co wać mo -
del, któ ry po zwo li dzia łać szpi ta lo wi
w peł nym wy mia rze – oznaj mił An -
drzej Sztan de ra.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

MILICZ

Szpital stoi nad przepaścią?



Aktualności2 WTOREK, 18 PAŹDZIERNIKA 2022

F
O

T.
 M

S
P

D
iO

N

Jak po in for mo wa li przed sta wi cie le
Sko wyr na Ra cing Te amu, spe cja li -
stycz ny sa mo chód do prze wo zu
osób nie peł no spraw nych zo stał prze -
ka za ny 6-let niej Ni ko li. Po jazd uda ło
się sfi nan so wać ze środ ków ze bra -
nych w trak cie dru giej edy cji im pre zy
Sko wyr ne Wra ki.

Wy da rze nie, któ ry od by ło się 27 sierp -
nia wGu zo wi cach (gmi na Ciesz ków), zor ga -
ni zo wa ły Sko wyr na Ra cing Te am oraz Trac tor
Ra cing Te am. Wów czas zbie ra no pie nią dze
dla cho rej Ni ko li. Dzię ki tej ak cji uda ło się za -
ku pić spe cja li stycz ny sa mo chód, któ ry bę dzie
słu żył dziew czyn ce. Resz tę ze bra nych środ -
ków prze ka za no na kon to Ni ko li. 

– Jesz cze raz pra gnie my po dzię ko wać
wszyst kim za po moc w zbiór ce pie nię dzy.
Wie rzy my z ca łe go ser ca, że do bro, któ re
po ka za li ście na po lu za wo dów, wró ci
do was ze zdwo jo ną si łą – pod su mo wa li
przed sta wi cie le Sko wyr na Ra cing Te amu.

Przy po mnij my – Ni ko la 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. 

(AN KA)

Na po cząt ku paź dzier ni ka w Śro do -
wi sko wym Do mu Sa mo po mo cy
w Mi li czu od by ło się wal ne ze bra nie
spra woz daw czo -wy bor cze Mi lic kie go
Sto wa rzy sze nia Przy ja ciół Dzie ci
i Osób Nie peł no spraw nych. Do ko na -
no wy bo ru za rzą du i oma wia no spra -
woz da nie fi nan so we, re ali za cję pro -
jek tów oraz pla ny na przy szłość.

Na ze bra nie przy by ło 43 spo -
śród 105 człon ków sto wa rzy sze nia.
Do Ko mi sji Man da to wo -Skru ta cyj nej we -
szli Ewa Gur biel, Da riusz Men cel i Wie -

sła wa Wy cze sa na. Na stęp nie pre zes Ali cja
Szat kow ska przed sta wi ła spra woz da nie
z pra cy za rzą du w ostat nich czte rech la -
tach. Pod su mo wa ła naj waż niej sze pro jek -
ty, ak cje, kam pa nie i in ne dzia ła nia
zre ali zo wa ne w tym cza sie, a tak że po -
dzie li ła się ze zgro ma dzo ny mi pla na mi
na przy szłość. Po tem Ko mi sja Re wi zyj na
omó wi ła spra woz da nie fi nan so we
za 2021 rok. Su ma bi lan so wa MSP DiON
wy nio sła 13 181 213,18 zł. Mi nio ny rok
za mknął się z ujem nym wy ni kiem fi nan -
so wym – stra tą 8244, 35 zł na fun dusz
sta tu to wy. 

W skład za rzą du na ko lej ną ka den -
cję we szli Ali cja Szat kow ska – pre zes,
Agniesz ka Szat kow ska -Pa te rek – wi ce -
pre zes, Woj ciech Bier nat – wi ce pre zes,
Mi ro sła wa Ga pik – se kre tarz, Ur szu la
Gaj – skarb nik, Iwo na Gór nic ka i An -
na Tar czyń ska – człon ki nie. W Ko mi -
sji Re wi zyj nej zna leź li się Elż bie ta
Mrocz kow ska – prze wod ni czą ca, Da -
nu ta Fur kal – se kre tarz, Ma ria Ro ma -
now ska -Chrzan, Fran ci szek Bie lec ki
i Ewa Bia łek – człon ko wie, a w Ko mi -
sji So cjal nej: Syl wia Kurz dym, Ka ta rzy -
na Fal kow ska, Ste fan De ląg, Ma riusz
Ka miń ski i Ka ta rzy na Wal czak. Peł no -
moc ni kiem sto wa rzy sze nia po zo stał
Bo gu mił Ma szew ski.

(FE NIX)

CHARYTATYWNIE

Specjalistyczny samochód dla Nikoli

MILICZ

Walne zebranie stowarzyszenia 

Na dro dze kra jo wej nr 15, a kon kret nie na 3,5-
ki lo me tro wym od cin ku Ra kło wi ce -Gu zo wi ce,
trwa ją pra ce re mon to we. In we sty cja, re ali zo wa -
na przez Ge ne ral ną Dy rek cję Dróg Kra jo wych
i Au to strad, bę dzie kosz to wać ok. 3,5 mln zł. 

Re mont ma na ce lu po pra wę bez pie czeń stwa ru -
chu dro go we go, pod nie sie nie kom for tu jaz dy oraz
trwa ło ści na wierzch ni dro gi. W ra mach pro wa dzo nych
prac, dzię ki współ pra cy z Ge ne ral ną Dy rek cją Dróg
Kra jo wych i Au to strad, gmi na Ciesz ków wy mie ni tak -
że wia ty przy stan ko we – sta re zo sta ły już zde mon to -
wa ne. Re mont po trwa do koń ca paź dzier ni ka.

(FE NIX)

GMINA CIESZKÓW

Trwa remont na drodze krajowej 
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3 paź dzier ni ka ofi cjal nie otwar to
i od da no do dys po zy cji naj młod -
szych pa cjen tów Po kój Życz li wo ści
na od dzia le dzie cię cym w Mi lic kim
Cen trum Me dycz nym.

