
Te ma tem głów nym nie daw ne go po -
sie dze nia Ko mi sji spraw spo łecz nych
w Mi li czu był pro jekt bu do wy schro ni -
ska dla bez dom nych zwie rząt, któ ry
wy grał w ze szłym ro ku gło so wa nie
w bu dże cie oby wa tel skim. Do tej po -
ry nie jest on re ali zo wa ny, dla te go
pa dła pro po zy cja zor ga ni zo wa nia
spo tka nia gru py ini cja tyw nej z rad ny -
mi oraz bur mi strzem Mi li cza, że by
wy ja śnić wszel kie róż ni ce zdań czy
wąt pli wo ści po ja wia ją ce się w prze -
strze ni pu blicz nej. Ty le że na spo tka -
niu nie po ja wił się ani wło darz, ani
ża den z pra cow ni ków urzę du.

War to przy po mnieć, że w gło so -
wa niu nad bu dże tem oby wa tel skim

pro jekt bu do wy schro ni ska za 350
ty się cy zło tych po par ło 1416 miesz -
kań ców. Jed nak we dług władz gmi -
ny nie jest moż li we wy bu do wa nie
ta kie go obiek tu za ową kwo tę, po -
nie waż ma to kosz to wać re al nie po -
nad mi lion zło tych. Dla te go
zde cy do wa no o za mro że niu tej in -
we sty cji.

W po sie dze niu, któ re od by ło
się 17 paź dzier ni ka, uczest ni czy ła
szóst ka rad nych, a tak że Ka ta rzy na
Hirsz feld -Od row ska – pre zes To wa -
rzy stwa Opie ki nad Zwie rzę ta mi
w Mi li czu, Ka ro li na Za łęcz na – le karz
we te ry na rii – oraz miesz kań cy. Za -
bra kło na to miast przed sta wi cie li
władz gmi ny. 

Jesz cze przed roz po czę ciem ob -
rad na rę ce prze wod ni czą cej Ali cji
Szat kow skiej zo stał prze ka za ny list
od bur mi strza Mi li cza. In for mu je
w nim, że nie sta wi się na po sie dze -
nie Ko mi sji spraw spo łecz nych, ar gu -
men tu jąc to bez ce lo wo ścią ta kie go
spo tka nia. Jak stwier dził, wy star cza -
ją co wy ja śnił swo je sta no wi sko na te -
mat bu do wy schro ni ska na ła mach
pra sy. Pod wa żył tak że pro wa dze nie
dys ku sji na fo rum Ko mi sji spraw spo -
łecz nych, po nie waż – je go zda -
niem – nie jest ona kom pe tent na
do roz strzy ga nia ta kich kwe stii. 
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STRAŻ POŻARNA

Wsparcie dla druhów
z naszego powiatu

CIESZKÓW

Uhonorowani 
za pół wieku pożycia
małżeńskiego
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Czytaj na str. 4

Dokończenie na str. 2

MILICZ

Demokracja nie
dla wszystkich?
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dokoń� czenie ze strony 1
– Z mo jej ini cja ty wy w dniu 6 paź -
dzier ni ka 2022 r. od by ło się spo tka nie
z gru pą ini cja tyw ną, na któ rym
przy udzia le pro jek tan tów obu stron
zo sta ły omó wio ne kwe stie tech nicz ne
i fi nan so we re ali za cji za da nia, któ re go
kon klu zją by ło, że nie jest re al ne wy -
bu do wa nie schro ni ska za kwo tę prze -
zna czo ną w bu dże cie oby wa tel skim.
Na spo tka niu tym zo sta ło przed sta -
wio ne gru pie ini cja tyw nej al ter na tyw -
ne roz wią za nie pro ble mu
bez dom no ści zwie rząt i opie ki nad ni -
mi. Za pro po no wa no, aby w bu dże cie
na rok 2023 zna czą co pod nieść środ -
ki na re ali za cję „Pro gra mu opie ki
nad zwie rzę ta mi oraz za po bie ga nia
bez dom no ści zwie rząt na ob sza rze
gmi ny Mi licz” i w tym za kre sie ocze -
ku je my na sta no wi sko gru py ini cja -
tyw nej. Ko mi sja ds. spo łecz nych Ra dy
Miej skiej w Mi li czu nie jest wła ści wą
do dys ku sji nad te ma tem re ali za cji za -
da nia in we sty cyj ne go (wła ści wość Ko -
mi sji Bu dże to wej Ra dy Miej skiej) ani
me ry to rycz na w kwe stii re ali za cji za -
dań gmi ny, wy ni ka ją cych z usta wy
o ochro nie zwie rząt (wła ści wość Ko -
mi sji Rol nic twa, Le śnic twa, Ochro ny
Śro do wi ska i Ob sza rów Wiej skich),
w związ ku z czym nie wi dzę uza sad -
nie nia dla mo jej obec no ści na po sie -
dze niu. Re asu mu jąc, bu do wa
schro ni ska dla zwie rząt zre ali zo wa ła -
by je dy nie część za dań wy ni ka ją cych
z usta wy o ochro nie zwie rząt, pod czas
gdy zwięk sze nie środ ków na re ali za cję
przyj mo wa ne go co rocz nie „Pro gra mu
opie ki nad zwie rzę ta mi oraz za po bie -
ga nia bez dom no ści zwie rząt na ob sza -
rze gmi ny Mi licz” mo że bar dziej
kom plek so wo po pra wić obec ną sy tu -
ację. Na ko niec pra gnę zwró cić się
do rad nych Ko mi sji ds. spo łecz nych
i za ape lo wać o roz wa gę w związ ku
z ak tu al nym kry zy sem ener ge tycz -
nym. Na le ży za uwa żyć, że sa mo rzą dy
sta nę ły przed re al nym za gro że niem
dla za pew nie nia nor mal ne go funk cjo -
no wa nia gmin nych szkół i in nych jed -
no stek gmin nych, dzia ła ją cych
w ob sza rach dzia łań Ko mi sji. Obec na
sy tu acja wy mu sza na nas jesz cze bar -
dziej ra cjo nal ne wy dat ko wa nie środ -
ków tak, aby po pro stu za pew nić
dzie ciom cie pło w szko łach. Dla te go
też z du żą roz trop no ścią pod cho dzę
do za sad no ści bu do wy w obec nym
cza sie schro ni ska i o tę sa mą roz trop -
ność pro szę Pań stwa. Pro po nu ję roz -
wią za nie pro ble mu bez dom no ści
zwie rząt po przez dzia ła nia mięk kie
i na szer szą ska lę, do ty ka ją ce wie lu róż -
nych aspek tów ochro ny zwie rząt.
Do re ali za cji tych za dań za pra szam To -
wa rzy stwo Opie ki nad Zwie rzę ta mi

od dział Mi licz, li cząc na po zy tyw ną
od po wiedź, gdyż na szym wspól nym
ce lem jest po pra wa sy tu acji, na co ja
de kla ru ję zna czą ce zwięk sze nie środ -
ków i za an ga żo wa nie – czy ta my w pi -
śmie wło da rza Mi li cza.

