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MILICZ

Kancelaria premiera 
dostała wezwanie do zapłaty

POWIAT MILICKI

104. rocznica odzyskania
przez Polskę niepodległości!

�
�

�
g

a
z

e
ta

 B
E

Z
P

Ł
A

T
N

A
 Z

A
 Z

A
K

U
P

Y
�

�
�

g
a

z
e

ta
 B

E
Z

P
Ł

A
T

N
A

 Z
A

 Z
A

K
U

P
Y

�
�

�
g

a
z

e
ta

 B
E

Z
P

Ł
A

T
N

A
 Z

A
 Z

A
K

U
P

Y
�

�
�

g
a

z
e

ta
 B

E
Z

P
Ł

A
T

N
A

 Z
A

 Z
A

K
U

P
Y

�
�

�
 g

a
z

e
ta

 B
E

Z
P

Ł
A

T
N

A
 Z

A
 Z

A
K

U
P

Y
�

�
�

Czytaj na str. 2

Czytaj na str. 4

KROŚNICE

Seniorzy posłuchali
przebojów sprzed lat

Czytaj na str. 7
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Aktualności2 WTOREK, 15 LISTOPADA 2022

8 li sto pa da bur mistrz Mi li cza udał się
do Kan ce la rii Pre ze sa Ra dy Mi ni -
strów w War sza wie, by zło żyć tam
we zwa nie do za pła ty 7 mi lio nów zło -
tych w związ ku z nie przy zna niem
gmi nie środ ków na re wi ta li za cję te -
re nów po by łych PGR -ach. Brak roz -
pa trze nia te go wnio sku ma skut ko -
wać wy stą pie niem na dro gę są do wą. 

Przy po mnij my, że w ra mach Rzą -
do we go Fun du szu „Pol ski Ład” – Pro -
gram 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 już 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. 

Mi lic cy rad ni i 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, nie któ re sa mo rzą dy otrzy ma ły
do fi nan so wa nie, a nie mia ły na swo im
te re nie PGR -ów. Ra da Miej ska w Mi li -
czu wy sto so wa ła list do pre mie ra Ma te -
usza Mo ra wiec kie go z proś bą
o wy ja śnie nie po wyż szej sy tu acji. Kan -
ce la ria Pre ze sa Ra dy Mi ni strów wy sto -
so wa ła od po wiedź, 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
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. 

Bur mistrz Mi li cza za po wie dział, że
w ta kim wy pad ku wła dze gmi ny wy stą -
pią na dro gę są do wą, je śli ich rosz cze nia
nie zo sta ną speł nio ne. – Gmi na Mi licz
zło ży ła wnio ski o udzie le nie do fi nan so -
wa nia w ra mach trzech edy cji Pro gra -
mu In we sty cji Stra te gicz nych (da lej:
Pro gram), po wo ła ne go uchwa łą Ra dy
Mi ni strów nr 84/2021 z dnia 1 lip -
ca 2021 r. w spra wie usta no wie nia Rzą -
do we go Fun du szu Pol ski Ład: Pro gram
In we sty cji Stra te gicz nych. Łącz nie Gmi -
na Mi licz zło ży ła 8 wnio sków (3 w ra -
mach I edy cji, 3 w ra mach II edy cji i 2
w ra mach III edy cji). W III edy cji pro gra -
mu wnio sko daw ca zło żył dwa wnio ski
o do fi nan so wa nie, pierw szy o nu me rze

Edy cja 3PGR/2021/1151/Pol ski Lad
na kwo tę 5 000 000,00 zł, a dru gi Edy -
cja 3PGR/2021/4115/Pol ski Lad
na kwo tę 2 000 000,00 zł. Ża den
z wnio sków zło żo nych w ra -
mach III edy cji nie uzy skał do fi nan so -
wa nia, po mi mo iż Gmi na Mi licz jest
jed ną z gmin, w któ rej jest je den z naj -
wyż szych współ czyn ni ków po wierzch -
ni grun tów, któ re by ły w po sia da niu
PGR w sto sun ku do ogól nej po wierzch -
ni grun tów. Na te re nie Gmi ny Mi licz
funk cjo no wa ły bo wiem dwa przed się -
bior stwa: Kom bi nat Pań stwo wych Go -
spo darstw Rol nych w Mi li czu (je den
z naj więk szych za kła dów na te re nie by -
łe go wo je wódz twa wro cław skie go), jak
rów nież Pań stwo we Go spo dar stwo Rol -
ne Gąd ko wi ce. Łącz nie na 82 miej sco -
wo ści Gmi ny Mi licz oko ło po ło wa to
miej sco wo ści, w któ rych dzia ła ły (by ły
zlo ka li zo wa ne) za kła dy Pań stwo wych
Go spo darstw Rol nych (vi de: Opi nia
Kra jo we go Ośrod ka Wspar cia Rol nic -
twa z dnia 10 paź dzier ni ka 2021). Naj -
więk sza licz ba go spo darstw rol nych
wy stę po wa ła na zie miach za chod niej
i pół noc nej (tzw. zie mie od zy ska ne),
a więc na ob sza rze, na któ rym zlo ka li -
zo wa na jest Gmi na Mi licz. Gmi na Mi -
licz jest rów nież gmi ną, w któ rej
nasku tek li kwi da cji PGR wy stą pił je den
z naj głęb szych w kra ju efek tów spo łecz -
nych ww. de cy zji, skut kiem cze go do -
szło do wy klu cze nia spo łecz ne go wie lu
by łych pra cow ni ków PGR i ich ro dzin.
Zgod nie z za pi sa mi re gu la mi nu w trze -
ciej edy cji na bo ru wnio sków o bez -
zwrot ne do fi nan so wa nie re ali zo wa nych
in we sty cji w ra mach Rzą do we go Fun -
du szu Pol ski Ład: Pro gram In we sty cji
Stra te gicz nych mo gą ubie gać się gmi ny,
po wia ty, związ ki mię dzyg min ne
i związ ki po wia to wo -gmin ne, na któ -
rych funk cjo no wa ły zli kwi do wa ne pań -
stwo we przed się bior stwa go spo dar ki
rol nej. Pod sta wo wym ce lem te go dzia -
ła nia (III edy cji „Pol skie go Ła du”) by ło
wspar cie zrów no wa żo ne go roz wo ju.
Pod sta wo wą za sa dą po li ty ki zrów no wa -