Przy po mnij my, że w czerw cu MCM
zło ży ło wnio sek o re ali za cję tej in we sty cji
do wro cław skie go Sto wa rzy sze nia Po zy -
tyw ne. com. W ra mach pro jek tu „Po ko je
Życz li wo ści” świe tli ca zo sta ła grun tow nie
wy re mon to wa na. Dzie ci bę dą mo gły te raz
ko rzy stać ze sprzę tu te le wi zyj ne go, gier
i za ba wek edu ka cyj nych oraz przy bo rów
szkol nych – bar dzo do kład nie do bra nych.
Po kój skła da się z czte rech stref – ar ty stycz -
nej, za ba wy, edu ka cji i czy tel ni. 

– Przy tul ne so fy, spe cjal na ko lo ro wa
ścia na z okrą gły mi pół ka mi i dy wan w sza -
chow ni cę. Tak wła śnie wy glą da ją Po ko je
Życz li wo ści. To świe tli ce, w któ rych ma li
pa cjen ci bę dą mo gli na chwi lę za po mnieć
o cho ro bie, roz łą ce z ro dzi ca mi i sza rym

szpi tal nym ży ciu. Pro fe sjo nal ny per so nel
dba o bez pie czeń stwo i pra wi dło wy prze -
bieg każ dej ak tyw no ści dzie cia ków. Pro jekt
re ali zu je my przy współ pra cy z przed sta wi -
cie la mi psy cho lo gów dzie cię cych, pe dia -
trów, pro jek tan tów wnętrz oraz
pe da go gów. Koszt stwo rze nia jed ne go po -
ko ju to 25 000 zł i są to środ ki w ca ło ści
prze zna cza ne na re mont i wy po sa że nie.

W ra mach pro jek tu pla nu je my wy po sa żyć
w ten spo sób szpi tal ne świe tli ce w każ dym
mie ście po wia to wym w Pol sce. W wy ni ku
do tych cza so wej pra cy wy ło ni li śmy 50 naj -
bar dziej po trze bu ją cych pla có wek, któ re
po twier dzi ły chęć współ pra cy z na mi i wy -
zna czy ły po wierzch nię pod Po kój Życz li -
wo ści – po in for mo wa ło Sto wa rzy sze nie
Po zy tyw ne. com. OPRAC. (FE NIX)

Wraz z koń cem wrze śnia w Sła bo ci nie
(gmi na Ciesz ków) za koń czy ła się prze -
bu do wa dro gi gmin nej, do jaz do wej
do grun tów rol nych. In we sty cja kosz to -
wa ła pra wie 200 ty się cy zło tych.

Trwa ją ce po nad ty dzień pra ce obej -
mo wa ły wy ko na nie na od cin ku o dłu go -

ści 201 me trów peł nej pod bu do wy jezd ni
oraz na wierzch ni as fal to be to no wej o gru -
bo ści 4 cm i war stwy wią żą cej o gr. 3 cm.
Po nad to utwar dzo no po bo cza. Koszt in we -
sty cji wy niósł 196 800 zł, z cze go 75 tys.
zł sta no wi ło do fi nan so wa nie z Fun du szu
Ochro ny Grun tów Rol nych. 

(FE NIX)

MILICKIE CENTRUM MEDYCZNE

Świetlica dziecięca przeszła metamorfozę

SŁABOCIN

Przebudowa drogi zakończona

Ra no 4 paź dzier ni ka w Kro śni cach
po li cja za trzy ma ła do kon tro li dro go -
wej sa mo chód mar ki Au di, któ rym je -
chał 39-let ni miesz ka niec jed nej
z oko licz nych wsi. Jak się oka za ło, kie -
row ca był pod wpły wem al ko ho lu,
a w do dat ku nie po sia dał pra wa jaz dy. 

Po jazd w te re nie za bu do wa nym je -
chał z pręd ko ścią o 22 km/h więk szą niż
do zwo lo na. W związ ku z tym mun du ro -
wi po sta no wi li za trzy mać sa mo chód
pro wa dzo ny przez 39-lat ka. Ba da nie sta -
nu trzeź wo ści wy ka za ło w je go or ga ni -
zmie pra wie 2 pro mi le al ko ho lu.
Po nad to nie po sia dał upraw nień do pro -
wa dze nia po jaz dów me cha nicz nych,

gdyż je go pra wo jaz dy zo sta ło wcze śniej
za trzy ma ne. Po li cjan ci unie moż li wi li
mu 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.
Męż czy zna po nie sie kon se kwen cje kie ro -
wa nia sa mo cho dem oso bo wym w sta nie
nie trzeź wo ści i bez wy ma ga nych upraw -
nień oraz prze kro cze nia do zwo lo nej pręd -
ko ści w te re nie za bu do wa nym. Ko lej ny raz
ape lu je my do wszyst kich kie row ców o to,
aby nie pro wa dzi li po spo ży ciu choć by naj -
mniej szej ilo ści al ko ho lu! – mó wi 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

Jechał bez uprawnień, 
ale za to z promilami…
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8 paź dzier ni ka na te re nie Tech ni -
kum Le śne go im. Wła dy sła wa Je -
dliń skie go w Mi li czu od by ło się Świę -
to La sów Mi lic kich pod ha słem „Las.
Knie ja. Dzi czy zna”. Im pre zę zor ga ni -
zo wa ło Nad le śnic two Mi licz, we
współ pra cy z go spo da rza mi wy da -
rze nia oraz lo kal ny mi ko ła mi ło wiec -
ki mi. Ho no ro wy pa tro nat nad świę -
tem ob jął dy rek tor re gio nal ny La sów
Pań stwo wych we Wro cła wiu.

Naj pierw od pra wio na zo sta ła Msza
świę ta w in ten cji św. Hu ber ta – pa tro -
na my śli wych i le śni ków. Po niej uro czy ste -
go otwar cia im pre zy do ko na li Mar cin
Ca łów – nad le śni czy Nad le śnic twa Mi -
licz – oraz Ju sty na Żar czyń ska – dy rek tor
Tech ni kum Le śne go w Mi li czu. – Ko lej ny
raz spo ty ka my się na Zie mi Mi lic kiej. Baw -
cie się i ko rzy staj cie z te go, co ofe ru je Zie -
mia Mi lic ka – po wie dział Mar cin Ca łów.