Ta kie sta no wi sko obu rzy ło część
rad nych oraz uczest ni ków spo tka nia.
Ali cja Szat kow ska uzna ła to za oka za -
nie bra ku sza cun ku wo bec ini cja to rów
pro jek tu oraz 1416 miesz kań ców, któ -
rzy go po par li. Wska za ła, że mi ja niem
się z praw dą jest stwier dze nie, że Ko -
mi sja spraw spo łecz nych nie jest wła -
ści wym or ga nem do dys ku sji na te mat
pro ble mu bez dom no ści zwie -
rząt. – Jest to pro blem oczy wi ście spo -
łecz ny. W tej spra wie oprócz po mo cy
zwie rzę tom wi dzę rów nież szan sę dla
dzie ci bo ry ka ją cych się z pro ble ma mi
psy cho lo gicz ny mi po pan de mii Co -
vid -19. Mo gły by po lek cjach i w week -
en dy pod jąć się wo lon ta ria tu opie ki
nad zwie rzę ta mi w schro ni sku. Pa trzę
na tę spra wę od stro ny spo łecz nej ja ko
psy cho log i przy kro mi, że pan bur -
mistrz te go nie wi dzi. By ły na uczy ciel,
a na wet o tym nie po my ślał. Nie ste ty,
ma my ta ką sy tu ację, że nikt z pra cow -
ni ków urzę du nie po ja wił się, po nie -
waż do sta li na kaz od pa na bur mi strza,
by nie roz ma wiać o tej spra wie. Cze goś
ta kie go jesz cze w tej gmi nie nie by ło,
że by ty le osób się zmo bi li zo wa ło i za -
gło so wa ło – po wie dzia ła prze wod ni -
czą ca ko mi sji.

Au to rzy pro jek tu przy zna li, że bu -
do wa schro ni ska roz wią za ła by wie le
pro ble mów, zwłasz cza na ob sza rach
wiej skich, gdzie bez dom ność zwie rząt
jest bar dzo du ża. – Na To wa rzy stwie
Opie ki nad Zwie rzę ta mi sku pia ją się

wszel kie te le fo ny o po moc ze stro ny
miesz kań ców, po nie waż ze stro ny
gmi ny nie mo gą jej uzy skać. Czy ta jąc
pi smo od pa na bur mi strza, je stem
prze ra żo na. Uczest ni czy łam we wspo -
mnia nym spo tka niu 6 paź dzier ni ka
i to jed na stro na uwa ża, że nie moż li wa
do zre ali zo wa nia jest bu do wa schro ni -
ska. My na dal twier dzi my, że jest to
moż li we. Pro ce du ry przy ję te w gmi -
nie Mi licz nie ma ją usy tu owa nia praw -
ne go. Ba zu je my na koj cach gmin nych,
któ re znaj du ją się przy PGK „Do li na
Ba ry czy”. Nie są one w ża den spo sób
praw nie le gal ne. Wy sy ła my zwie rzę ta
do schro ni ska, któ re jest usy tu owa ne
bar dzo da le ko, w Ru dzie Ślą skiej.
Umo wa pod pi sa na z gmi ną jest rów -
nież bez pod staw praw nych, po nie waż
zrzu ca pra wo wła sno ści do tych zwie -
rząt na wła ści cie la schro ni ska. Do mo -
men tu ad op cji po win ny być
pod opie ką da nej gmi ny. Do cho dzi my
do ta kie go ab sur du, że kie dy je dzie my
na in ter wen cję i od bie ra my zwie rzę ta,
to nie mo że my ich za bez pie czyć
w schro ni sku. Umo wa na to nie po -
zwa la. Do mo men tu de cy zji są du
o znie sie niu pra wa wła sno ści są za wie -
szo ne w próż ni. Mu si my je umiesz -
czać w na szych do mach. Opie ku je my
się ni mi i po kry wa my wszel kie kosz ty
z tym zwią za ne. Nie po win no być to
na szą ro lą. Usta wa mó wi ja sno, że obo -
wiąz kiem gmi ny jest prze ka zy wa nie
zwie rząt do schro ni ska. Przed sta wio -
no nam na spo tka niu al ter na tyw ne
roz wią za nie. Jest ono ścią gnię te z te re -
nu pod Ło dzią i do brze tam funk cjo -
nu je. Za kła da ono prze ka za nie
środ ków na ka stra cje / ste ry li za cje, chi -
po wa nie i do pro wa dze nie sie ci wo do -

cią go wej do zwie rzo gro du. Na na szym
te re nie nie jest moż li we do zre ali zo wa -
nia. Ry nek we te ry na ryj ny mam, ja ki
ma my. Nie je ste śmy w sta nie ma so wo
te go ro bić. Pro blem jest na ob sza rach
wiej skich. Nie chcą ste ry li zo wać i ka -
stro wać zwie rząt na wet za dar mo.
Czę ścio wo jest to z bra ku edu ka cji,
świa do mo ści i pro ble mów z trans por -
tem. Urzęd ni cy nie za po zna li się
z tym, jak wy glą da sy tu acja na ryn ku.
Osta nia pro po zy cja, czy li prze ka za nie
da ro wi zny 20 tys. zł na dzia łal ność
TOZ, mnie oso bi ście ob ra zi ła. Na ta -
ką for mę prze kup stwa po pro stu nie
wy ra zi li śmy zgo dy. Zda ję so bie spra -
wę, że mo gli by śmy zgod nie z pra wem
wy sta wiać fak tu ry gmi nie za opie kę
nad zwie rzę ta mi. Nie czy ni my te -
go – tłu ma czy ła Ka ta rzy na Hirsz feld -
-Od row ska. 

Jak pod kre śli ła, jest wie le dróg
do re ali za cji bu do wy schro ni ska, ale
nie ma wo li ze stro ny bur mi strza.
Wspo mnia ła, że moż na się np. do ga -
dać z in ny mi gmi na mi po wia tu mi lic -
kie go al bo na wet z Kro to szy nem
w ce lu roz bu do wa nia schro ni ska już
ist nie ją ce go do ob słu gi wa nia więk szej
licz by zwie rząt.

Głos za brał tak że Zbi gniew Drze -
wiec ki, pre zes Fun da cji Mo bil ni Po la -
cy. – Je stem z tych oby wa te li, któ rzy
od da li głos w bu dże cie oby wa tel skim
na bu do wę schro ni ska. W mo im prze -
świad cze niu bur mistrz uzur pu je so -
bie pra wo do de cy do wa nia o tym, co
moż na ro bić, a cze go nie. Pra wie 1500
miesz kań ców od da ło głos i zde cy do -
wa ło. Na le ża ło by za py tać spo łe czeń -
stwo, co o tym my śli. Ta umo wa
spo łecz na, któ ra zo sta ła za war ta z gmi -

ną Mi licz, po win na być wy ko na na. Je -
że li bur mistrz twier dzi, że kosz tu je to
po nad mi lion zło tych, to pro szę to pre -
cy zyj nie wy ka zać. Moż na iść da -
lej – czy na ki no wy star czy ło
pie nię dzy? Nie wy star czy ło i trze ba
by ło do ło żyć. Jesz cze wcze śniej bu dżet
oby wa tel ski wy gra ła kon cep cja fon tan -
ny na ryn ku i do tej po ry nie jest zro -
bio na. Za miast te go po sta wio no ze gar.
Ta kie nie re ali zo wa nie umów spo wo -
du je, że lu dzie nie bę dą chcie li brać
w tym udzia łu. To jest skan dal! Przy -
kre, że nikt z urzęd ni ków nie po fa ty -
go wał się, aby przyjść dzi siaj
na ko mi sję i po roz ma wiać – stwier dził
Z. Drze wiec ki.