żo ne go roz wo ju jest przy zna wa nie środ -
ków/do ta cji/ po mo cy na rzecz pod mio -
tów, u któ rych da ne ne ga tyw ne
zja wi sko, któ re go skut ki za mie rza się
zni we lo wać (zrów no wa żyć), wy stę pu je
naj sze rzej. Bez wąt pie nia ma jąc na uwa -
dze wska za ny cel i przed sta wio ne da ne,
Gmi na Mi licz, ja ko gmi na, w któ rej
w oko ło po ło wie miej sco wo ści wy stę po -
wa ły za kła dy PGR, po win na by ła zo stać
ob ję ta wspar ciem. Z nie zna nych po wo -
dów tak się jed nak nie sta ło. Zło żo ne
przez Gmi nę Mi licz wnio ski o do fi nan -
so wa nie po win ny zo stać przy ję te do re -
ali za cji (do fi nan so wa nia), a od mo wa ich
przy zna nia nie ma żad nej pod sta wy
praw nej ani fak tycz nej. De cy zja o bra ku
przy zna nia wspar cia jest błęd na i tym
bar dziej dzi wi, al bo wiem wspar cie
otrzy ma ły gmi ny, u któ rych pro blem
ob ję ty wspar ciem w ra mach III edy cji
„Pol skie go Ła du” nie wy stę po wał czy
wy stę pu je mar gi nal nie. Nie spo sób zgo -
dzić się rów nież z pro ce du rą (a wła ści -
wie jej bra kiem) przy zna wa nia środ ków
w ra mach ni niej sze go pro gra mu. Brak
by ło szcze gó ło wych kry te riów przy zna -
wa nia do fi nan so wa nia, wag punk to -
wych dla da nych kry te riów, okre śle nia
prio ry te tów, co prak tycz nie ozna cza, iż
wnio ski te nie pod le ga ły obiek tyw nej
oce nie, lecz oce na by ła do wol na i ar bi -
tral na, czym w na szej oce nie na ru szo ne
zo sta ły za sa dy efek tyw no ści wy ko rzy -
sta nia środ ków pu blicz nych, go spo dar -
no ści, ce lo wo ści. Do tej po ry nie zna my
po wo dów nie przy ję cia do re ali za cji zło -
żo nych przez Gmi nę Mi licz wnio sków,
jak rów nież po wo dów, dla któ rych przy -
zna no do fi nan so wa nie in nym gmi nom,
po mi mo kie ro wa nia w tym za kre sie
do Pań stwa szcze gó ło wych za py tań.
W kon se kwen cji po wyż sze go Gmi na
Mi licz (w któ rej da ny pro blem jest naj -
więk szy) nie otrzy ma ła (po mi mo speł -
nie nia wa run ków) środ ków
pu blicz nych na li kwi da cję skut ków
dzia łal no ści czy li kwi da cji PGR. Pod -
nieść na le ży, iż brak pro ce du ry od wo -
ław czej, jak rów nież nie ja sne za sa dy
dys try bu cji środ ków pu blicz nych skut -
ku ją też m. in. na ru sze niem kon sty tu -
cyj nej za sa dy De mo kra tycz ne go
Pań stwa Pra wa (na ru sze nie art. 2 Kon -
sty tu cji), jak rów nież za sa dy rów no ści
(art. 32 Kon sty tu cji). Do cho dzo na ni -
niej szym we zwa niem kwo ta sta no wi
kwo tę do fi nan so wa nia, o ja ką wnio sko -
wa ła gmi na Mi licz. Brak przy zna nia do -
fi nan so wa nia sta no wi szko dę (utra co ną
ko rzyść – „lu crum ces sans”), ja ką Gmi -
na Mi licz po nio sła na sku tek dzia ła nia
Pre ze sa Ra dy Mi ni strów, któ ry do ko nał
w spo sób nie pra wi dło wy dys try bu cji
tych że środ ków, nie przy zna jąc ich
Gmi nie Mi licz – czy ta my w po zwie
skie ro wa nym do Pre ze sa Ra dy Mi ni -
strów, pod pi sa nym przez bur mi strza
Mi li cza.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

MILICZ

Kancelaria premiera dostała wezwanie do zapłaty
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Aktualności 3

Sta ro sta mi lic ki zwró cił się do wo je wo dy
dol no ślą skie go z wnio skiem o do pła tę
do prze wo zów au to bu so wych o cha rak te -
rze uży tecz no ści pu blicz nej. Pro po zy cja ma
zo stać roz pa trzo na w naj bliż szych dniach.