Or ga ni za to rzy przy go to wa li mnó -
stwo atrak cji Na sce nie za pre zen to wa li
się sy gna li ści i by ło moż na po dzi wiać po -
kaz wa bie nia pod czas po lo wa nia. Tra dy -
cje ce re mo nia łu ło wiec kie go się ga ją
bar dzo da le ko w prze szłość i są róż ne,
w za leż no ści od za sad przy ję tych przez
da ne ko ło. Sy gna ły, któ re do dzi siaj roz -

brzmie wa ją w pol skiej kniei, słu żą np.
do po bud ki, po wi ta nia, zbiór ki my śli -
wych, roz po czę cia i za koń cze nia po lo wa -
nia. Sy gna li ści uży wa ją do te go
spe cjal nych ro gów my śliw skich.

Du że za in te re so wa nie wzbu dzi ły po -
ka zy mo dy, w trak cie któ rych po ka za no
stro je uży wa ne na po lo wa niach. Po nad to
pre zen to wa no psy my śliw skie i pta ki łow -
ne. By ły tak że po ka zy ku li nar ne „Do bre
z la su”. Po za tym wy stą pił ze spół Mi lic kie -
go Sto wa rzy sze nia Przy ja ciół Dzie ci i Osób
Nie peł no spraw nych – Raj Sto ry. 

Wie le cie ka wych rze czy ofe ro wa ły
licz ne sto iska nad le śnic twa czy kół ło wiec -

kich. Or ga ni za to rzy przy go to wa li tak że
ma łą ga stro no mię z wy pie ka mi oraz po tra -
wa mi m. in. z dzi czy zny.

Na im pre zie po ja wi ły się służ by mun -
du ro we, w tym przed sta wi cie le Woj sko we -
go Cen trum Re kru ta cji we Wro cła wiu
wraz z żoł nie rza mi 82. Ole śnic kie go Ba ta -
lio nu Ewa ku acji Sprzę tu i 2. Ole śnic kiej
Kom pa nii Re gu la cji Ru chu. Na sto isku
pro mo cyj no -in for ma cyj nym WCR Wro -
cław moż na by ło uzy skać in for ma cje o do -
bro wol nej za sad ni czej służ bie woj sko wej
oraz in nych ro dza jach służ by w Woj sku
Pol skim. Do dat ko wo żoł nie rze pod le gli
sze fo wi In spek to ra tu Wspar cia Sił Zbroj -

nych za pre zen to wa li sprzęt woj sko wy jed -
no stek Gar ni zo nu Ole śni ca.

Świę to La sów by ło też oka zją do prze -
pro wa dze nia ak cji cha ry ta tyw nej na rzecz
Mi lic kie go Sto wa rzy sze nia Przy ja ciół Dzie -
ci i Osób Nie peł no spraw nych. Zor ga ni zo -

wa no zbiór kę pie nię dzy, li cy to wa no cie ka -
we ga dże ty, m. in. ra kiet kę do te ni sa sto ło -
we go z pod pi sem pa ra olim pij ki Na ta lii
Par ty ki czy pił kę z au to gra fem Je rze go
Dud ka – by łe go re pre zen tan ta Pol ski
w pił ce noż nej. MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

TECHNIKUM LEŚNE

Święto milickich lasów

Ran kiem 8 paź dzier ni ka na ul. Po -
wstań ców Wiel ko pol skich w Mi li -
czu za trzy ma no 23-lat ka, któ ry pro -

wa dził po jazd pod wpły wem al ko -
ho lu. Nie omi ną go po waż ne kon se -
kwen cje.

Męż czy zna wpadł pod czas kon tro li
dro go wej. Ba da nie sta nu trzeź wo ści wy ka -
za ło w or ga ni zmie kie ru ją ce go pro mil al -
ko ho lu. Po li cjan ci za trzy ma li je go pra wo
jaz dy i unie moż li wi li mu 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 męż czy zna po nie sie kon se kwen cje
praw ne kie ro wa nia sa mo cho dem oso bo -
wym 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

Po alkoholu o poranku

3 paź dzier ni ka mi lic cy po li cjan ci za trzy -
ma li 40-let nie go miesz kań ca Kro śnic,
któ ry był po szu ki wa ny wy ro kiem są du. 

Te go dnia w go dzi nach po po łu dnio wych
pa trol udał się do miej sco wo ści Kro śni ce, gdzie
w miej scu za miesz ka nia za trzy mał 40-let nie go
męż czy znę. Po spraw dze niu je go per so na liów
w po li cyj nej ba zie da nych po twier dzo no, że był
po szu ki wa ny przez mi lic ki sąd w ce lu do pro -
wa dze nia do naj bliż sze go aresz tu śled cze go.
Do cza su re ali za cji są do we go na ka zu 40-lat ka
osa dzo no w ce li po li cyj ne go aresz tu. 

(FE NIX)

Z POLICJI

Zatrzymano poszukiwanego 40-latka W pierw szych dniach paź dzier ni ka
re pre zen ta cja Tech ni kum Le śne go
im. Prof. Wła dy sła wa Je dliń skie go
w Mi li czu uczest ni czy ła w Mi strzo -
stwach Szkół Le śnych w Bie gach
na Orien ta cję. Na sza eki pa za ję ła
pią te miej sce, a in dy wi du al nie Ka rol
Je lew ski zdo był brąz. 

Or ga ni za to ra mi im pre zy by ły Tech ni -
kum Le śne im. Ada ma Lo re ta w Tu cho li,
Uczniow ski Klub Spor to wy Włó czy kij
przy Pu blicz nej Szko le Pod sta wo wej
w Osie ku, Brac two Czar nej Wo dy oraz
Nad le śnic two Osie.

Pierw szą run dę za wo dów prze pro wa -
dzo no przy sta dio nie spor to wym w miej -
sco wo ści Osie, na to miast dru gą

w oko li cach je zio ra Tu szy nek w Osie ku ko -
ło Skór cza. W dru ży nie z mi lic kie go tech -
ni kum zna leź li się Ka rol Je lew ski, Ma ciej
An drze jew ski, Ro bert Po do biń ski i Ma ciej
Skrzyp czyk. W ka te go rii M’18 pierw szy
z wy mie nio nych na dy stan sie 4,2 km wy -
wal czył brą zo wy me dal, a w kla sy fi ka cji
dru ży no wej mi lic ki ze spół upla so wał się
na pią tej po zy cji. 

