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MILICZ

Spotkanie 
z parlamentarzystami
Koalicji
Obywatelskiej Czytaj na str. 3

WOKÓŁ SPORTU

Projekt muzeum Szurkowskiego 
nabiera kształtów Czytaj na str. 6
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W cią gu pię ciu dni od by ły się dwie
se sje Ra dy Po wia tu Mi lic kie go, pod -
czas któ rych po now nie po ru szo no
spra wę trud nej sy tu acji Mi lic kie go
Cen trum Me dycz ne go. Mó wio no
o wdro że niu pla nu na praw cze go.
Szcze gól ne emo cje wy wo łu je po głę -
bia ją cy się kon flikt po mię dzy sta ro -
stą a pre ze sa mi spół ki. Pa da ją na -
wet de kla ra cje od wo ła nia za rzą du
szpi ta la i ra dy nad zor czej. 

24 li sto pa da sta ro sta mi lic ki
w ostrych sło wach oznaj mił rad nym,
że nie wi dzi sen su dal szej współ pra cy
z obec nym za rzą dem MCM i ra dą
nad zor czą. Stwier dził, że jest co chwi -
lę lek ce wa żo ny i upo ka rza ny od mo wą

do stę pu do do ku men ta cji spół ki. – Sy -
tu acja szpi ta la jest na dal okry ta ta jem -
ni cą. Spo tka łem z ra dą nad zor czą
spół ki 20 paź dzier ni ka i 16 li sto pa da
wraz z ca łym za rzą dem. Na tym ostat -
nim na gle się oka za ło, że sko ro sta ro -
sta re pre zen tu je ca ły Za rząd Po wia tu,
to mo że ca ły za rząd nie mu si być obec -
ny na spo tka niu. Po now nie nam od -
mó wio no prze ka za nia do ku men tów,
o któ re wnio sko wa łem. Do 30 li sto pa -
da za rząd szpi ta la ma przed sta wić ana -
li zy i pro po zy cję kie run ku dal szych
dzia łań, po pra wia ją cych sy tu ację fi -
nan so wą, do Na ro do we go Fun du szu
Zdro wia. Wcze śniej mu si to zo stać za -
ak cep to wa ne przez wła ści cie li spół ki. 
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dokoń� czenie ze strony 1
Pro si łem, że by do po nie dział ku

pro jekt przy sła no. Dziś jest czwar tek
i do tej po ry te go nie ma. Uda łem się
z oso bą upo waż nio ną do sie dzi by
spół ki i po ja wi ły się za strze że nia od -
no śnie te go, czy tyl ko je den wspól nik
mo że oglą dać do ku men ty. Póź niej
ko lej ne – czy sta ro sta mo że to ro bić
sa mo dziel nie, czy z ca łym za rzą dem.
Od po wie dzia łem, że mo że, bo
uchwa ły w tej spra wie się nie zmie ni -
ły. Po 35 mi nu tach oka za ło się, że
pro ble mem jest oso ba, z któ rą przy -
sze dłem. Po dob no jest świad kiem
w spra wie prze ciw ko po przed nie mu
pre ze so wi MCM. Po czu łem się zlek -
ce wa żo ny i wy szli śmy z ga bi ne tu. Dla
mnie to jest czy sta pro wo ka cja ze
stro ny pre ze sa – za ko mu ni ko wał Sła -
wo mir Strze lec ki. 

Sta ro sta po in for mo wał tak że, że
w dniu se sji mia ło się od być zgro ma -
dze nie wspól ni ków MCM z je go
udzia łem oraz bur mi strza Mi li cza,
w trak cie któ re go mia ły być przy ję te
uchwa ły w spra wie pod wyż sze nia ka -
pi ta łu za kła do we go spół ki w związ ku
z prze ka za niem mi lio na zło tych przez
gmi nę Mi licz. Sta ro sta nie udał się
na to spo tka nie, bo nie otrzy mał wcze -
śniej pro jek tów uchwał, któ re mia ły
być pro ce do wa ne. Jak pod kre ślił, ni -
gdy wcze śniej ta kie sy tu acje się nie
zda rza ły. Przed sta wił też opi nię praw -
ną, opie ra ją cą się na wy ro ku Są du Naj -
wyż sze go, z któ rej wy ni ka, że bez
zgo dy Ra dy Po wia tu Mi lic kie go
i zmia ny umo wy spół ki mniej szo ścio -
wy udzia ło wiec, ja kim jest gmi na Mi -
licz, nie mo że zwięk szyć ka pi ta łu
za kła do we go MCM. Do ka pi ta li zo wa -
nie spół ki jest moż li we tyl ko w sto sun -
ku do do tych cza so wych udzia łów
(po wiat ma 95 pro cent, a gmi na Mi -
licz 5 pro cent – przyp. red.). Ozna cza
to, że je śli gmi na Mi licz chce prze ka -
zać 1 mln zł na spół kę, to po wiat był -
by zo bli go wa ny do kwo ty 19 mln zł,
aby za cho wać do tych cza so wą pro por -
cję udzia łów. 