– 4 li sto pa da zło ży li śmy wnio sek do wo je wo -
dy w spra wie prze wo zów au to bu so wych. Od ja kie -
goś cza su nam ich bra ku je. Bar dzo li czę
na otrzy ma nie te go do fi nan so wa nia, by śmy mo gli
wyjść na prze ciw ocze ki wa niom miesz kań ców po -
wia tu mi lic kie go, któ rzy bę dą mo gli przy je chać
doMi li cza iza ła twić swo je spra wy – oświad czył sta -
ro sta Sła wo mir Strze lec ki. 

Pla no wa ne jest uru cho mie nie trzech li nii au -
to bu so wych, a koszt bi le tu prze wi dzia no na 2-
3 zł – li nia 1: Mi licz – Wzią cho wo
Wiel kie – Ciesz ków – Mi licz, li nia 2: Mi -
licz – Kro śni ce – Su łów – Mi licz, li nia 3: Mi -
licz – Kuż ni ca Cie szyc ka – Mi licz. We
wszyst kich po łą cze niach wy jazd z Mi li cza bę dzie
o go dzi nie 8.10, a po wrót o 12.30.

(FE NIX)

TRANSPORT PUBLICZNY

Czy będą nowe przejazdy autobusowe?
W paź dzier ni ku na te re nie gmi ny
Ciesz ków za koń czo no bu do wę chod -
ni ka na uli cy Po lnej oraz pra ce
na od cin ku dro gi kra jo wej nr 15. Po -
nad to do bie ga koń ca prze bu do wa
chod ni ka na ul. Ko le jo wej.

Gmi na Ciesz ków wspól nie z Ge ne ral -
ną Dy rek cją Dróg Kra jo wych i Au to strad
w paź dzier ni ku re ali zo wa ła pra ce na od -
cin ku DK nr 15, po le ga ją ce na bu do wie
no wych za tok au to bu so wych wraz z chod -
ni ka mi oraz de mon ta żu sta rych i mon ta -
żu pię ciu no wych wiat przy stan ko wych. 

Ko lej ną in we sty cją by ła bu do wa chod -
ni ka na uli cy Po lnej w Ciesz ko wie. Na re -
ali za cję te go za da nia gmi na po zy ska ła
środ ki z Urzę du Mar szał kow skie go Wo je -
wódz twa Dol no ślą skie go w ra mach kon -
kur su „Dol no ślą ski Fun dusz Po mo cy
Roz wo jo wej 2022”. 

– Na dniach za koń czą się pra ce bu -
dow la ne przy prze bu do wie chod ni ka
na ul. Ko le jo wej od pocz ty oraz łącz ni ka

do ul. Po lnej do ist nie ją ce go chod ni ka
na ul. Kro to szyń skiej w miej sco wo ści
Ciesz ków. In we sty cja re ali zo wa na i fi -
nan so wa na jest wspól nie prze na szą gmi -
nę oraz Sta ro stwo Po wia to we
w Mi li czu – po in for mo wa ła Mar ta
Kauch, kie row nik Re fe ra tu Roz wo ju,
Nie ru cho mo ści i Śro do wi ska w Urzę -
dzie Gmi ny Ciesz ków.

(FE NIX)

CIESZKÓW

Realizują kolejne zadania inwestycyjne
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Na bieżąco4 WTOREK, 15 LISTOPADA 2022

W pią tek, 11 li sto pa da, w 104. rocz -
ni cę od zy ska nia przez Pol skę nie -
pod le gło ści w na szym po wie cie od -
by wa ły się uro czy sto ści upa mięt nia -
ją ce to wy da rze nie. 

W Mi li czu w Ko ście le pw. Św. An -
drze ja Bo bo li od pra wio no Mszę świę -
tą w in ten cji oj czy zny. Wzię li w niej
udział przed sta wi cie le sa mo rzą du
oraz pocz ty sztan da ro we. Po tem po -
szcze gól ne de le ga cje zło ży ły wią zan ki
kwia tów przy po mni ku Sy bi ra ków.

Te go dnia prze pro wa dzo no tak że
grę te re no wą „Dro ga po Nie pod le -
głość”, któ rą zor ga ni zo wa ły Mło dzie żo -
wa Ra da Miej ska w Mi li czu, II Szczep
Dru żyn im. Ja nu sza Kor cza ka Hu fiec
Po wia tu Trzeb nic kie go oraz gmi na Mi -
licz. Na uczest ni ków cze ka ły te ma tycz -
ne pa tro le, roz sta wio ne w róż nych
punk tach mia sta, a tak że róż no rod ne
za da nia, przy któ rych trze ba by ło wy -

ka zać się spraw no ścią fi zycz ną, spry -
tem, kre atyw no ścią, zdol no ścia mi
pla stycz ny mi czy hi sto rycz ną wie dzą. 

W po bli skim Su ło wie od był się
kon cert „Na mar szo wą nu tę”.
W pierw szej czę ści wy ko na no zna ne
utwo ry pa trio tycz ne, a w dru giej pio -
sen ki żoł nier skie, roz ryw ko we i scen ki
ka ba re to we. Zwień cze niem ob cho dów
Na ro do we go Świę ta Nie pod le gło ści
był kon cert Ju sty ny Sza fran 12 li sto pa -
da w Ośrod ku Kul tu ry w Mi li czu. 