– Za wo dy ro ze gra ne zo sta ły w bar dzo
życz li wej i spor to wej at mos fe rze. Po za ry -
wa li za cją na tra sach prze wi dzia no tak że
spo tka nie in te gra cyj ne w krę giel ni, któ re
po za za ba wą da ło moż li wość omó wie nia
i prze ana li zo wa nia na go rą co wy ni ków
zma gań – za ko mu ni ko wa ło Tech ni kum
Le śne w Mi li czu.

OPRAC. (FE NIX)

BIEGI NA ORIENTACJĘ

Karol Jelewski 
z brązowym medalem!
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Na bieżąco 5

4 paź dzier ni ka w sie dzi bie Ge ne ral -
nej Dy rek cji Dróg Kra jo wych i Au to -
strad we Wro cła wiu od by ło się po sie -
dze nie Ze spo łu Oce ny Pro jek tów In -
we sty cyj nych. Roz ma wia no o bu do -
wie ob wod ni cy Mi li cza w cią gu dro gi
kra jo wej nr 15. 

Pod czas spo tka nia pod su mo wa no
opra co wa nie waż ne go do ku men tu, ja kim
jest Stu dium Tech nicz no -Eko no micz no -
-Śro do wi sko we, w ra mach któ re go do ko -
na no ana li zy wie lo kry te rial nej dla
wszyst kich pię ciu pro po no wa nych tras ob -
wod ni cy Mi li cza. Spo śród pod da nych
szcze gó ło wej ana li zie pro po zy cji naj więk -
szą licz bę punk tów otrzy mał wa riant 5,
któ ry jed no cze śnie zo stał wy bra ny ja ko
pre fe ro wa ny do re ali za cji. Ja ko al ter na ty -
wa naj wyż szą oce nę zy skał wa riant 3.

– Wa riant 5 już na eta pie kon sul ta cji
tras ob wod ni cy zo stał za pro po no wa ny
przez gmi nę Mi licz. Tra sa re ko men do wa -
na przez na szą gmi nę jest rów nież zde cy -
do wa nie naj ko rzyst niej szym wa rian tem
w opi nii lo kal nej spo łecz no ści. Za wy bo -
rem opo wie dzia ło się 129 opi nio daw ców
(w sto sun ku do wa rian tu 3, któ ry uzy skał
ak cep ta cję 13 opi nio daw ców, ce chu je się
po nad 75-pro cen to wą ak cep ta cją lo kal nej
spo łecz no ści). Przy po mnij my, że oba wa -
rian ty są bar dzo zbli żo ne do sie bie, a naj -
waż niej szą róż ni cą jest od le głość

ob wod ni cy od miej sco wo ści Ka szo wo. Wa -
riant 5 omi ja w rów nej od le gło ści za rów no
Ka szo wo, jak i Ka szo wo pod Mi li czem
o ok. 300 m. Wa riant 3 jest mniej ko rzyst -
ny dla miesz kań ców Ka szo wa, bo prze bie -
ga przez je go pół noc ną część, przy le ga jąc
wprost do dzia łek bu dow la nych. W obu
wa rian tach new ral gicz nym od cin kiem jest
przej ście przez Mły nów kę, staw oraz rze kę
Ba rycz w po bli żu Ostoi Ko ni ka Pol skie go,
gdzie za pla no wa no ok. 280-me tro wą es ta -
ka dę. Koszt bu do wy ob wod ni cy wy ce nio -
no na ok. 370-380 mln zł – in for mu ją
wła dze gmi ny Mi licz.

Wska za ne pro po zy cje wraz ze szcze -
gó ło wy mi ma te ria ła mi zo sta ną te raz prze -
ka za ne do Ko mi sji Oce ny Pro jek tów
In we sty cyj nych przy GDD KiA, któ ra za -
twier dzi je do dal sze go pro ce do wa nia
w kie run ku wy da nia de cy zji o śro do wi -
sko wych uwa run ko wa niach dla te go
przed się wzię cia. Prze targ na wy ko na nie
pro jek tów bu dow la nych i wy ko naw czych
wraz z bu do wą ob wod ni cy za pla no wa no
na po ło wę 2024 ro ku. Sa ma bu do wa roz -
pocz nie się praw do po dob nie w la -
tach 2026-27. 

(FE NIX)

INWESTYCJE

Budowa obwodnicy ruszy za cztery lata?

12 paź dzier ni ka mi lic cy po li cjan ci za -
trzy ma li ko lej ne go męż czy znę, któ ry
był po szu ki wa ny przez sąd w ce lu do -
pro wa dze nia do aresz tu śled cze go. 

Funk cjo na riu sze w Bu ko wi cach uję li
miesz ka ją ce go tam 61-let nie go męż czy -
znę. Po spraw dze niu je go per so na liów

w po li cyj nej ba zie da nych po twier dzi ło
się, iż 61-la tek był po szu ki wa ny przez mi -
lic ki sąd w ce lu do pro wa dze nia do naj -
bliż sze go aresz tu śled cze go. Męż czy zna
zo stał za trzy ma ny i prze wie zio ny do mi -
lic kiej ko men dy, gdzie umiesz czo no go
w aresz cie do cza su re ali za cji są do we go
na ka zu. (AN KA)

Z POLICJI

Kolejny zatrzymany
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15 paź dzier ni ka w Pię ko ci nie (gmi -
na Mi licz) zor ga ni zo wa no XIII edy cję
Mię dzy wo je wódz kie go Kon kur su Or -
ki Za przę giem Kon nym oraz V Fe sti -
wal Dy ni. No wo ścią w tym ro ku był
Pik nik z Da nia mi z Pol skiej Wie przo -
wi ny. Or ga ni za to rem by ło so łec two
Pię ko cin, we współ pra cy z Ośrod -
kiem Kul tu ry w Mi li czu, Dol no ślą ską
i Wiel ko pol ską Izbą Rol ni czą. 