Sta ro sta pro po no wał, by szpi tal
wes przeć kwo tą 500 tys. zł. – Je śli za -
gło so wał bym za tym, to w pew nym
sen sie za gwa ran to wał bym, że po wiat
prze ka że 19 mln zł. Na dru gi dzień
nie był bym już sta ro stą i nie by ło by
tyl ko plo tek, że chcą mnie od wo łać.
Skoń czy ły się żar ty, sza now ni pań -
stwo! Nie moż na so bie grać z Ra dą Po -
wia tu i sta ro stą, któ ry jest wa szym
przed sta wi cie lem. Jest to zło śli wość
al bo nie uf ność. Trze ba pod jąć zde cy -
do wa ne kro ki. Nie mo że być tak, że
ktoś śmie je nam się w twarz. Na spo -
tka niu z rad ny mi z Ciesz ko wa za py ta -
łem, czy ze chcą ob jąć część udzia łów

w spół ce MCM. Od po wie dzie li, że
tak, ale tyl ko wte dy, je śli bę dą mie li
do stęp do in for ma cji i wpływ na jej sy -
tu ację. Na dzień dzi siej szy nie wy -
obra żam so bie współ pra cy
z pre ze sem i ra dą nad zor czą, któ ra nic
w tej spra wie nie ro bi. Tych trzech pa -
nów ma za pew nić wła ści cie lom do -
stęp do do ku men tów. Chcia łem tyl ko
in for ma cji pod sta wo wych, któ rych
nie trze ba prze twa rzać, a je dy nie wy -
star czy wy dru ko wać. Pa nu pre ze so wi
nie pa so wa ła pa ni, z któ rą przy sze -
dłem. Nikt mi nie bę dzie dyk to wał,
z kim mam przyjść. Nie je stem fa -
chow cem od ra chun ków i dla te go
przy sze dłem z peł no moc ni kiem. Ni -
gdy nie po wie dzia łem wcze śniej, że
od wo łu je my pre ze sa, ale ile jesz cze
pan An drzej Oćwie ja bę dzie spraw -
dzał mo ją cier pli wość? Po spo tka niu
z per so ne lem wy co fu ję się ze stwier -
dze nia, że chcę kon so li do wać czy za -
my kać od dzia ły. Chcę, że by pre zes
do ga dał się z kie row ni ka mi od dzia łów
i że by śmy zna leź li ra zem re cep tę
na to, by stra ty by ły mniej sze. Wła ści -
cie le ma ją być in for mo wa ni o tym, co
się dzie je. Uwa żam, że ra da nad zor cza
nas nie wspie ra, trze ba ją od wo łać
i wy mie nić. Pre ze si nie chcą współ -
pra co wać, więc trze ba ich od wo łać
i po wo łać jed ne go. Chcę współ pra co -
wać z wszyst ki mi rad ny mi, któ rzy
my ślą po dob nie. Je śli znaj dę sied miu,
któ rzy mnie po prą, to bę dzie my pra -
co wać. Je śli nie, to bę dzie in ny sta ro -
sta. Li czę, że mi po mo że cie i nie
bę dzie dal sze go upo ka rza nia i no -

wych ta jem nic w szpi ta lu – stwier dził
S. Strze lec ki.