Rad na Do ro ta Fol mer uzna ła to
za pod ci na nie skrzy deł lu dziom ak -
tyw nym i za an ga żo wa nym w opie kę
nad zwie rzę ta mi Zgo dził się z nią Le -
szek Żu ber, któ ry wska zał, że sko ro są
pie nią dze na stu dia po dy plo mo we
dla urzęd ni ków i na ze gar, to po win -
ny się zna leźć środ ki na zre ali zo wa nie
pro jek tu ocze ki wa ne go przez miesz -
kań ców.

Ma riusz Owcza rek przy po mniał,
że był ini cja to rem przy wró ce nia kon -
cep cji bu dże tu oby wa tel skie go. Przy -
znał, że je śli pro jekt bu do wy
schro ni ska nie zo sta nie zre ali zo wa ny,
to ca ła idea bę dzie za chwia na i źle
przy ję ta przez miesz kań ców.

Na za koń cze nie człon ko wie ko mi -
sji do ra dzi li przed sta wi ciel kom TOZ -
-u wy sta wie nie fak tur gmi nie
za opie kę nad bez dom ny mi zwie rzę -
ta mi. Ich zda niem po win no to zmo ty -
wo wać wła dze, by na po waż nie za jąć
się pro ble mem bez dom nych zwie rząt. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

MILICZ

Demokracja nie dla wszystkich?



Aktualności 3

17 paź dzier ni ka na pla cu we wnętrz -
nym Ko men dy Wo je wódz kiej Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej we Wro cła -
wiu od by ło się uro czy ste roz da nie
pro mes na do po sa że nie sprzę tu
i wy po sa że nie dla jed no stek Ochot -
ni czej Stra ży Po żar nej z te re nu wo je -
wódz twa dol no ślą skie go, w tym tak -
że z po wia tu mi lic kie go.

Wo je wódz ki Fun dusz Ochro ny Śro -
do wi ska i Go spo dar ki Wod nej we Wro cła -
wiu wraz z Na ro do wym Fun du szem
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod -
nej prze ka że pie nią dze na no we ele men ty
wy po sa że nia jed no stek OSP. Wo je wódz ki
fun dusz prze zna czył dla dol no ślą skich
OSP 6 mi lio nów zło tych, a na ro do -
wy – mi lion zło tych. Mak sy mal na kwo ta
do ta cji, o któ rą moż na by ło wnio sko wać,
wy no si ła 20 ty się cy zło tych. 

Jed nost ki OSP, któ re otrzy ma ły
wspar cie fi nan so we, bę dą mo gły prze zna -
czyć je na za kup sprzę tu z pro gra mu „Ma -
ły Stra żak”, m. in. na de tek to ry do po mia ru
stę żeń tlen ku wę gla czy me ta nu, prą dow -
ni ce, sprzęt do ozna ko wa nia / za bez pie cza -
nia miej sca ak cji, apa ra ty ochro ny ukła du

od de cho we go i bu tle z po wie trzem oraz
wy po sa że nie oso bi ste, ta kie jak heł my czy
ubra nia spe cjal ne. No we wy po sa że nie ma
po móc stra ża kom z 548 jed no stek w ca -
łym wo je wódz twie w pro wa dze niu ak cji
za po bie ga ją cych ska że niom śro do wi ska
nie bez piecz ny mi sub stan cja mi oraz
w trak cie po wo dzi, po ża rów i wy pad ków
dro go wych. 

– Pra gnę pod kre ślić, jak wiel ką ro lę
od gry wa Wo je wódz ki Fun dusz Ochro ny
Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej we Wro -
cła wiu we wzmac nia niu bez pie czeń stwa
po ża ro we go na te re nie woj. dol no ślą skie -
go, tym bar dziej że jest to pro ces sta ły, ob -
ser wo wa ny od lat. (…) Cie szę się rów nież,
że jest moż li wość do po sa że nia jed no stek
OSP, któ re na prze ło mie lu te go i mar ca te -
go ro ku do łą czy ły do ape lu ko men dan ta
głów ne go Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
i prze ka za ły sprzęt po żar ni czy dla stra ża -
ków z Ukra iny. W dniu dzi siej szym wrę -
cza my 151 cze ków oko licz no ścio wych
z prze zna cze niem na sprzęt po żar ni czy dla
dru hów ochot ni ków – mó wił pod czas
uro czy sto ści st. bryg. Bo gu sław Brud, za -
stęp ca dol no ślą skie go ko men dan ta wo je -
wódz kie go. 

– W tym ro ku prze ka zu je my re kor do -
wą kwo tę do ta cji i rów nież re kor do wa licz -
ba OSP z na sze go wo je wódz twa
wnio sko wa ła o pie nią dze. To po ka zu je, że
za po trze bo wa nie na no wy sprzęt jest
ogrom ne. Dzi siaj wspar cie otrzy ma ło 151
jed no stek z re gio nu wro cław skie go na kwo -
tę po nad 1,9 mi lio na zło tych. W ko lej nych
ty go dniach prze ka że my po dob ne cze ki
przed sta wi cie lom jed no stek z re gio nu wał -
brzy skie go, le gnic kie go i je le nio gór skie go.
No wy sprzęt, któ ry ku pu ją stra ża cy, jest po -
trzeb ny w co dzien nej służ bie i po zwo li jesz -
cze spraw niej re ago wać w sy tu acjach
za gro że nia ży cia i zdro wia Dol no ślą za ków,
ale rów nież w ob li czu za gro żeń dla śro do -
wi ska na tu ral ne go, zwią za nych cho ciaż by
z co raz częst szy mi za ła ma nia mi po go dy, ta -
ki mi jak wi chu ry czy in ten syw ne desz -
cze – pod kre ślił Łu kasz Kasz te lo wicz,
pre zes Za rzą du WFO ŚiGW we Wro cła wiu.

Jed nost ki z po wia tu mi lic kie go, któ re
otrzy ma ły wspo mnia ne pro me sy, to m. in.
OSP Wierz cho wi ce, OSP Kuź ni ca Cze -
szyc ka, OSP Mi licz, OSP Lat ko wa, OSP
Wro cła wi ce, OSP Gąd ko wi ce, OSP Ciesz -
ków, OSP Su łów oraz OSP Gu zo wi ce. 

(FE NIX)

Od 5 wrze śnia w Urzę dzie Miej skim
w Mi li czu prze by wa na sta żu Iry na
Hre ko va z Ukra iny – w ra mach pro -
jek tu „Do bre za rzą dza nie”, re ali zo -
wa ne go przez So li da ri ty Fund PL
(Fun da cję So li dar no ści Mię dzy na ro -
do wej), przy współ pra cy ze Związ -
kiem Miast Pol skich. 