W Ciesz ko wie o godz. 10.30
przy obe li sku „W hoł dzie po le głym

zaPol skę” sta nę ła war ta ho no ro wa har ce -
rzy. Na stęp nie przed sta wi cie le gmi ny, lo -
kal nych or ga ni za cji i sto wa rzy szeń oraz
pra cow ni cy oświa ty zło ży li w tym miej -
scu wią zan ki kwia tów, od da jąc hołd tym,
któ rzy po świę ci li swo je ży cie za wol ność
oj czy zny. Na stęp nie wszy scy uda li się
nauro czy stą Mszę świę tą wKo ście le Naj -
święt sze go Ser ca Pa naJe zu sa wPa ko sław -

sku. Ucznio wie miej sco wej szko ły
pod sta wo wej za pre zen to wa li pro gram
pa trio tycz ny. O godz. 17.00 w Gmin -
nym Cen trum Kul tu ry w Ciesz ko wie
od by ła się tra dy cyj na wie czor ni ca. Wy -
stą pi ły człon ki nie ze spo łu Via to ri.

W gmi nie Kro śni ce zor ga ni zo wa -
no nie co skrom niej sze uro czy sto ści.
W Ko ście le Wnie bo wzię cia Naj święt -
szej Ma ryi Pan ny w Bu ko wi cach od -
pra wio no Mszę świę tą w in ten cji
oj czy zny z udzia łem władz gmin nych,
pocz tów sztan da ro wych i przed sta wi -
cie li szkół.

*
W XVIII wie ku przez we wnętrz -

ne kłót nie i spo ry w śro do wi sku pol -
skiej szlach ty co raz więk sze wpły wy
w Rzecz po spo li tej za czę li zy ski wać jej
są sie dzi, głów nie Ro sja, ale rów nież
Pru sy i Au stria, co do pro wa dzi ło
do do ko na nia cał ko wi te go roz bio ru
pań stwa pol skie go w 1795 ro ku.

Na po nad 123 la ta Pol ska znik nę ła
z ma py Eu ro py. Mi mo trwa ją cej po -
nad sto lat nie wo li, krwa wo tłu mio nych
po wstań na ro do wych, re pre sji po li tycz -
nych, zsy łek na Sy be rię, na si la ją cej się
po li ty ki ru sy fi ka cji i ger ma ni za cji
na prze ło mie XIX i XX wie ku, Po la cy
nie po rzu ci li ma rzeń o od zy ska niu nie -
pod le gło ści. Na róż ne spo so by pol skie
eli ty sta ra ły się za szcze pić wśród chło -
pów i ro bot ni ków świa do mość na ro do -
wą, roz wi ja jąc róż no rod ne for my
sa mo kształ ce nia i sta ra jąc się bro nić ję -
zy ka oj czy ste go w szkol nic twie.

Na dzie je Po la ków na od zy ska nie nie -
pod le gło ści odprze ło muXIXiXXwie ku
wzmac nia ły mno żą ce się spo ry po mię dzy
za bor ca mi. Za czę ły po wsta wać par tie po -
li tycz ne, jak np. Pol ska Par tia So cja li stycz -
na z Jó ze fem Pił sud skim na cze le,
Na ro do wa De mo kra cja, kie ro wa na przez
Ro ma na Dmow skie go, a tak że Pol skie
Stron nic two Lu do we zWin cen tym Wi to -
sem. Mi mo że nie zga dza ły się w wie lu
kwe stiach, to ich wspól nym ce lem by ła
wal ka onie pod le głą Pol skę.

Jesz cze przed wy bu chem pierw -
szej woj ny świa to wej Po la cy po dzie li li
się na zwo len ni ków orien ta cji pro au -
striac kiej, pod wo dzą Pił sud skie go,
i pro ro syj skiej, po pie ra nej przez
Dmow skie go. Wy buch woj ny był
oczy wi ście dla Po la ków wiel ką szan są,
choć żad ne z państw nie by ło za in te -
re so wa ne spra wą pol ską – cho dzi ło
tyl ko o po zy ska nie pol skich re kru tów.

Osta tecz nie re wo lu cja w Ro sji, klę -
ska Nie miec i roz pad Au stro -Wę gier
umoż li wi ły od zy ska nie nie pod le gło ści
Pol ski. Trak tat Wer sal ski, usta na wia ją -
cy no wy po rzą dek w Eu ro pie po za -
koń cze niu I woj ny świa to wej,

pro kla mo wał utwo rze nie nie pod le głe -
go pań stwa pol skie go. Sta ło się to dzię -
ki współ pra cy, czę sto nie zga dza ją cych
się ze so bą, tak wy bit nych po sta ci jak

Jó zef Pił sud ski, Ro man Dmow ski,
Igna cy Jan Pa de rew ski, Win cen ty Wi -
tos czy Woj ciech Kor fan ty. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

POWIAT MILICKI

104. rocznica odzyskania 
przez Polskę niepodległości!
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Na bieżąco 5

Pod ko niec paź dzier ni ka za koń czo no
dru gą edy cję ak cji cha ry ta tyw nej
pod na zwą „Kasz tan ki dla ho spi -
cjum”. Na rzecz dzie ci z wro cław skiej
pla ców ki ze bra no 2140 ki lo gra mów,
tym sa mym bi jąc re kord z ubie głe go
ro ku. 7 li sto pa da ze bra ny to war prze -
trans por to wa no do Wro cła wia. Or ga -
ni za to rem przed się wzię cia by ła Chat -
ka Pu chat ka – Świe tli ca Śro do wi sko -
wa Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej w Mi -
li czu pod pa tro na tem władz gmi ny.