Jak się oka za ło, część rad nych jest
wy raź nie zbul wer so wa na za cho wa -
niem pre ze sa MCM, a in ni wręcz się
dy stan su ją i otwar cie nie zga dza ją się
ze sta ro stą. – To jest ja kieś ku rio zum
al bo mam pro blem ze słu chem. Więk -
szo ścio wy 95-pro cen to wy udzia ło wiec
nie mo że się do pro sić do ku men tów??
To jest nie po waż ne! Oczy miesz kań -
ców po wia tu mi lic kie go są zwró co ne
na nas, bo my je ste śmy więk szo ścio -
wym udzia łow cem. Czy to są ja kieś
żar ty!? – grzmiał Krzysz tof Do ma ga -
ła. Rad ny Ma rek Sier piń ski tak że był
zszo ko wa ny za cho wa niem ra dy nad -
zor czej. – Ni gdy nie za szczy ci li nas
swo ją obec no ścią, na wet na spo tka niu
w ośrod ku kul tu ry. W spra wie do ku -
men tów – to nie jest ża den akt ła ski ze
stro ny spół ki, tyl ko obo wią zek! Jak
obec ni tu taj rad ni miej scy sły szą o nie -
udo stęp nia niu do ku men tów, to są dzę,
że ma ją do czy nie nia z de ja vu. Przed -
sta wi cie le spół ki MCM po win ni każ -
de go mie sią ca skła dać ra port
wła ści cie lom w spra wie sy tu acji szpi -
ta la – oznaj mił rad ny.

Ha li na Gó ra po wie dzia ła z ko lei,
że nie zga dza się z opi nią praw ną,
przed sta wio ną przez sta ro stę i z kry ty -
ką ra dy nad zor czej. Uzna ła, że wła dze
gmi ny Mi licz ma ją pra wo do do ka pi -
ta li zo wa nia spół ki bez sto sow nej
uchwa ły Ra dy Po wia tu Mi lic kie -
go. – Ła two moż na fe ro wać wy ro ki,
mó wiąc, że ra da nad zor cza nic nie ro -
bi. Ma my akt za ło ży ciel ki spół ki i jest

w nim ja sno na pi sa ne, co na le ży do jej
obo wiąz ków. Ja bym tu taj dys ku to wa -
ła o sy tu acji, kie dy w czerw cu ra da
nad zor cza otrzy ma ła ab so lu to rium.
Nie wiem, skąd wy ni ka ta kwo ta 19
mln zł, przy wo ła na przez sta ro -
stę – mó wi ła wi ce sta ro sta po wia tu mi -
lic kie go.

29 li sto pa da zwo ła no nad zwy czaj -
ną se sję Ra dy Po wia tu Mi lic kie go,
na któ rej po ja wił się pre zes Oćwie ja.
Przed sta wił rad nym plan na praw czy
szpi ta la, któ re go do ma gał się wcze śniej
sta ro sta. Wy ni ka z nie go, że w pierw -
szej ko lej no ści szu ka nie oszczęd no ści
za cznie się od re duk cji za trud nie nia.
Na dzień 31 paź dzier ni ka w Mi lic kim
Cen trum Me dycz nym za trud nio ne
by ły 662 oso by, z cze go 337 na umo -
wy o pra cę i 285 na umo wy cy wil no -
-praw ne. Pla no wa ne są zwol nie nia
na stę pu ją cych pra cow ni ków bę dą cych
na umo wie o pra cę: se kre tar ki me -
dycz nej (70,7 tys. zł oszczęd no ści
rocz nie), pra cow ni ka ad mi ni stra cji
(67,5 tys. zł). Je śli cho dzi o za trud nio -
nych na za sa dach cy wil no - praw nych,
to pla nu je się roz wią za nie umów z 10
opie kun ka mi me dycz ny mi (777,5 tys.
zł), se kre tar ką me dycz ną (70,7 tys. zł),
spe cja li stą ds. ja ko ści (113, 4 tys. zł),
tech ni kiem far ma ceu tycz nym (58,2
tys. zł), te ra peu tą za ję cio wym (73,6
tys. zł) i pra cow ni kiem ad mi ni stra cji
(28 tys. zł). Po nad to zli kwi do wa ne
ma ją być sta no wi ska rzecz ni ka pra so -
we go (7,2 tys. zł) i kie row ni ka na od -
dzia le neo na to lo gii (19,2 tys. zł) oraz
dy żu ry na od dzia le re ha bi li ta cyj nym

(225,1 tys. zł) i na od dzia łach za bie go -
wych (835, 2 tys. zł), gdzie mia ły by
być łą czo ne. Nie bę dzie rów nież do -
dat ków dla peł no moc ni ka praw pa -
cjen ta (11,2 tys. zł), dy rek to ra
fi nan so we go (46,2 tys. zł), kie row ni -
ka la bo ra to rium (64,5 tys. zł), na od -
dzia łach psy chia trycz nych (65,9 tys.
zł) i funk cyj nych w ad mi ni stra cji
(34,8 tys. zł). 