Iry na Hre ko va po cho dzi z gmi ny So -
lo ne, po ło żo nej w Ob wo dzie Dnie pro pie -
trow skim na Ukra inie. Jest za stęp czy nią
bur mi strza i na co dzień zaj mu je się oświa -
tą. W Urzę dzie Miej skim w Mi li czu od by -
wa staż w Wy dzia le Oświa ty, Pro mo cji
i Spraw Spo łecz nych, gdzie po zna je za gad -
nie nia zwią za ne z pol skim sys te mem
oświa ty oraz prze ka zu je swo je do świad cze -

nie za wo do we, na by te w Ukra inie. Po ma -
ga rów nież Szko le Pod sta wo wej nr 1 w Mi -
li czu w kon tak cie z ukra iń ski mi ucznia mi. 

Sta żyst ka bie rze udział w warsz ta tach,
kon fe ren cjach oraz spo tka niach, ma ją cych
na ce lu wy mia nę do świad czeń w te ma cie
sze ro ko po ję tej edu ka cji. W ra mach pro jek -
tu „Do bre za rzą dza nie” do Pol ski przy je -
cha ło 20 ko biet – urzęd ni czek, któ re
od by wa ją dwu mie sięcz ne sta że w ca łym
kra ju, a zdo by tą wie dzę bę dą mo gły wy ko -
rzy stać do re ali za cji pro jek tów w swo jej oj -
czyź nie. 

Iry na Hry ko va po po wro cie do kra ju,
za in spi ro wa na roz wią za nia mi funk cjo nu -
ją cy mi w na szych szko łach, bę dzie chcia ła
wdra żać sys tem elek tro nicz ny w bi blio te -
kach szkol nych. OPRAC. (FE NIX)

STRAŻ POŻARNA

Wsparcie dla druhów z naszego powiatu

MILICZ

Wymiana doświadczeń 
na polu oświaty

To już ko lej ne w ostat nich ty go -
dniach za trzy ma nie oso by, któ ra by -
ła po szu ki wa na przez sąd w ce lu do -
pro wa dze nia do naj bliż sze go aresz tu
śled cze go. Tym ra zem mi lic cy po li -
cjan ci za trzy ma li 39-let nie go miesz -
kań ca gmi ny Ciesz ków. 

17 paź dzier ni ka na uli cy Woj ska Pol -
skie go w Mi li czu funk cjo na riu sze wy le gi -
ty mo wa li męż czy znę po dob ne go
do jed ne go z ak tu al nie po szu ki wa nych.

Po spraw dze niu je go per so na liów w po li -
cyj nej ba zie da nych oka za ło się, że 39-let -
ni miesz ka niec gmi ny Ciesz ków  jest
po szu ki wa ny przez mi lic ki sąd ce lem do -
pro wa dze nia do naj bliż sze go aresz tu śled -
cze go. 

W związ ku z po wyż szym męż czy znę
prze wie zio no do mi lic kiej ko men dy i tam
osa dzo no go w aresz cie do cza su re ali za cji
są do we go na ka zu. 39-la tek na stęp nie tra -
fił do Aresz tu Śled cze go we Wro cła wiu.

(AN KA)

POLICJI

Zatrzymali kolejnego
poszukiwanego
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21 paź dzier ni ka w sa li Gmin ne go
Ośrod ka Kul tu ry w Ciesz ko wie od by -
ła się uro czy stość, w trak cie któ rej
uho no ro wa no pa ry świę tu ją ce 50-le -
cie swo je go związ ku mał żeń skie go.
Ju bi la tom wrę czo no me da le nada -
wa ne przez pre zy den ta RP. 

W tym ro ku czte ry pa ry z te re nu gmi -
ny otrzy ma ły me da le „Za dłu go let nie po -
ży cie mał żeń skie” – Elż bie ta i Jó zef
Ru sko wie, Bo le sła wa i Edward Pa chur ko -
wie, Ali cja i Pa weł Krau ze oraz Ma ria i Zyg -
munt Klą ska ło wie. Od zna cze nia,
dy plo my, kwia ty i drob ne upo min ki wrę -
czy li im wójt Igna cy Miecz ni kow ski oraz
Ju sty na Muj ta – kie row nik Urzę du Sta nu
Cy wil ne go. Jed no cze śnie ju bi la ci od no wi -
li przy się gę mał żeń ską na ko lej ne la ta. 

– Po nad 50 lat te mu zde cy do wa li ście
się pań stwo po łą czyć swój los. Pa ra fra zu jąc
sło wa pio sen ki – 50 lat mi nę ło jak je den
dzień. Praw dzi wa mi łość nie wy czer pu je

się ni gdy. Im wię cej da jesz, tym wię cej ci
zo sta nie. Praw dzi wą mi łość po zna je się
po cza sie i trwa niu. Z wa sze go ży cia wy ni -
ka nie jed na na uka dla tych, któ rzy wy bra -
li lub wy bio rą wspól ne ży cie. Ta ka rocz ni ca
to dar i za szczyt by cia z dru gą oso bą przez
ty le lat – po wie dzia ła sze fo wa USC
w Ciesz ko wie. 

– To wiel ka przy jem ność i ra dość
uczest ni czyć w ta kiej uro czy sto ści.
W imie niu wła snym i wszyst kich miesz -
kań ców skła dam pań stwu naj ser decz niej -
sze ży cze nia. Zdro wia przede wszyst kim
i uśmie chu, że by śmy za 10 lat mo gli wy -
pić szam pa na, a za 20 za tań czyć kan ka -
na – oznaj mił wójt Miecz ni kow ski.

W czę ści ar ty stycz nej uro czy sto ści wy -
stą pi li ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej im.

Ja nu sza Ku so ciń skie go w Ciesz ko wie. 
MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

CIESZKÓW

Uhonorowani za pół wieku pożycia małżeńskiego

14 paź dzier ni ka na te re nie mi lic kiej
Ostoi Ko ni ka Pol skie go od by ła się
już szó sta edy cja ak cji eko lo gicz nej
pod ha słem „Dę by za miast śmie ci”.
Or ga ni za to rem wy da rze nia by ło Mi -
lic kie Sto wa rzy sze nie „Ra zem Bli -
żej”, we współ pra cy ze Spe cjal nym
Ośrod kiem Szkol no -Wy cho waw czym
w Mi li czu i Nad le śnic twem Mi licz.

Tra dy cyj nie ak cja roz po czę ła się
od sprzą ta nia Ostoi oraz dróg i ście żek
do niej wio dą cych. Po dzie le ni na gru py
uczest ni cy prze cze sy wa li oko li ce w po szu -
ki wa niu śmie ci. Na stęp nie te ren zo stał ob -
sa dzo ny no wy mi drze wa mi. 

Po za koń cze niu dzia łań moż na by ło li -
czyć na ta kie atrak cje jak prze jażdż ki
brycz ka mi po oko li cy, za ję cia z abo ry stą
Da mia nem Gac kiem, qu izy, kon kur sy i za -
ba wy o te ma ty ce le śnej, dmu chań ce dla
naj młod szych. Po nad to ser wo wa no gril lo -
wa ne kieł ba ski i kar ków kę, to sty, chleb ze
smal cem, ogór ki ki szo ne, zu pę po mi do ro -
wą i roz ma ite słod ko ści. 