W tę szla chet ną ini cja ty wę włą czy ły
się Szko ła Pod sta wo wa nr 1 im. Mi ko ła ja
Ko per ni ka w Mi li czu, Szko ła Pod sta wo wa
nr 2 i Szko ła Mu zycz na I stop nia w Mi li -
czu, Szko ła Pod sta wo wa w Czat ko wi cach,

Szko ła Pod sta wo wa w Dun ko wej, Szko ła
Pod sta wo wa im. Ju liu sza Sło wac kie go
w Su ło wie, Szko ła Pod sta wo wa im. Wan dy
Rut kie wicz we Wzią cho wie Wiel kim,
Szko ła Pod sta wo wa we Wró bliń cu, Przed -
szko le Sa mo rzą do we w Mi li czu, Spe cjal ny
Ośro dek Szkol no -Wy cho waw czy w Mi li -
czu, Szko ła Pod sta wo wa im. Ja nu sza Ku so -
ciń skie go w Ciesz ko wie, Szko ła
Pod sta wo wa im. Pia stów Ślą skich w Bu ko -
wi cach i Szko ła Pod sta wo wa nr 3 w Jel czu -
-La sko wi cach. Przy za ła dun ku ze bra nych
kasz ta nów po ma ga li ucznio wie Tech ni -
kum Le śne go im. Prof. Wła dy sła wa Je dliń -
skie go w Mi li czu. 

– W tym ro ku kasz ta ny ma ją dla nas
nad zwy czaj ną moc! Je ste śmy szczę śli wi, że
mo gli śmy włą czyć się w po moc dla dzie ci

z Wro cław skie go Ho spi cjum – tych naj -
bez bron niej szych i wy ma ga ją cych bez wa -
run ko wej mi ło ści i opie ki. Peł ni du my
prze ka zu je my 2140 kg kasz ta nów, ze bra -
nych przez szko ły gmi ny Mi licz i po wia tu
mi lic kie go, pod opiecz nych Chat ki Pu chat -
ka – Świe tli cy Śro do wi sko wej w Mi li czu
oraz oso by in dy wi du al ne, na re ali za cję ce -
lów bie żą ce go funk cjo no wa nia i wy dat ków
zwią za nych z opie ką nad pa cjen ta mi Pań -
stwa Ho spi cjum. Ży czy my wie lu otwar -
tych serc na Wa szej nie ła twej dro dze, któ re
bę dą nieść otu chę, na dzie ję i ra dość – czy -
ta my w li ście Mar ty Mar kow skiej – dy rek -
tor Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej
w Mi li czu – i Pio tra Le cha – bur mi strza
Mi li cza, skie ro wa nym do Wro cław skie go
Ho spi cjum dla Dzie ci. (FE NIX)

4 li sto pa da w Kro śni cach 36-let ni
męż czy zna – bę dąc pod wpły wem
al ko ho lu – przy je chał sa mo cho dem
mar ki BMW na za ku py i nie pra wi dło -
wo za par ko wał na chod ni ku
przed skle pem. To wła śnie zwró ci ło
uwa gę po li cjan tów pa tro lu ją cych ten
re jon. Jak się po tem oka za ło, kie -
row ca miał w or ga ni zmie po nad dwa
pro mi le al ko ho lu.

W po bli żu skle pu przy uli cy Sa na to ryj -
nej mun du ro wi do strze gli nie pra wi dło wo
za par ko wa ny sa mo chód oso bo wy. Po chwi li
ze skle pu wy szedł męż czy zna, pod szedł

do funk cjo na riu szy i oznaj mił, iż jest wła ści -
cie lem po jaz du, ale nim nie kie ro wał. Jak
twier dził, au to po zo sta wił na chod ni ku je go
ko le ga. Pro blem w tym, że 36-let ni miesz ka -
niec Kro śnic nie po tra fił po dać ja kich kol -
wiek da nych rze ko me go kie row cy. Po nad to
za pro po no wał, iż to on przyj mie man dat
za ko le gę, któ ry nie pra wi dło wo za par ko wał,
po czym prze sta wił po jazd w bez piecz ne
miej sce, prze jeż dża jąc na dru gą stro nę uli cy. 

– W trak cie le gi ty mo wa nia 36-lat ka
po li cjan ci wy czu li z je go ust cha rak te ry -
stycz ną woń al ko ho lu. W związ ku z tym
spraw dzo no je go stan trzeź wo ści. Ba da nie
wy ka za ło 2,3 pro mi la al ko ho lu. Wte dy do -

pie ro męż czy zna przy znał, że to on chwi lę
wcze śniej przy je chał sa mo cho dem do skle -
pu, a hi sto ryj kę z fik cyj nym ko le gą zmy ślił,
chcąc unik nąć od po wie dzial no ści za kie ro -
wa nie w sta nie nie trzeź wo ści. W związ ku
z po dej rze niem po peł nie nia prze stęp stwa
dro go we go za trzy ma no męż czyź nie pra wo
jaz dy. Po nad to oka za ło się, że je go po jazd
nie ma ak tu al nych ba dań tech nicz nych,
więc za trzy ma no tak że do wód re je stra cyj -
ny. Spra wa znaj dzie swój fi nał w mi lic kim
są dzie – 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)

MILICZ

Zebrali ponad dwie tony kasztanów dla hospicjum!