W Mię dzy wo je wódz kim Kon kur sie
Or ki z Za przę giem Kon nym w szran ki sta -
nę ło po sze ściu za wod ni ków z Dol ne go Ślą -
ska i Wiel ko pol ski. Każ dy miał wy zna czo ną
bruz dę, wzdłuż któ rej mu siał dwu krot nie
prze je chać. Ko mi sja oce nia ła czas prze jaz -

du, do kład ność i fa cho wość wy ko na nej or -
ki oraz wra że nie ogól ne i strój ora cza. Naj -
lep si otrzy ma li pu cha ry oraz na gro dy

rze czo we. Zwy cię żył – tak jak w po przed -
niej edy cji – Jan Gry gle wicz. Na po dium
zna leź li się rów nież Jó zef Rę ko sie wicz
i Prze my sław Sier pow ski. Ju ro rzy po sta no -
wi li wy róż nić tak że naj młod szych za wod -
ni ków – Ro ber ta Rę ko sie wi cza i An to nie go
Ducz ma la – oraz pa nie – Ka ta rzy nę Pa -
lusz czak i Ewę Ol szew ską. Przy zna ne też
wy róż nie nia od pre ze sa Dol no ślą skiej Izby
Rol ni czej, pre ze sa Wiel ko pol skiej Izby Rol -
ni czej, bur mi strza Mi li cza, wi ce prze wod -
ni czą ce go Ra dy Miej skiej w Mi li czu,
de le ga ta do Kra jo wej Ra dy Izb Rol ni czych,
prze wod ni czą ce go Ra dy Po wia to wej Dol -
no ślą skiej Izby Rol ni czej w Mi li czu.

Na V Fe sti wa lu Dy ni moż na by ło do -
wie dzieć się wie lu cie ka wych in for ma cji

na te mat ga tun ków i wa run ków upra wia -
nia te go uni wer sal ne go wa rzy wa. Z miąż -
szu dy ni przy go to wać moż na zu pę czy
ser nik, ale tak że muf fi ny, plac ki, ko tle ty, ra -
cu chy czy farsz do na le śni ków. Pest ki do da -
je się do sa ła tek lub cia sta, a z ole ju
przy go to wu je się dres sing do sa łat ki. Do po -
traw moż na wy ko rzy sty wać tar tą su ro wą
dy nię, np. do plac ków, lub też usma żo ną
bądź ugo to wa ną w ka wał kach, np. do ma -
ka ro nu. Do wie lu dań i de se rów wy ko rzy -
sty wa ne jest też purée z pie czo nej dy ni.
Po nad to za pre zen to wa no roz ma ite od mia -
ny dy ni upra wia nych w Pię ko ci nie. By ły
tak że kon ku ren cje spraw no ścio we z dy nią
w ro li głów nej, de gu sta cja ar bu zów oraz
atrak cje dla naj młod szych. Każ dy mógł

spró bo wać zu py dy nio wej i gro chów ki z ko -
tła. Od by ła się też de gu sta cja dań z mię sa
wie przo we go na spe cjal nie przy go to wa nym
sto isku.

– Dżdży sta paź dzier ni ko wa au ra nie
znie chę ci ła or ga ni za to rów, ora czy, za pro -
szo nych go ści oraz wszyst kich przy by łych.
Pię ko cin od wie dzi ło mnó stwo osób, któ re
po twier dza ły wy so ki po ziom or ga ni za cyj -
ny i uro kli wy cha rak ter im pre zy. Dzię ku -
je my wszyst kim za obec ność i do bre sło wo,
a or ga ni za to rom ser decz nie gra tu lu je my!
Dzię ki wam sztu ka or ki kon nej mo że
wciąż fa scy no wać ko lej ne po ko le nia, a nie -
do ce nio na dy nia mo że stać się wiel ką ku -
li nar ną in spi ra cją – pod su mo wa li
or ga ni za to rzy. MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

PIĘKOCIN

Zmagania oraczy, festiwal dyni i piknik z wieprzowiną



Rozmaitości 7

Na po nad 17 ty się cy zło tych wy li czo -
no stra tę Skar bu Pań stwa, wy ni ka ją -
cą z bra ku opła ty ak cy zo wej za ty -
toń, któ ry nie le gal nie po sia da ła 35-
let nia ko bie ta. Miesz kan kę Żmi gro -
du za trzy ma li 12 paź dzier ni ka mi lic -
cy po li cjan ci.

Mun du ro wi na jed nej z mi lic kich ulic
za trzy ma li sa mo chód oso bo wy mar ki Ford
Fo cus, któ rym je cha ła 35-let nia miesz kan -
ka Żmi gro du, al bo wiem we dług wcze -
śniej szych usta leń ko bie ta ta w ostat nim
cza sie na te re nie mia sta wpro wa dza ła
do ob ro tu ty toń bez obo wiąz ko wych zna -
ków ak cy zy. 

Po li cyj ne usta le nia się po twier dzi -
ły – w za trzy ma nym po jeź dzie zna le zio no
dwa du że wor ki ju to we, w któ rych znaj do -
wa ły się mniej sze, po por cjo wa ne wo recz ki fo -
lio we z za war to ścią ty to niu, każ dy
o wa dze 400 gra mów. Łącz nie w sa mo cho -
dzie funk cjo na riu sze za bez pie czy li bli sko14

ki lo gra mów ty to niu bez zna ków ak cy zy. Ko -
lej ny wo rek z roz dro bio nym, wy su szo nym
ty to niem, owa dze po nad6 ki lo gra mów, zna -
le zio no w miej scu za miesz ka nia 35-lat ki.

– Po li cjan ci po twier dzi li, że nie le gal -
nie po sia da ny przez ko bie tę ty toń nie miał
ja kich kol wiek zna ków ak cy zo wych.
W związ ku z tym zo sta ła za trzy ma na
i prze wie zio na wraz z za bez pie czo nym to -
wa rem do mi lic kiej ko men dy, gdzie prze -
pro wa dzo no dal sze czyn no ści pro ce so we
z jej udzia łem. Po prze słu cha niu w cha rak -

te rze po dej rza nej 35-lat kę zwol nio no, a za -
bez pie czo ny ty toń tra fił do po li cyj ne go de -
po zy tu – in for mu je pod insp. Sła wo mir
Wa leń ski z KPP w Mi li czu.