Pre zes za rzą du spół ki po in for mo -
wał, że trwa ją roz mo wy ze związ ka mi
za wo do wy mi w kwe stii zmia ny za sad
wy pła ce nia lub zli kwi do wa nia od -
praw eme ry tal nych (264,3 tys. zł) i na -
gród ju bi le uszo wych (331,7 tys. zł)
oraz re zy gna cji z od pi su na Za kła do wy
Fun du szu Świad czeń So cjal nych
(680,2 tys. zł). Pla no wa ne są tak że:
skró ce nie o po ło wę nad go dzin pie lę -
gnia rek (168 tys. zł), re zy gna cja z fir -
my ze wnętrz nej, zaj mu ją cej się
prze tar ga mi (73,8 tys. zł) oraz we ry fi -
ka cja i zmniej sze nie licz by zle ca nych
ba dań dia gno stycz nych (240 tys. zł).
Re ali zu jąc po wyż sze za ło że nia, MCM
mo że za osz czę dzić łącz nie 4,3 lub 4,7
mln zł rocz nie.

Dru gim punk tem pla nu na praw -
cze go ma być zwięk sze nie przy cho -
dów szpi ta la po przez: utwo rze nie
Cen trum Zdro wia Psy chicz ne go,
zwięk sze nie o 2 łó żek za kła du opie -
kuń czo -lecz ni cze go, o 4 łó żek na od -
dzia le or to pe dii, zwięk sze nie licz by
po ro dów, dzia łal ność ko mer cyj ną,
uru cho mie nie te ra pii uza leż nień,
stwo rze nie psy chia trii dzien nej dla
dzie ci. 

Rad ni jed no gło śnie przy ję li
uchwa łę za twier dza ją cą plan na praw -
czy i upo waż ni li sta ro stę do za gło so wa -
nia za nim na wal nym ze bra niu
wspól ni ków spół ki MCM, któ re od by -
ło się te go sa me go dnia.

– Cie szę się, że wresz cie otrzy ma -
li śmy plan, któ ry mie li śmy mieć 21 li -
sto pa da. Faj nie, że jest i za pra szam
pa na na ko lej ny za rząd po wia tu, bo ju -
tro pan po zna kwo tę pla no wa ne go
kon trak tu. Bar dzo chcie li by śmy się
z nią za po znać. Plan na praw czy to jest
pierw szy krok – stwier dził sta ro sta
mi lic ki. Do dał, że nie zmie nił zda nia
na te mat opi nii praw nej, przed sta wio -
nej na po przed niej se sji, ale mi mo to
zde cy du je się za gło so wać za do ka pi ta -
li zo wa niem spół ki kwo tą 1 mln zł
przez gmi nę Mi licz. – Je śli pre zes
i bur mistrz uwa ża ją ina czej niż sied -
miu sę dziów Są du Naj wyż sze go, to co
ja mo gę po wie dzieć? Za gło su ję za do -
ka pi ta li zo wa niem, że by w pra sie nie
na pi sa no, że Strze lec ki blo ku je mi lion
zło tych dla szpi ta la – skon sta to wał S.
Strze lec ki.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

MILICZ
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25 li sto pa da w Mi li czu od by ło się
spo tka nie z par la men ta rzy sta mi Ko -
ali cji Oby wa tel skiej – Paw łem Ko wa -
lem i Mi cha łem Ja ro sem. Roz ma wia -
no o po zy cji Pol ski na are nie mię dzy -
na ro do wej w kon tek ście woj ny
na Ukra inie, a tak że o sied miu la tach
rzą dów Pra wa i Spra wie dli wo ści.

W imie niu mi lic kie go ko ła Plat for -
my Oby wa tel skiej wszyst kich uczest -
ni ków spo tka nia po wi ta ła Syl wia
Szy dłow ska -Ma łec ka, któ ra na stęp nie
prze ka za ła głos głów ne mu go ścio wi,
po sło wi Paw ło wi Ko wa lo wi. Jak przy -
po mniał, w prze szło ści był człon kiem
Pra wa i Spra wie dli wo ści, ale od szedł
z tej par tii, po nie waż je go zda niem
zdra dzi ła swo je ide ały i bu du je obec -
nie pań stwo na za sa dach au to ry tar -
nych.