KROŚNICE

Nietrzeźwy kierowca próbował oszukać policjantów
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Przy po mnij my, że me dal „Za dłu go let -
nie po ży cie mał żeń skie” mo że otrzy mać
pa ra, któ ra prze ży ła w jed nym związ ku
mał żeń skim co naj mniej 50 lat. Aby urząd
sta nu cy wil ne go z te re nu za miesz ka nia ju -
bi la tów mógł prze słać wnio sek do urzę du
wo je wódz kie go, mał żon ko wie mu szą wy -
ra zić pi sem ną zgo dę na wnio sko wa nie oraz
na spraw dze nie nie ka ral no ści w re je strze
pań stwo wym. Me dal przy zna je pre zy dent
RP na wnio sek wo je wo dy wiel ko pol skie go.

W gmi nie Mi licz zło te go dy świę to wa -
li Emi lia i Bro ni sław Bien kie wi czo wie ze
Świę to szy na oraz Anie la i Ka zi mierz So -
fiń scy z Mi li cza. Ju bi la tom gra tu la cje i ży -
cze nia zło ży li bur mistrz Piotr Lech oraz
Da nu ta Pu dłow ska, kie row nik USC, któ -
ra przy po mnia ła sło wa słyn ne go po ety, Ra -
ine ra Ma rii Ril ke – „Ko chać to
naj trud niej sze z za dań czło wie ka (...), naj -
waż niej szy je go eg za min.”

W Urzę dzie Gmi ny w Kro śni cach go -
ści ły z ko lei trzy pa ry ob cho dzą ce 50-le cie
wspól ne go ży cia. Me da le „Za dłu go let nie
po ży cie mał żeń skie”, upo min ki i kwia ty
otrzy ma li od wój ta An drze ja Bia łe go: Kry -
sty na i Jó zef Szu le to wie, Kry sty na i Wła -
dy sław Klucz ni ko wie oraz Ire na i Ry szard
Ju sko wia ko wie. Wło darz gmi ny ży czył ju -
bi la tom ko lej nych wspa nia łych ju bi le -
uszy – w zdro wiu, zgo dzie, wza jem nej
mi ło ści i sza cun ku.

(AN KA)

To i owo6 WTOREK, 15 LISTOPADA 2022

Zbli ża ją cy się okres zi mo wy i wią żą -
ce się z nim znacz ne spad ki tem pe -
ra tu ry sta no wią za gro że nie dla ży cia
i zdro wia osób bez dom nych, star -
szych, sa mot nych i nie peł no spraw -
nych. W związ ku z tym funk cjo na riu -
sze Ko men dy Po wia to wej Po li cji
w Mi li czu roz po czę li już dzia ła nia
pod na zwą „Zi ma 2022/2023”. 

Te go ty pu ak cja pro wa dzo na jest każ -
de go ro ku przez po li cję w ca łym kra ju
w okre sie od póź nej je sie ni do wcze snej
wio sny. Ma na ce lu za pew nie nie po mo cy
i ochro ny oso bom bez dom nym i po zo sta -
ją cym w oko licz no ściach za gra ża ją cych ich
ży ciu i zdro wiu. Na te re nie po wia tu mi lic -
kie go dzia ła nia pro wa dzo ne są we współ -
pra cy z ta ki mi in sty tu cja mi jak ośrod ki
po mo cy spo łecz nej czy PCK. 

W za in te re so wa niu po li cji po zo sta ją po -
je dyn cze oso by, któ re – nie chcąc sko rzy stać
z po mo cy w po sta ci za pew nie nia im miej sca
wpu blicz nych noc le gow niach – wy bra ły ży -
cie w al tan kach dział ko wych, jak rów nież ta -
kie oso by, któ rych po byt po za miej scem
za miesz ka nia, przy nie sprzy ja ją cych wa run -
kach at mos fe rycz nych, mo że za gra żać ich
ży ciu i zdro wiu. 

– Mi lic cy po li cjan ci zwra ca ją się
z proś bą do wszyst kich miesz kań ców na -
sze go po wia tu – w przy pad ku na po tka nia

w okre sie zi my oso by bez dom nej, sa mot -
nej, nie peł no spraw nej lub nie trzeź wej, dla
któ rej po zo sta wie nie na mro zie mo że
skoń czyć się tra gicz nie (np. le żą cej na zie -
mi), na le ży za dzwo nić pod nu mer 112,
czyn ny ca łą do bę. Po li cjan ci nie zwłocz nie
po dej mą sto sow ne czyn no ści i prze ka żą ta -
ką oso bę in sty tu cji po wo ła nej do nie sie nia
po mo cy. Jed no cze śnie przy po mi na my
o moż li wo ści sko rzy sta nia z apli ka cji KRA -
JO WA MA PA ZA GRO ŻEŃ BEZ PIE -
CZEŃ STWA po przez od po wied nie
na nie sie nie na nią iko ny „Oso ba bez dom -
na, wy ma ga ją ca po mo cy” – ape lu je pod -
insp. Sła wo mir Wa leń ski z Ko men dy
Po wia to wej Po li cji w Mi li czu.

War to w tym miej scu przy wo łać świe -
ży przy kład. 5 li sto pa da, kil ka mi nut po go -
dzi nie 2.00, po li cjan ci zo sta li
po wia do mie ni, że na chod ni ku przy uli cy
Wro cław skiej w Mi li czu le ży ja kiś męż czy -
zna. Po przy by ciu na miej sce za sta li le żą ce -
go na chod ni ku 18-lat ka bez kurt ki,
ubra ne go w ko szul kę z krót kim rę ka wem.
Był on pod sil nym dzia ła niem al ko ho lu
i nie mógł sa mo dziel nie ustać na no gach.
Po nie waż po zo sta wie nie męż czy zny
w tych oko licz no ściach mo gło za gra żać je -
go ży ciu i zdro wiu, funk cjo na riu sze prze -
wieź li go do miej sca za miesz ka nia, gdzie
mógł zo stać pod opie ką oj ca. 