– Z ra cji te go, że kil ka dni wcze śniej
ob cho dzo ny był Świa to wy Dzień Drze wa,

tym ra zem prócz dę bów sa dzo no rów nież
klo ny, mo drze wie, bu ki i wią zy. W zgo dzie
z tra dy cją za czę ło się jed nak od sprzą ta nia
Ostoi oraz dróg i ście żek. Tak na praw dę
szu ka nie nie by ło trud ne, bo śmie ci w oko -
li cach nie bra ku je. By wa ły jed nak la ta, że
„zbio ry” by ły ob fit sze. Po za koń cze niu
sprzą ta nia uczest ni cy ak cji ob sa dzi li Osto -
ję no wy mi drzew ka mi, ma jąc na dzie ję, że
za lat kil ka, kil ka na ście, kil ka dzie siąt da dzą
po kaź nych roz mia rów cień. Po za koń cze -
niu na sa dzeń przy szedł czas na cie sze nie
się zło tą pol ską je sie nią i ko rzy sta nie z licz -
nych atrak cji. Nikt się nie nu dził i nikt nie

gło do wał. Śmie ci uby ło, a drzew przy by ło.
Ser decz nie dzię ku je my Nad le śnic twu Mi -
licz za bez płat ne sa dzon ki drzew oraz wła -
ści cie lo wi Ostoi – Alek san dro wi
Ko wal skie mu – i za rząd cy kom plek -
su – Ta de uszo wi Mu sze – za wspar cie
i życz li wość – pod su mo wa ło Mi lic kie Sto -
wa rzy sze nie „Ra zem Bli żej”. 

Przed się wzię cie zor ga ni zo wa no w ra -
mach pro jek tu „Czte ry wy mia ry ak tyw no -
ści”, fi nan so wa ne go ze środ ków
Pań stwo we go Fun du szu Re ha bi li ta cji
Osób Nie peł no spraw nych.

OPRAC. (FE NIX)

EKOLOGIA

Zbierali śmieci i sadzili drzewa

12 paź dzier ni ka od by ła się uro czy -
stość, w trak cie któ rej wrę czo no sty -
pen dia sta ro sty mi lic kie go za rok
szkol ny 2021/2022. Mło dzież jest
na gra dza na w ta ki spo sób w ra -
mach „Lo kal ne go pro gra mu wspie -
ra nia edu ka cji uzdol nio nych uczniów
szkół po nad pod sta wo wych, dla któ -
rych or ga nem pro wa dzą cym jest po -
wiat mi lic ki”. 

Sty pen dium przy zna wa no za wy ni ki
w na uce oraz za osią gnię cia spor to we. Jest
to świad cze nie pie nięż ne na okres nie
dłuż szy niż 10 mie się cy. W skład ko mi sji
roz pa tru ją cej prze sła ne wnio ski wcho dzą
przed sta wi ciel Wy dzia łu Oświa ty i Pro -
mo cji Sta ro stwa Po wia to we go w Mi li czu
oraz dy rek to rzy Ze spo łu Szkół im. Ta de -
usza Ko ściusz ki w Mi li czu i I Li ceum
Ogól no kształ cą ce go im. Ar mii Kra jo wej
w Mi li czu. 

O sty pen dium mo gli ubie gać się
ucznio wie, któ rzy uzy ska li na ko niec ro ku
szkol ne go śred nią ocen co naj mniej 4,8
z obo wiąz ko wych za jęć edu ka cyj nych i oce -
nę z za cho wa nia co naj mniej bar dzo do brą,
a tak że ci, któ rzy ma ją udo ku men to wa ne
osią gnię cia na uko we bądź spor to we – na po -
zio mie co naj mniej wo je wódz kim.

Przy zna no 24 sty pen dia, a uczniom
ZS im. Ta de usza Ko ściusz ki oraz I LO im.
Ar mii Kra jo wej wrę cza li je sta ro sta Sła wo -
mir Strze lec ki oraz wi ce sta ro sta Ha li na
Gó ra. – Z uwa gi na du żą ilość zło żo nych
wnio sków – co po twier dza, iż ma my bar -
dzo zdol ną mło dzież z licz ny mi pa sja -
mi – wy róż nio no tak że 62 uczniów li stem
gra tu la cyj nym sta ro sty mi lic kie go wraz
z jed no ra zo wą na gro dą pie nięż ną. Zde cy -
do wa nie mło dzież po wia tu mi lic kie go ma
po ten cjał, by zmie niać świat! – pod su mo -
wa ły wła dze po wia tu mi lic kie go.

(FE NIX)

EDUKACJA

Wręczono stypendia
starosty milickiego
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16 paź dzier ni ka mi lic cy po li cjan ci za trzy ma -
li 36-let nie go miesz kań ca po wia tu kro to szyń -
skie go za znacz ne prze kro cze nie pręd ko ści
w ob sza rze za bu do wa nym. Do szło do te go
w miej sco wo ści Ostro wą sy (gmi na Mi licz).

W te re nie za bu do wa nym, gdzie obo wią zu je
ogra ni cze nie pręd ko ści jaz dy do 50 km/h, sa mo chód
mar ki Opel pę dził z szyb ko ścią 106 km/h, czy li o 56
km/h za du żo. W związ ku z tym po li cjan ci uka ra li
kie row cę man da tem w kwo cie 1500 zło tych oraz na -
ło ży li 13 punk tów kar nych. Po nad to za trzy ma no mu
pra wo jaz dy, po nie waż w te re nie za bu do wa nym prze -
kro czył do zwo lo ną pręd kość o po nad 50 km/h. Męż -
czyź nie wy da no po kwi to wa nie, któ re upraw nia
do jaz dy przez 24 go dzi ny, co ma umoż li wić kie row -
cy do jazd do ce lu. (FE NIX)

Z POLICJI

Nadmierna prędkość nie popłaca

Po nad dwa pro mi le al ko ho lu w or ga -
ni zmie miał 56-let ni miesz ka niec
gmi ny Mi licz, któ ry 13 paź dzier ni ka
kie ro wał cią gni kiem rol ni czym
w miej sco wo ści Wro cła wi ce. Nie od -
po wie dzial ny męż czy zna mo że się
spo dzie wać su ro wej ka ry.

13 paź dzier ni ka oko ło go dzi ny 16.00
na dro dze pu blicz nej we Wro cła wi cach
(gmi na Mi licz) mun du ro wi za trzy ma li
do kon tro li dro go wej cią gnik mar ki Ze tor,
któ rym je chał 56-let ni miesz ka nie gmi ny.
Ba da nie sta nu trzeź wo ści wy ka za ło w je go
or ga ni zmie po nad 2 pro mi le al ko ho lu,
w związ ku z czym po li cjan ci za trzy ma li

nie trzeź we mu kie ru ją ce mu pra wo jaz dy
i unie moż li wi li mu dal szą jaz dę cią gni -
kiem, prze ka zu jąc po jazd oso bie prze zeń
wska za nej.

– Po stę po wa nie jest w to ku, a spra wa
znaj dzie swój fi nał w mi lic kim są dzie. 56-
la tek od po wie za kie ro wa nie cią gni kiem
rol ni czym po dro dze pu blicz nej w sta nie
nie trzeź wo ści – oznaj mia pod insp. Sła wo -
mir Wa leń ski z KPP w Mi li czu. 

Po li cjan ci po now nie ape lu ją
do wszyst kich kie row ców, by nie pro wa -
dzi li po jaz dów po spo ży ciu choć by naj -
mniej szej ilo ści al ko ho lu, a tak że o roz wa gę
i za cho wa nie ostroż no ści na dro dze.