Jak wstęp nie usta lo no, stra ty Skar bu
Pań stwa z ty tu łu wpro wa dze nia do ob ro -
tu ta kiej ilo ści ty to niu bez opła co ne go po -
dat ku ak cy zo we go mo gły wy nieść
po nad 17 ty się cy zło tych. Po stę po wa nie
jest w to ku. Po li cja usta la po cho dze nie za -
bez pie czo ne go ty to niu. Spra wa znaj dzie
swój fi nał w są dzie. (AN KA)

Szko łę Pod sta wo wą im. Ed mun da
Bo ja now skie go w Kuź ni cy Cze szyc -
kiej od wie dził pi sarz Pa weł Wa ku ła.
Do szło do te go w ra mach pro jek tu
„Przy go da z hi sto rią w tle, czy li wa liz -
ka peł na ksią żek”, któ ry re ali zu je Dol -
no ślą ska Bi blio te ka Pu blicz na im. Ta -
de usza Mi kul skie go we Wro cła wiu. 

Pro gram ów do fi nan so wa no ze środ -
ków Mi ni ster stwa Kul tu ry i Dzie dzic twa
Na ro do we go, po cho dzą cych z Fun du szu
Pro mo cji Kul tu ry, a tak że z sa mo rzą du
wo je wódz twa dol no ślą skie go. 

W spo tka niu uczest ni czy li ucznio -
wie klas IV -VI oraz na uczy cie le. Pi sarz
po pro wa dził warsz ta ty ar ty stycz ne, któ -
rych ce lem by ło za po zna nie się z twór -
czo ścią au to ra. Zor ga ni zo wa no tak że
kon kurs pla stycz ny „Bli skie spo tka nia
z hi sto rią”, na któ ry wpły nę ły 32 pra ce.
Pa weł Wa ku ła oraz przed sta wi cie le bi -
blio te ki wo je wódz kiej wy bra li pięć prac,
któ re zo sta ną no mi no wa ne do na gro dy
głów nej i bę dą za pre zen to wa ne na wy sta -
wie w Dol no ślą skiej Bi blio te ce Pu blicz -
nej we Wro cła wiu. 

OPRAC. (FE NIX)

Z POLICJI

Odpowie za posiadanie nielegalnego tytoniu
SP KUŹNICA CZESZYCKA

Przygoda z historią w tle

Za rząd Pań stwo we go Fun du szu Re -
ha bi li ta cji Osób Nie peł no spraw nych
za twier dził li stę pro jek tów, któ re uzy -
ska ły do fi nan so wa nie w pro gra mie
„Do stęp ny sa mo rząd – gran ty”. Nasz
po wiat w ka te go rii ‘ma ły grant‘
otrzy ma do fi nan so wa nie w mak sy -
mal nej wy so ko ści, czy li 100 tys. zł.

Ce lem pro jek tu jest po pra wa do stęp -
no ści do usług pu blicz nych, świad czo nych
przez jed nost ki or ga ni za cyj ne po wia tu, dla
osób ze szcze gól ny mi po trze ba mi, w tym
z nie peł no spraw no ścia mi. W Ze spo le
Szkół im. Ta de usza Ko ściusz ki w Mi li czu
oraz w Po wia to wym Cen trum Edu ka cyj -
nym i Psy cho lo gicz no -Pe da go gicz nym
do po trzeb osób z nie peł no spraw no ścia mi
do sto so wa ne bę dą ła zien ki. Do dat ko wo
w PCE iPP do sto so wa na zo sta nie stro na in -
ter ne to wa. 

Z ko lei w Po wia to wym Cen trum Po -
mo cy Ro dzi nie prze wi dzia no za in sta lo -
wa nie re cep cyj nej pę tli in duk cyj nej

do punk tu ob słu gi klien ta, mon taż ta blic
z in for ma cją pi sa ną i pik to gra ficz ną,
ozna ko wa nie po miesz czeń i cią gów ko -
mu ni ka cyj nych al fa be tem Bra il le'a, mon -
taż pla nów ty flo gra ficz nych. W bu dyn ku
Sta ro stwa Po wia to we go w Mi li czu za -
mon to wa na bę dzie ta bli ca z in for ma cją
na te mat roz kła du po miesz czeń i za ku -
pio ne zo sta ną prze no śne pę tle in duk cyj -

ne na po trze by ob słu gi klien tów.  Po nad -
to jed nost ki te w ra mach pro jek tu bę dą
mo gły sko rzy stać ze wspar cia do rad cze go
eks per tów w ce lu uła twie nia pla no wa nia
i wdra ża nia roz wią zań, któ re przy czy nią
się do za pew nie nia do stęp no ści ar chi tek -
to nicz nej, cy fro wej i ko mu ni ka cyj no -in -
for ma cyj nej oso bom ze szcze gól ny mi
po trze ba mi. (FE NIX)

POWIAT

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

Mi lic cy po li cjan ci za trzy ma li ko lej ne -
go nie trzeź we go kie row cę. Tym ra -
zem 51-let ni męż czy zna miał w or -
ga ni zmie 2,8 pro mi la al ko ho lu. Nie -
od po wie dzial ne go kie row cę cze ka ją
te raz po waż ne kon se kwen cje.

12 paź dzier ni ka o go dzi nie 8.30
w miej sco wo ści Ostro wą sy (gmi na Mi licz)
po li cjan ci za trzy ma li do kon tro li dro go wej
sa mo chód oso bo wy mar ki Da ewoo La nos,
któ rym kie ro wał 51-let ni miesz ka niec jed -

nej z oko licz nych wsi. Ba da nie sta nu trzeź -
wo ści wy ka za ło w je go or ga ni zmie aż 2,8
pro mi la al ko ho lu! W związ ku z tym mun -
du ro wi za trzy ma li nie trzeź we mu kie row -
cy pra wo jaz dy i unie moż li wi li mu dal szą
jaz dę, prze ka zu jąc sa mo chód oso bie przez
nie go wska za nej.