(FE NIX)

Z POLICJI

Pomagajmy potrzebującym w okresie zimowym

MILICZ / KROŚNICE

Kochać to najtrudniejsze 
z zadań człowieka 

Po nad 80 uczniów Szko ły Pod sta wo -
wej nr 2 w Mi li czu uczest ni czy ło
w spo tka niach z mi lic ką po li cjant ką.
Dzię ki te mu po zy ska li wie le bar dzo
waż nych in for ma cji na te mat za gad -
nień zwią za nych z bez pie czeń -
stwem.

Młod sza aspi rant Alek san dra Pi ła sze -
wicz, zaj mu ją ca się w Ko men dzie Po wia to -
wej Po li cji w Mi li czu mię dzy in ny mi
pro fi lak ty ką i za po bie ga niem zja wi skom
prze stęp czym wśród dzie ci i mło dzie ży,
po ru szy ła wie le istot nych te ma tów do ty -
czą cych bez pie czeń stwa uczniów. Do kład -

nie omó wi ła za sa dy od po wie dzial no ści
praw nej nie let nich za czy ny za bro nio ne,
w tym przede wszyst kim za sto so wa nie
w szko le i po za nią prze mo cy fi zycz nej
bądź psy chicz nej wo bec in nych uczniów.

Funk cjo na riusz ka wska za ła rów nież
za gro że nia, ja kie czy ha ją na mło dych lu dzi
w mo men cie nie od po wie dzial ne go ko rzy -
sta nia z In ter ne tu. Ucznio wie do wie dzie li
się, czym są tzw. cy ber prze moc, hejt i wza -
jem na mo wa nie na wi ści. Na za koń cze nie
spo tka nia uzy ska li wie dzę na te mat te go,
co na le ży zro bić, aby w przy szło ści zo stać
po li cjan tem.

OPRAC. (FE NIX)

SP NR 2 MILICZ

Bezpieczeństwo i odpowiedzialność
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W Urzę dzie Sta nu Cy wil ne go w Mi li czu oraz w Urzę dzie Gmi ny Kro śni ce od by ły się
uro czy sto ści, w trak cie któ rych uho no ro wa no pa ry, któ re ob cho dzi ły 50-le cie po ży -
cia mał żeń skie go. Ju bi la tom wrę czo no me da le nada wa ne przez pre zy den ta RP.
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W mi nio ną nie dzie lę w sa li wi do wi -
sko wej Cen trum Edu ka cyj no -Tu ry -
stycz no -Spor to we go w Kro śni cach
zor ga ni zo wa no kon cert z oka zji Dnia
Se nio ra. Ja nusz Ce dro za śpie wał dla
pu blicz no ści prze bo je pol skiej mu zy -
ki roz ryw ko wej lat 60. i 70. ubie głe -
go wie ku.

Ja nusz Ce dro to zna ny i ce nio ny ar ty -
sta z Wro cła wia, któ ry – gra jąc na gi ta -
rze – wy ko nał utwo ry le gen dar nych
gwiazd pol skiej es tra dy, m. in. Czer wo -
nych Gi tar, Pio tra Szcze pa ni ka, Dwa Plus
Je den, Nie bie sko -Czar nych, Ma ry li Ro do -
wicz, Bre ako ut czy Skal dów.

W trak cie kon cer tu pań stwo wy po -
wia to wy in spek tor sa ni tar ny zor ga ni zo wał
punkt in for ma cyj no -edu ka cyj ny. Se nio rzy
mo gli zba dać so bie ci śnie nie, sko rzy stać ze
smo ko li ze ra – urzą dze nia, któ re mie rzy
za war tość szko dli we go tlen ku wę gla w wy -
dy cha nym po wie trzu. Do dat ko wo pra -
cow nik Sek cji Oświa ty Zdro wot nej
i Pro mo cji Zdro wia roz da wał ulot ki i bro -
szu ry do ty czą ce m. in. szko dli wo ści pa le -
nia, zdro we go od ży wia nia, pro fi lak ty ki
gry py i an ty bio ty ków. 

Or ga ni za to rzy za pew ni li rów nież
przy by łym go ściom słod ki po czę stu nek
oraz lo te rię, w któ rej do wy gra nia by ły ko -
sze upo min ko we. (FE NIX)

Rozmaitości 7

KROŚNICE

Seniorzy posłuchali przebojów sprzed lat

8 listopada policja zatrzymała
kolejnego mężczyznę, który był
poszukiwany przez sąd w celu
doprowadzenia do najbliższego
aresztu śledczego. 

- Policjanci zatrzymali 30-letniego
mężczyznę w jego miejscu zamieszkania.
Po sprawdzeniu personaliów mieszkańca
Milicza w policyjnej bazie danych
funkcjonariusze potwierdzili, że jest on
poszukiwany przez milicki sąd w celu
doprowadzenia do najbliższego aresztu
śledczego. Został wiec zatrzymany i

przewieziony do milickiej komendy, gdzie
osadzono go w celi policyjnego aresztu do
czasu realizacji sądowego nakazu –

informuje podinsp. Sławomir Waleński,
oficer prasowy Komendy Powiatowej
Policji w Miliczu. (FENIX)

Z POLICJI

Poszukiwany miliczanin trafił do aresztu 
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W mi nio ną śro dę klub z Su ło wa po in for mo -
wał, że pierw szym tre ne rem se nio rów Ba ry czy
zo stał Ja nusz Ku dy ba. Szko le nio wiec zwią zał
się z ze spo łem do koń ca obec ne go se zo nu.