(AN KA)

NA DRODZE

Nietrzeźwy za kierownicą ciągnika 

 
 

 
 

W trak cie ko lej nej ak cji po li cyj nej pod ha słem
„Nie chro nie ni uczest ni cy ru chu dro go we go” na uli -
cy Szkol nej w Kro śni cach mun du ro wi za trzy ma -
li 43-let nie go kie row cę po wia tu lu biń skie go
za nad mier ne prze kro cze nie pręd ko ści.

W te re nie za bu do wa nym, gdzie obo wią zu je ogra ni cze -
nie pręd ko ści do 50 km/h, 43-la tek je chał sa mo cho dem
mar ki To yo ta z szyb ko ścią 102 km/h, czy li o 52 km/h za du -
żo. W związ ku z tym po li cjan ci uka ra li go man da tem w wy -
so ko ści 1500 zło tych oraz 13 punk ta mi kar ny mi. Po nad to
ode bra no mu pra wo jaz dy, któ re nie zwłocz nie prze sła no
do sta ro sty w Lu bi nie ce lem wy da nia de cy zji o je go za trzy -
ma niu na okres trzech mie się cy. (FE NIX)

NA DRODZE

Ponad „setka” na liczniku w terenie zabudowanym 
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W ra mach pro jek tu La bo ra to ria
Przy szło ści Wy dzia ło wi Oświa ty
w Urzę dzie Miej skim w Mi li czu uda ło
się po zy skać 693 ty sią ce zło tych.
Środ ki te są prze zna czo ne na za kup
sprzę tu oraz stwo rze nie miejsc
do bu do wa nia kom pe ten cji przy szło -
ści z tzw. kie run ków STE AM (na uka,
tech no lo gia, in ży nie ria, sztu ka oraz
ma te ma ty ka).

Dla przy kła du – Szko ła Pod sta wo wa
nr 1 im. Mi ko ła ja Ko per ni ka w Mi li czu za -
ku pi ła go gle VR, te le skop, sta cję lu tow ni -
czą, ze sta wy edu ka cyj ne
z mi kro kon to le ra mi, ze staw do pra cow ni
au dio wi zu al nej, ze staw do pra cow ni ro bó -
tek ręcz nych wraz z ma szy na mi do szy cia.
Po nad to stwo rzo no pra cow nię warsz ta to -
wą. Z ko lei Szko ła Pod sta wo wa w Czat ko -
wi cach wzbo ga ci ła się o sprzęt
do na gry wa nia, re je stro wa nia ob ra zu
i dźwię ku, np. apa rat fo to gra ficz ny, sta tyw,
ze staw oświe tle nio wy, mi kro fon, mi kro -
port. Do dat ko wo ucznio wie zy ska li do stęp
do dru kar ki 3D wraz z ak ce so ria mi i LE -
GO edu ca tion SPI KE pri me, któ re po mo -
że w roz wi ja niu umie jęt no ści zwią za nych
z ro bo ty ką.

La bo ra to ria Przy szło ści to ini cja ty wa
edu ka cyj na, re ali zo wa na przez Mi ni ster -
stwo Edu ka cji i Na uki, we współ pra cy

z Cen trum Go vTech w Kan ce la rii Pre ze sa
Ra dy Mi ni strów. Jej ce lem jest stwo rze nie
no wo cze snej szko ły, w któ rej za ję cia bę dą
pro wa dzo ne w spo sób cie ka wy, an ga żu ją -
cy uczniów oraz sprzy ja ją cy od kry wa niu
ich ta len tów i roz wi ja niu za in te re so wań.
Na cisk kła dzie się na bu do wa nie kom pe -
ten cji przy szło ści z tzw. kie run ków STE -
AM (na uka, tech no lo gia, in ży nie ria,
sztu ka oraz ma te ma ty ka). W ra mach La -

bo ra to riów Przy szło ści or ga ny pro wa dzą ce
szko ły otrzy ma ją od pań stwa wspar cie fi -
nan so we w łącz nej kwo cie po nad mi liar da
zło tych. Dzię ki te mu pol scy ucznio wie bę -
dą mo gli uczyć się po przez eks pe ry men to -
wa nie i zdo by wać w ten spo sób prak tycz ne
umie jęt no ści. Wspar cie jest prze ka zy wa ne
bez ko niecz no ści wnie sie nia wkła du wła -
sne go. 

(FE NIX)

OŚWIATA

Nowe możliwości edukacyjne dla uczniów



Rozmaitości 7

W mi nio ną nie dzie lę w Gmin nym Cen -
trum Kul tu ry w Ciesz ko wie zor ga ni zo -
wa no III Kon kurs Pie śni Pa trio tycz nej.
Wszy scy uczest ni cy sta ra li się, jak mo -
gli, by jak naj le piej za pre zen to wać
swo je umie jęt no ści wo kal ne. 

W kon kur so we szran ki sta nę li wy ko -
naw cy re pre zen tu ją cy m. in. Szko łę Pod sta -
wo wą w Ciesz ko wie, SP w Pa ko sław sku,
Gmin ne Cen trum Kul tu ry w Ciesz ko wie,
Dom Po mo cy Spo łecz nej w Mi li czu czy
Ze spół Szkół Po nad pod sta wo wych nr 1
w Kro to szy nie. Za pre zen to wa li zna ne pie -

śni pa trio tycz ne, m. in. „Ro tę”, „Czer wo ne
ma ki na Mon te Cas si no”, ale tak że mniej
po pu lar ne, jak choć by „Jest ta kie miej -
sce – Pol ska” czy utwór z fil mu „Mia -
sto 44”, opo wia da ją ce go o po wsta niu
war szaw skim.

W ju ry zna leź li się Ju liusz Pocz ta, Li -
dia Ro ma no wicz, Ro bert Plu ciń ski i Ka rol
Kaj. Po prze słu cha niu wszyst kich so li stów
i ze spo łów po sta no wio no na gro dzić wy ko -
naw ców w na stę pu ją cych ka te go -
riach – przed szko la i szko ły pod sta wo we
oraz 14+. Wśród młod szych uczest ni ków
zwy cię ży ła Ni na Elias (Gmin ne Cen trum

Kul tu ry w Ciesz ko wie), a za nią upla so wa -
ły się Mi cha li na Do pie ral ska (Szko ła Pod -
sta wo wa w Pa ko sław sku) oraz Ja go da
Ste fa niak i Ame lia Bru czyń ska (Gmin ne
Cen trum Kul tu ry w Ciesz ko wie). Wy róż -
nie nie tra fi ło do gru py „Mo tyl ki” z Pu -
blicz ne go Przed szko la w Ciesz ko wie.

W ka te go rii 14+ pierw sze miej sce za -
ję ła Wik to ria Ski ba (ZSP nr 1 w Kro to szy -
nie), wy prze dza jąc Na ta lię Ba chórz (ZSP
nr 1 w Kro to szy nie) i Da mia na Woź nia ka
(ZSP nr 3 w Kro to szy nie). Wy róż nio no
An nę Ret tig, DPS Mi licz i Mi ro sła wa Woź -
nia ka. (FE NIX)

KONKURS

Pieśni patriotyczne wybrzmiały w Cieszkowie

15 paź dzier ni ka po li cja za trzy ma ła
męż czy znę, któ ry na mi lic kim ba za -
rze sprze da wał ty toń bez zna ków ak -
cy zo wych oraz pa pie ro sy po cho dzą -
ce z prze my tu, z ban de ro lą ob ce go
kra ju. Stra ty Skar bu Pań stwa osza -
co wa no na po nad 7 ty się cy zło tych. 