– Uwa żam, że człon ko stwo w par -
tii nie jest jak wy zna nie wia ry. Je stem
człon kiem klu bu par la men tar ne go,
a nie ugru po wa nia po li tycz ne go.
Na ta kich spo tka niach jak dzi siaj zwra -
cam się do lu dzi po pie ra ją cych Pra wo
i Spra wie dli wość i za da ję im py ta -
nie – czy wa sze ide ały są re ali zo wa ne?
Czy po li ty cy, któ rzy was re pre zen tu ją,
wal czą z ko rup cją, ne po ty zmem i pil -
nu ją pań stwo we go gro sza? Uwa żam,
że sko ro by łem człon kiem tej par tii,
mam pra wo po ru szać te kwe stie. Ma -
my trud ne cza sy i wła dza po win na
dbać o to, że by śmy czu li się bez piecz -
nie – pod kre ślił Pa weł Ko wal.

Po ru szył tak że kwe stię pro po zy cji
Nie miec o udo stęp nie niu ba te rii ra -
kiet Pa triot i umiesz cze niu ich na gra -
ni cy pol sko -ukra iń skiej w związ ku
z in cy den tem. ja ki miał miej sce
w miej sco wo ści Prze wo dów 15 li sto -

pa da. Po mysł ów wstęp nie za ak cep to -
wa li pu blicz nie mi ni ster obro ny na ro -
do wej i pre zy dent, lecz mie ni li swo je
sta no wi sko po wy stą pie niu pre ze sa
Pra wa i Spra wie dli wo ści, wska zu jąc, że
wy rzut nie ra kiet po win ny być prze ka -
za ne Ukra inie. 

– Je stem bar dzo po ru szo ny tą
spra wą, bo ktoś de cy du je o bez pie -
czeń stwie rów nież mo ich bli skich.
Miesz ka ją cy tam lu dzie bar dzo to
prze ży wa ją. Rze szów jest do brze chro -
nio ny, po nie waż ba te rie Pa triot sto ją
na lot ni sku Je sion ka, ale co w ta kim ra -
zie z Prze my ślem i Lu ba czo wem?
Chciał bym, aby po li ty cy PiS wy tłu ma -
czy li się swo im wy bor com. Jeż dżąc
po kra ju i roz ma wia jąc z ludź mi, od -
czu wam emo cje zwią za ne z bez pie -
czeń stwem, obo jęt no ścią,
roz cza ro wa niem i stra ta mi eko no -
micz ny mi. Każ dy z nas się za sta na wia,
czy otrzy ma my pro fe sjo nal ną opie kę
me dycz ną po pod wyż sze niu skła dek
zdro wot nych. Ma my sy tu ację wo jen ną
na wscho dzie, gdzie Pu tin wy łą czył
prak tycz nie jed no pań stwo. W ta kiej
sy tu acji rzą dzą cy po win ni wręcz ci -
snąć Niem ców, aby przy sła li wię cej
sprzę tu dla na sze go bez pie czeń stwa.

Ro bi my do kład nie od wrot nie. Tak sa -
mo jest z pie niędz mi z KPO. Pra wie
po ło wa z nich jest na ener gię od na wial -
ną, któ ra unie za leż ni nas od Ro sji. Isto -
tą zmia ny, któ ra ma przyjść
w przy szłym ro ku, jest przy wró ce nie
oby wa te lom po czu cia bez pie czeń -
stwa. W lu dziach jest za du żo obo jęt -
no ści i trze ba ich obu dzić, aby by ła
szan sa na po waż ną po li ty kę – po wie -
dział par la men ta rzy sta.

W dys ku sji z miesz kań ca mi P. Ko -
wal wska zał, że ce lem Pra wa i Spra wie -
dli wo ści jest utrzy my wa nie
spo łe czeń stwa w sta nie bez bron no ści,
obo jęt no ści i uza leż nie nia się od wła -
dzy pań stwo wej. Jak stwier dził, przy -
szłe wy bo ry są tak sa mo waż ne jak te
w czerw cu 1989 ro ku. Za ape lo wał, że -
by na ma wiać każ de go do an ga żo wa nia
się i in te re so wa nia spra wa mi pu blicz -
ny mi. – PiS do szedł do wła dzy przez
błę dy na sze go śro do wi ska, zwłasz cza
in te li gen cji. Za po mnie li śmy o eto sie
i pew nych zo bo wią za niach. Je śli je steś
do brze wy kształ co ny, masz lep szą sy -
tu ację, to mu sisz się bar dziej po świę -
cać. Mu sisz od sie bie wię cej
wy ma gać – oznaj mił P. Ko wal.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

MILICZ

Spotkanie z parlamentarzystami Koalicji Obywatelskiej

Na se sji Ra dy Po wia tu Mi lic kie go
jed no gło śnie wy ra żo no zgo dę
na utwo rze nie trzech no wych li nii au -
to bu so wych. Ma ją one ru szyć
z dniem 2 stycz nia 2023 ro ku.