61-let ni J. Ku dy ba jest bar dzo do świad czo nym
szko le niow cem i by łym za wo do wym pił ka rzem. Grał
m. in. w Ślą sku Wro cław, Za głę biu Lu bin i Mo to rze
Lu blin. Ja ko tre ner pra co wał na szcze blu cen tral nym
w ta kich klu bach jak Miedź Le gni ca, Za głę bie So sno -
wiec czy Gór nik Po lko wi ce. Wy szko lił wie lu zna ko -
mi tych pił ka rzy, któ rzy mie li oka zję grać na po zio mie
Eks tra kla sy. Tre ner Ku dy ba po sia da li cen cję UEFA
PRO. (AN KA) 

PIŁKA NOŻNA

Janusz Kudyba trenerem Baryczy Sułów!

12 li sto pa da w 16 mia stach Pol ski
zor ga ni zo wa no Na ro do wy Dzień Te -
ni sa Sto ło we go pod pa tro na tem Pol -
skie go Związ ku Te ni sa Sto ło we go.
Or ga ni za to ra mi im pre zy w wo je -
wódz twie dol no ślą skim by ły Mi licz
i Uczniow ski Klub Spor to wy Li der.

Po uro czy stym otwar ciu im pre zy
w Ha li Spor to wej Wol no ści i So li dar no ści
w Mi li czu pięk ny po kaz za pre zen to wa li
przed sta wi cie le Aka de mii Tań ca Ja skier.
Po tem roz po czę ła się ry wa li za cja spor to wa.
Rów no le gle na 14 sto łach to czy ły się roz -
gryw ki w trzech ka te go riach. Od dziel ną
gru pę two rzy ły dzie ci w wie ku przed szkol -
nym, któ re bra ły udział w kon kur sie wie -
dzy o te ni sie sto ło wym oraz
w kon ku ren cjach spraw no ścio wych.

W ka te go rii U’13 trium fo wał Da wid
Sta niow ski (Gło ska), wy prze dza jąc Ma ri -
kę Chrą chol (Brzeg Dol ny) i Ga brie lę Pu -
łec ką (Brzeg Dol ny). Fi lip Szym czak
z Mi li cza za jął ósme miej sce.

W kat. U’18 naj lep szy był Mi ko łaj Na -
wrot (Mi licz), a za nim upla so wa li się Sta -
ni sław Sta niow ski (Gło ska) i Fran ci szek
Ku char ski (Mi licz). Na siód mej lo ka cie
zna lazł się Pa tryk Kaj da, a po zy cję ni żej
skla sy fi ko wa na zo sta ła Klau dia Kaj da (obo -
je z Mi li cza).

Roz gryw ki w open wy grał Da wid Sta -
niow ski (Gło ska), a po za nim na po dium
sta nę li Piotr La skow ski (Wro cław) i Sta ni -
sław Sta niow ski (Gło ska). Czwar te miej sce
za jął Mi ko łaj Na wrot (Mi licz).

Naj lep szych za wod ni ków i za wod nicz -
ki na gro dzi li bur mistrz Mi li cza, pre zes dol -
no ślą skie go okrę gu Związ ku Te ni sa
Sto ło we go oraz pre zes Ośrod ka Spor tu
i Re kre acji w Mi li czu. (FE NIX)

TENIS STOŁOWY

Święto rywalizacji przy stołach 
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W wy jaz do wym me czu z GLKS Za -
mek Ka mie niec Ząb ko wic ki na ław ce
tre ner skiej Ba ry czy Su łów za de biu to -
wał Ja nusz Ku dy ba, któ ry kil ka dni
wcze śniej zo stał szko le niow cem na -
szej dru ży ny. Su ło wia nie wy gra li 4: 1.

Tak więc po se rii sze ściu spo tkań bez
zwy cię stwa pił ka rze Ba ry czy wresz cie mo -
gli się cie szyć z kom ple tu punk tów. Moż -
na stwier dzić, iż – jak to się mó wi – efekt
no wej mio tły za dzia łał, ale jed nak trze ba
pa mię tać o tym, że ry wa lem su łow skiej
eki py by ła ostat nia dru ży na w ta be li, ma -
ją ca na kon cie za le d wie dwa punk ty. 

W pierw szej po ło wie go ście wy kre -
owa li so bie kil ka nie złych sy tu acji, lecz
bram karz miej sco wych za cho wał czy ste
kon to. Naj lep szą oka zję mie li jed nak go -
spo da rze, ale ich ka pi tan nie wy ko rzy stał
rzu tu kar ne go.

Po zmia nie stron wo rek z bram ka mi się
roz wią zał. Przy jezd ni czte ry ra zy tra fia li
dosiat ki – dwu krot nie uczy nił to Da wid Bąk,
a po jed nym go lu do ło ży li Piotr Moż drzech
i Kac per Gło wień kow ski. Miej sco wi od po -
wie dzie li tyl ko jed nym tra fie niem i po je dy -
nek za koń czył się zwy cię stwem Ba ry czy 4: 1.
Wna stęp nej ko lej ce su ło wia nie po dej mo wać
bę dą Le chię Dzier żo niów. (AN KA) 

PIŁKA NOŻNA

Efekt nowej miotły zadziałał