– Po stę po wa nie jest w to ku, a spra wa
za koń czy się w mi lic kim są dzie, gdzie 51-
la tek od po wie za kie ro wa nie sa mo cho dem
w sta nie nie trzeź wo ści. Przy po mi na my, że
za ta ki czyn gro zi ka ra na wet do dwóch lat

po zba wie nia wol no ści. Po nad to sąd ob li ga -
to ryj nie orze ka za kaz pro wa dze nia wszel -
kich bądź okre ślo ne go ro dza ju po jaz dów
na okres nie krót szy niż trzy la ta, a do te go
świad cze nie pie nięż ne na rzecz Fun du szu
Po mo cy Po krzyw dzo nym oraz Po mo cy
Post pe ni ten cjar nej w wy so ko ści co naj -
mniej 5 ty się cy zło tych. Orze czo ne przez
sąd świad cze nie mo że na wet się gnąć kwo -
ty 60 ty się cy zło tych – mó wi Sła wo mir
Wa leń ski z mi lic kiej ko men dy po li cji. 

Funk cjo na riu sze po li cji ape lu ją
do wszyst kich, aby nie kie ro wa li po jaz da -
mi po spo ży ciu choć by naj mniej szej ilo ści
al ko ho lu oraz o roz wa gę i za cho wa nie
ostroż no ści na dro dze. (AN KA)

Z POLICJI

Jazda na podwójnym gazieKil ka dzie siąt dzie ci z Aka de mii
Przed szko la ka we Wsze wil kach spo -
tka ło się z dziel ni co wy mi, któ rzy
w ra mach dzia łań pod na zwą „Bez -
piecz na dro ga do szko ły” prze pro wa -
dzi li z ni mi pro fi lak tycz ne po ga dan ki
na te ma ty zwią za ne z bez pie czeń -
stwem naj młod szych. 

Spo tka nie, w któ rym uczest ni czy ły
dzie ci z grup Pszczół ki, Le śne Skrza ty,
Del fin ki, Mo tyl ki, pro wa dzi li st. asp. Prze -
my sław Mi krut i asp. Ma te usz Lesz czy -
szyn. Mun du ro wi omó wi li pod sta wo we
za sa dy bez pie czeń stwa w ru chu dro go -
wym. Przede wszyst kim wska za li, jak pra -

wi dło wo i bez piecz nie prze cho dzić przez
uli cę, ja kie zna ki dro go we są istot ne dla
pie szych oraz ja kie zna cze nie ma sy gna li -
za cja świetl na na przej ściach dla pie szych.
Pod kre śli li, jak waż ne jest uży wa nie ele -
men tów od bla sko wych, któ re są wi docz -
ne z da le ka dla kie row ców i znacz nie
zwięk sza ją bez pie czeń stwo pie szych po -
ru sza ją cych się po zmro ku. 

Przed szko la ki do wie dzia ły się tak że,
jak za cho wy wać się w kon tak tach z ob cy -
mi, nie zna ny mi oso ba mi, jak rów nież co
zro bić w przy pad ku nie spo dzie wa ne go
ata ku agre syw ne go psa. Na za koń cze nie
dziel ni co wi przy po mnie li o ko rzy sta niu
z nu me ru alar mo we go 112. (FE NIX)

WSZEWILKI

Z przedszkolakami
rozmawiali o bezpieczeństwie
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Szkol ny Zwią zek Spor to wy „Dol ny
Śląsk” we Wro cła wiu przed sta wił wy -
ni ki Współ za wod nic twa Spor to we go
Szkół Wo je wódz twa Dol no ślą skie go
w ro ku szkol nym 2021/2022. W li -
ce alia dzie ry wa li zo wa ło po nad 200
pla có wek z ca łe go re gio nu. W pierw -
szej dzie siąt ce ran kin gu zna la zło się
mi lic kie li ceum. 

I Li ceum Ogól no kształ cą ce im. Ar mii
Kra jo wej w Mi li czu w kla sy fi ka cji ogól nej
szkół po nad pod sta wo wych ca łe go wo je -
wódz twa zna la zło się na dzie wią tym miej -
scu, z do rob kiem 1160 punk tów. – Jest to
naj lep szy wy nik na sze go li ceum w do tych -

cza so wej hi sto rii szko ły w te go ty pu roz -
gryw kach. Po wyż sze osią gnię cie jest za słu gą
za rów no uczniów, jak i opie ku nów – Ho no -
ra ty No wic kiej, Jac ka Po sac kie go i Ar tu ra
Czu jow skie go – po in for mo wa ło kie row nic -
two LO. 

Wy so ko w ran kin gu upla so wa ły się
tak że Ze spół Szkół im. Ta de usza Ko ściusz -
ki – 24. miej sce z 1030 punk ta mi – oraz
Tech ni ku Le śne im. Prof. Wła dy sła wa Je -
dliń skie go – 28. lo ka ta z 978 punk ta mi.
W ra mach li ce alia dy ucznio wie ry wa li zo -
wa li w wie lu dys cy pli nach, m. in. siat ków -
ce, ko szy ków ce, pił ce noż nej ha lo wej,
bie gach prze ła jo wych czy te ni sie sto ło -
wym. (FE NIX)

SPORT SZKOLNY

Milickie liceum w czołówce
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W czte rech ostat nich me czach dru -
ży na Ba ry czy Su łów mu sia ła uznać
wyż szość ry wa li. Nie po ko ić mu si tak -
że fakt, że w żad nym z tych spo tkań
na si pił ka rze nie strze li li go la. 

Kil ka dni po mi ni mal nej po raż ce
w VIII ko lej ce z Pia stem Żmi gród su ło wia -
nie zmie rzy li się w 1/8 Okrę go we go Pu -
cha ru Pol ski z Ze ni tem Mię dzy bórz
na je go te re nie. Miej sco wi roz bi li nasz ze -

spół 4: 0 i to oni awan so wa li do na stęp nej
run dy. 

Po tem przy szła li go wa po raż ka z eki pą
Fo to -Hi gie na Gać, po dob nie jak z Pia -
stem – 0: 1. Ta kim sa mym wy ni kiem za -
koń czył się po je dy nek w X ko lej ce
po mię dzy Ba ry czą a dru ży ną Mo to Jelcz
Oła wa. Tym sa mym su ło wia nie prze gra li
czwar te spo tka nie z rzę du, w każ dym nie
strze la jąc go la. 