Po li cjan ci otrzy ma li zgło sze nie o nie -
le gal nym han dlu wy ro ba mi ty to nio wy mi
w po bli żu mi lic kie go tar go wi ska przy uli -
cy Dział ko wej. Funk cjo na riu sze uda li się
więc w to miej sce i do nie sie nie się po twier -

dzi ło. Za trzy ma no 33-let nie go miesz kań -
ca Wro cła wia, któ ry miał przy so bie trzy
fo lio we wo recz ki, każ dy o wa dze pół ki lo -
gra ma, z za war to ścią roz dro bio ne go, wy -
su szo ne go ty to niu oraz 50 pa czek
pa pie ro sów róż nych ma rek – wszyst ko bez
ja kich kol wiek pol skich zna ków ak cy zo -
wych. 

Prze szu ka no tak że sa mo chód męż -
czy zny i zna le zio no sie dem ko lej nych fo -
lio wych wo recz ków z wy su szo nym
ty to niem oraz 80 pa czek pa pie ro sów
z prze my tu. W su mie za bez pie czo no 5 ki -

lo gra mów ty to niu bez zna ków ak cy zy
oraz 2600 sztuk pa pie ro sów po cho dzą -
cych z prze my tu. 

– Męż czy zna wraz z za bez pie czo nym
ty to niem i pa pie ro sa mi zo stał prze wie zio -
ny do Ko men dy Po wia to wej Po li cji w Mi -
li czu, gdzie prze pro wa dzo no dal sze
czyn no ści służ bo we z je go udzia łem. Jesz -
cze te go sa me go dnia zwol nio no go, a za -
bez pie czo ny to war tra fił do po li cyj ne go
de po zy tu. 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 i pa pie ro -

sów, bez opła co nej ak cy zy oraz in nych na -
leż no ści po dat ko wych, mo gły wy nieść po -
nad 7 ty się cy zło tych. Po stę po wa nie jest
w to ku. Funk cjo na riu sze m. in. usta la ją po -

cho dze nie za bez pie czo ne go ty to niu i pa -
pie ro sów – mó wi pod insp. Sła wo mir Wa -
leń ski z Ko men dy Po wia to wej Po li cji
w Mi li czu. (FE NIX)

Z POLICJI

Handlował nielegalnym tytoniem

Trwa se zon grzew czy. W tym okre sie
jed no z naj po waż niej szych za gro żeń
w na szych do mo stwach mo że sta no wić
tle nek wę gla, po tocz nie zwa ny cza dem.
Jest on bar dzo nie bez piecz ny dla na sze -
go zdro wia i ży cia. Dla te go nie zmier nie
waż ne jest za dba nie o droż ność ka na -
łów wen ty la cyj nych, bę dą cych pod sta -
wą do za cho wa nia pra wi dło wych i bez -
piecz nych pro ce sów spa la nia.

Tlen jest nie zbęd ny dla nas, na szych
zwie rząt, a tak że dla tka nek na sze go or ga -
ni zmu. Jest on trans por to wa ny do nich
dzię ki he mo glo bi nie, któ ra jest swe go ro -
dza ju środ kiem lo ko mo cji tle nu od płuc
do po szcze gól nych tka nek. Nie ste ty, pro -
ces ten mo że zo stać za bu rzo ny, gdy do na -
sze go or ga ni zmu wnik nie tle nek wę gla,
któ ry zna czą co za bu rza funk cjo no wa nie

he mo glo bi ny po przez za peł nie nie jej prze -
strze ni ła dun ko wej, w związ ku z czym dla
sa me go tle nu nie bę dzie już miej sca, co
z ko lei pro wa dzi do po wol ne go uszka dza -
nia tka nek i na rzą dów, a da lej do śmier ci.

Tle nek wę gla po wsta je w wy ni ku pro -
ce su nie peł ne go spa la nia pa li wa, któ ry jest
spo wo do wa ny mię dzy in ny mi nie droż no -
ścią ka na łów wen ty la cyj nych, bę dą cych
pod sta wą do za cho wa nia pra wi dło wych
i bez piecz nych pro ce sów spa la nia. Dla te go
straż po żar na nie ustan nie ape lu je, aby nie
za ty kać kra tek wen ty la cyj nych choć by
kart ka mi pa pie ru i nie za sta wiać ich me -
bla mi, co jest nie ste ty prak ty ko wa ne naj -
czę ściej w ła zien kach, gdzie zresz tą z te go
po wo du na der czę sto do cho dzi do za truć
tlen kiem wę gla. Pa mię taj my tak że o pra -
wi dło wej kon ser wa cji urzą dzeń grzew -
czych i ich ca łej in fra struk tu ry!

Tle nek wę gla jest pod stęp nym za bój -
cą, po nie waż jest ga zem bez won nym oraz
bez barw nym, co znacz nie utrud nia nam
od po wied nią oce nę sy tu acji. Je śli pod czas
po by tu w miesz ka niu zro bi nam się sła -
bo, bę dzie my mieć za wro ty oraz bó le gło -
wy, po czu je my nud no ści, za bu rze nia
rów no wa gi i orien ta cji, na sze ser ce za -
cznie szyb ciej bić czy po ja wią nam się
drgaw ki, a do te go ma my na przy kład włą -
czo ny pie cyk ga zo wy, nie cze kaj my, aż ob -
ja wy nam mi ną, po nie waż z mi nu ty
na mi nu tę nasz stan bę dzie się po gar szał,
prze cho dząc z sen no ści w śpiącz kę, a koń -
cząc na śmier ci.

Od ra zu za mknij my do pływ ga zu,
ewa ku uj my sie bie i in nych, a tak że zwie -
rzę ta z miesz ka nia na ze wnątrz w ce lu za -
się gnię cia świe że go po wie trza oraz
do ko naj my wen ty la cji po miesz cze nia po -
przez sze ro kie otwar cie okien i drzwi,
a przede wszyst kim po wia dom my od po -
wied nie służ by, po nie waż jest to sy tu acja
bez po śred nie go za gro że nia ży cia. 

Pa mię taj my, że nie wszyst kie ob ja wy
za tru cia mu szą wy stę po wać jed no cze śnie
i za wsze, co jest dla nas bar dzo trud ną sy -
tu acją do roz po zna nia, więc je śli tyl ko coś
za bu rzy na sze po czu cie bez pie czeń stwa,
od ra zu wy ko naj my po wyż sze czyn no ści,
po nie waż każ da ko lej na mi nu ta prze by wa -
nia w za tru tym śro do wi sku zbli ża nas
do śmier ci.

Na szczę ście w od po wie dzi na wspo -
mnia ne za gro że nie po wsta ło wspa nia łe
urzą dze nie, ja kim jest czuj nik tlen ku wę -
gla (cza du), któ ry po przez cią głe emi to wa -
nie gło śnych sy gna łów dźwię ko wych
po wia do mi nas o za gro że niu, je śli ta kie na -
stą pi. Je dy ne, o czym mu si my pa mię tać,
to re gu lar na wy mia na ba te rii w ta kim
urzą dze niu. Każ dy z nas ma moż li wość je

za ku pić i za mon to wać we wła snym miesz -
ka niu dla bez pie czeń stwa. Czuj ni ki tlen -
ku wę gla ura to wa ły już nie jed no ist nie nie.