(AN KA)

PIŁKA NOŻNA

Seria porażek Baryczy

Ko lej ny uda ny start w za wo dach pły -
wac kich ma ją za so bą re pre zen tan ci
Black Aqua Kro śnic ka Przy stań.
Na X Ogól no pol skich Mi strzo stwach
Ostrze szo wa w Pły wa niu kro śni cza -
nie aż 14 ra zy sta wa li na po dium.

Do ry wa li za cji przy stą pi ło po nad 200
za wod ni ków z 16 klu bów. Sek cję Black
Aqua re pre zen to wa ło sied mio ro pły wa ków
i każ dy z nich przy naj mniej raz sta nął
na po dium. Po nad to na si uta len to wa ni za -
wod ni cy po pra wia li swo je re kor dy ży cio we. 

Dwa zło te krąż ki i je den brą zo wy zdo -
był Mar cin Ma ry jow ski, któ ry tym sa mym
zo stał uzna ny za naj lep sze go za wod ni ka
w je go ka te go rii wie ko wej. W kon ku ren -
cjach 50 i 100 me trów sty lem do wol nym
Mar cin oka zał się bez kon ku ren cyj ny,
a na 50 m sty lem mo tyl ko wym za jął trze -
cie miej sce. 

Trzy me da le wy wal czył tak że Ma te -
usz Twa róg, ty le że je den zło ty i dwa srebr -

ne. On rów nież zo stał uzna ny za naj lep sze -
go za wod ni ka w je go ka te go rii wie ko wej.
Ma te usz był naj szyb szy na 100 m sty lem
mo tyl ko wym, na to miast na 50 m sty lem
mo tyl ko wym i na 50 m sty lem do wol nym
upla so wał się na dru giej lo ka cie. 

Le na Kraw czyk sta nę ła na naj wyż -
szym stop niu po dium, wy gry wa jąc ry wa -
li za cję na 100 m sty lem mo tyl ko wym.
Z ko lei Zo fia Ka miń ska by ła dru ga
na 100 m sty lem do wol nym oraz trze cia
na 50 m sty lem mo tyl ko wym, a An na Sa -

dow ska zo sta ła wi ce mi strzy nią na 100 m
sty lem kla sycz nym i upla so wa ła się na trze -
ciej po zy cji na 50 m sty lem kla sycz nym.
Po nad to Mał go rza ta Ka miń ska wy wal czy -
ła sre bro na 100 m sty lem do wol nym, na -
to miast Na ta lia Do niec ka zdo by ła ta ki sam
krą żek na 100 m sty lem do wol nym. 

Do te go me da lo we go do rob ku zło to
do rzu ci ła szta fe ta w skła dzie: Mar cin Ma -
ry jow ski, Zo fia Ka miń ska, Le na Kraw czyk,
Ma te usz Twa róg, któ ra wy gra ła kon ku ren -
cję 4x50 sty lem do wol nym. (AN KA)

PŁYWANIE

Wrócili z Ostrzeszowa z 14 medalami

W ha li spor to wej przy Szko le Pod sta -
wo wej nr 1 im. Mi ko łaj Ko per ni ka
w Mi li czu od był się tur niej pod ha -
słem „Po że gna nie la ta, prze pro wa -
dzo ny w ra mach pro jek tu „Fut bo lo wi
Pa sjo na ci 5”. Or ga ni za to rem wy da -
rze nia by ło Mi lic kie Sto wa rzy sze nie
Przy ja ciół Dzie ci i Osób Nie peł no -
spraw nych. Im pre za zo sta ła do fi nan -
so wa na ze środków Pań stwo we go
Fun du szu Re ha bi li ta cji Osób Nie peł -
no spraw nych, bę dą cych w dys po zy -
cji sa mo rzą du wo je wódz twa dol no -
ślą skie go. 

W tur nie ju boc ci oraz pił ki noż nej
wzię ło udział osiem ze spo łów, w skład któ -
rych wcho dzi li za wod ni cy w róż nym wie -
ku i ze zróż ni co wa nym ro dza jem
nie peł no spraw no ści. Wszyst ko od by wa ło
się w przy ja znej at mos fe rze, z wie lo ma cie -
ka wy mi atrak cja mi, ta ki mi jak choć by kon -
kurs rzu tów kar nych. Na za koń cze nie
spon ta nicz nie od by ła się za ba wa ta necz na. 

– Uczest ni cy jak zwy kle po pi sa li się
nie tyl ko kre atyw no ścią w wy my śla niu
nazw ze spo łów, ale i ser cem do ry wa li za cji
w du chu fa ir play. Wszy scy da li z sie -
bie 110 pro cent, ale naj lep szy oka zał się ze -
spół Śro do wi sko wych Or łów. Pra gnie my
ser decz nie po dzię ko wać dy rek cji Szko ły
Pod sta wo wej nr 1 w Mi li czu za udo stęp -
nie nie ha li i li czy my, że bę dzie my mo gli
po now nie u was go ścić! – pod su mo wa li or -
ga ni za to rzy.

Pro jekt „Fut bo lo wi Pa sjo na ci 5” jest
kon ty nu acją dzia łal no ści dru ży ny Pił kar -
ski Tryb Ży cia, któ ra od 2014 funk cjo nu je
przy Mi lic kim Sto wa rzy sze niu Przy ja ciół
Dzie ci i Osób Nie peł no spraw nych i ma
na ce lu za pew nie nie oso bom z nie peł no -
spraw no ścia mi, za miesz ku ją cym na te re -

nie wo je wódz twa dol no ślą skie go (w po -
wia tach mi lic kim, trzeb nic kim, ole śnic -
kim, oław skim i we Wro cła wiu)
od po wied nich wa run ków do ak ty wi za cji
spor to wej, roz wi ja nia pa sji i funk cjo no wa -
nia w spo łe czeń stwie po przez or ga ni za cję

cy klu im prez spor to wo -re kre acyj nych.
Dzię ki te mu oko ło sto osób nie peł no -
spraw nych do sta je szan sę na po pra wę kon -
dy cji psy cho fi zycz nej i sta nu zdro wia oraz
ak ty wi za cję i in te gra cję spo łecz ną. 

OPRAC. (FE NIX)

MSPDiON

Integracja społeczna w duchu rywalizacji sportowej
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