Czad za gra ża nam o każ dej po rze ro -
ku, a nie tyl ko zi mą i je sie nią, choć wte dy
wła śnie od no to wu je się naj więk szy od se -
tek za truć. Za wsze bądź my uważ ni na je -
go punk cie, nie tyl ko se zo no wo.

OPRAC. (AN KA)

BEZPIECZEŃSTWO

Tlenek węgla - cichy i podstępny zabójca!
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W so bo tę Ba rycz Su łów go ści ła wi ce -
li de ra ta be li – eki pę Sło wia ni na Wo -
li bórz. Go ście wy gra li 1: 0. By ła to
pią ta po raż ka na szej dru ży ny z rzę -
du – li cząc tak że mecz pu cha ro wy,
a za ra zem pią te spo tka nie bez strze -
lo ne go go la…

Zwy cię skie tra fie nie dla swo je go ze -
spo łu za li czył w 65. mi nu cie Mar cin Bu ry -
ło. Pił ka za gra na w po le kar ne z le we go
skrzy dła tra fi ła do czy ha ją ce go przy dal -
szym słup ku Bu ry ły, któ ry strza łem gło wą
wpa ko wał ją do siat ki.

Po stra cie go la miej sco wi ru szy li
do ata ków, lecz de fen sy wa go ści by ła te go
dnia bar dzo do brze dys po no wa na i nie da -
ła się za sko czyć. Wy nik 0: 1 utrzy mał się
do koń ca kon fron ta cji. Zwy cię stwo Sło wia -

ni na by ło za słu żo ne, tym bar dziej że dwa
ra zy cen ty me try dzie li ły ten zespół
od ko lej nych tra fień, ale fut bo lów ka raz
tra fi ła w po przecz kę, a za dru gim ra zem
w słu pek. (AN KA) 

PIŁKA NOŻNA

Minimalna porażka z wiceliderem

Bar dzo do brze spi sa ły się re pre zen -
tant ki UKS Sho dan Ciesz ków w Mię -
dzy na ro do wym Tur nie ju Ka ra te „Pu -
char Gór Opaw skich” w Prud ni ku.
Na sze za wod nicz ki czte ry ra zy sta -
wa ły na po dium.

Za wo dy zgro ma dzi ły 260 za wod ni -
ków i za wod ni czek z 21 klu bów z Pol ski,
Sło wa cji i Ukra iny. Przed sta wi ciel ki
ciesz kow skie go klu bu zdo by ły dwa zło -
te krąż ki w ka ta dru ży no wym. W ka te -
go rii U’10 trium fo wa ły Sa ra Bed na rek,
Ni ko la Ja siń ska i We ro ni ka Swat,

a w U’12 naj lep sze oka za ły się Ania
Cho ma, Mia Pal mą czyń ska i Ele na Muj -
ta. In dy wi du al nie sre bro w ka ta U’12

wy wal czy ła A. Cho ma, a S. Bed na rek
by ła trze cia w ku mi te fan tom U’10. 

OPRAC. (FE NIX)

KARATE

Dziewczęta spisały się na medal(e)

W nie dzie lę w ha li spor to wej
przy Szko le Pod sta wo wej nr 1 im.
Mi ko ła ja Ko per ni ka w Mi li czu zor ga -
ni zo wa no Mi licz Dan ce Fe sti -
val – IV Ogól no pol ski Tur niej Tań ca
To wa rzy skie go. Uro czy stą ga lę pro -
wa dzi ła Ivo na Pa vlo vić – ju ror ka po -
pu lar ne go pro gra mu te le wi zyj ne go
„Ta niec z gwiaz da mi”. Or ga ni za to ra -
mi wy da rze nia by ły Aka de mia Tań -
ca ,,Swing” oraz Ośro dek Kul tu ry
w Mi li czu.

Na tur niej w Mi li czu przy by ła po nad
set ka tan ce rzy z ca łej Pol ski, m. in. z Ło dzi,
Bo le sław ca, Szcze ci na, Po zna nia, Wro cła -
wia, Lesz na, Je le niej Gó ry, Ka mien nej Gó -
ry, Zie lo nej Gó ry, Gło go wa, a tak że
z po bli skie go Kro to szy na. Nie za bra kło
rów nież licz nej pu blicz no ści, któ ra na par -

kie cie mia ła oka zję po dzi wiać wie le ro dza -
jów tań ca to wa rzy skie go – walc an giel ski,
walc wie deń ski, tan go, foks trot, qu ick step,
cha -cha, sam ba, rum ba, pa so do ble czy ji ve. 

Od go dzin po ran nych ry wa li zo wa li
naj młod si tan ce rze oraz ci z niż szych klas.
O go dzi nie 18.00 roz po czę ły się zma ga nia

za wo dow ców i otwar cie uro czy stej ga li,
któ rą pro wa dzi ła Ivo na Pa vlo vić. To pol ska
tan cer ka, mię dzy na ro do wy sę dzia ta necz -
na, kon fe ran sjer ka, wie lo krot na mi strzy ni
Pol ski w tań cu to wa rzy skim. Jej przy go da
z tań cem roz po czę ła się, gdy mia ła sie dem
lat. Na po cząt ku tre no wa ła ta niec lu do wy,
a w wie ku 15 lat za czę ła po bie rać na uki
tań ca to wa rzy skie go w olsz tyń skim ze spo -
le tań ca Mi raż. Wraz ze swo im part ne rem
by li mi strza mi Pol ski Ama to rów w 10 tań -
cach, a w 1997 ro ku za ło ży li szko łę tań ca.
Po za koń cze niu ka rie ry ta necz nej I. Pa vlo -
vić zo sta ła sę dzią mię dzy na ro do wym,
a tak że tre no wa ła wie le zna nych osób, m.
in. Agu sti na Egur ro lę, Ra fa ła Ma se ra ka czy
To ma sza Ba ran skie go. 

– Dzi siej szy wie czór jest pe łen emo cji ta -
necz nych imu zycz nych. Wy stą pią przedpań -

stwem pięk ne tan cer ki i tan ce rze. Ta niec to
nie tyl ko ze staw kro ków. to jest coś wię cej, coś,
co zo sta wia ślad w ser cu – po wie dzia ła I. Pa -
vlo vić, któ ra zła pa ła świet ny kon takt z pu -
blicz no ścią, za chę ca jąc do ki bi co wa nia
i okla ski wa nia wy stę pu ją cych tan ce rzy. 

Do brej za ba wy ży czył tak że bur mistrz
Mi li cza. – Na zwa na sze go mia sta wy wo -
dzi się od mi ło wa nia, czy li mi ło ści. Na sze
pa sje za wsze ob da rza my naj więk szy mi
emo cja mi. Od kil ku lat jest nim rów nież
ta niec. Dzia ła ją tu taj szko ły tań ca. Mam
na dzie ję, że w przy szło ści wśród was znaj -
dą się re pre zen tan ci Mi li cza – mó wił Piotr
Lech.

(FE NIX)

DANCE FESTIVAL

Znakomici tancerze rywalizowali w Miliczu
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