Pro po zy cja utwo rze nia po wia to wych
prze wo zów pa sa żer skich po ja wi ła się dzię -
ki uzy ska niu do fi nan so wa nia w wy so ko -
ści 240 ty się cy zło tych z Urzę du
Wo je wódz kie go we Wro cła wiu. Wkład
wła sny po wia tu ma wy nieść ok. 40 tys. zł.
Au to bu sy bę dą kur so wać w dni po wsze -
dnie, od po nie dział ku do piąt ku. Szcze gó -
ły przed sta wił rad nym Krzysz tof
Wia trak – kie row nik Wy dzia łu Ko mu ni -
ka cji w Sta ro stwie Po wia to wym w Mi li czu.

Jed na li nia au to bu so wa bę dzie wio dła
przez Mi licz, Wsze wil ki, God no wą, Śre -
dzi nę, Cha łu py, Gąd ko wi ce, Wro cła wi ce,
Ko lę dę, Lat ko wą, Wod ni ków Gór ny,
Ostro wą sy, Wzią cho wo Wiel kie, Wzią cho -
wo Ma łe, Two rzy mir ki Gór ne, Two rzy mir -
ki, Jan ko wą, Trze bic ko, Bia dasz kę,
Ciesz ków, Gu zo wi ce, Pa ko sław sko, Brze -
zie, Sła bo cin, Grze bie lin, Dziad ko wo, Sta -
wiec i z po wro tem do Mi li cza. 

Ko lej na to tra sa przez Mi licz, Czar no -
go dzi ce, Wierz cho wi ce, Kro śni ce, Świe bo -
dów, Po sto lin, Pra cze, Gru szecz kę, Su łów,
Su li mierz, Słącz no, Wę grzy nów, Dun ko -
wą, Piotr ko si ce, Pię ko cin, Sta ry Pię ko cin
i Mi licz. 

Trze cia li nia prze bie gać bę dzie przez
Mi licz, Du cho wo, Nie su ło wi ce, Czat ko wi -
ce, Ko tlar kę, Cze szy ce, Kuź ni cę Cze szyc -
ką, Sta rą Hu tę, Bo rzy no wo, Hen ry ko wi ce,
Mło dzia nów, Gra bow ni cę Mi lic ką, Ru dę
Mi lic ką, Sła wo szo wi ce i Mi licz. 

Au to bu sy bę dą wy jeż dżać o godz. 8.10
z Mi li cza, a po wrót pla no wa ny jest
na 12.30. Bi let – w za leż no ści od dłu go ści
tra sy – ma kosz to wać 2 lub 3 zł.

Pod czas po sie dze nia ko mi sji sta łych
nie któ rzy rad ni zwró ci li uwa gę, że
część miej sco wo ści nie zo sta ła uję ta
w pro jek cie, np. Bu ko wi ce, Ła zy, Gra -
bów ka, Ol sza czy Ba ra no wi ce, i do py ty -
wa li, czy jest szan sa, by zna la zły się
na tra sach no wych li nii. Krzysz tof Wia -
trak od po wie dział, że na tym eta pie nie
jest moż li we wpro wa dza nie zmian w li -
niach au to bu so wych, moż na je dy nie
ko ry go wać go dzi ny przy jaz dów czy od -
jaz dów za zgo dą wo je wo dy. 

Sta ro sta mi lic ki za zna czył, że je śli pro -
jekt po wia to wej ko mu ni ka cji au to bu so wej
spraw dzi się, to sa mo rząd bę dzie wnio sko -
wać o utwo rze nie do dat ko wych po łą -
czeń. – Mo że w tym ro ku zło ży my
wnio sek o uru cho mie nie jesz cze jed nej li -
nii, je śli bę dzie do dat ko wy na bór. Wszyst -
ko za le ży od te go, czy pro jekt zo sta nie
po zy tyw nie przy ję ty przez miesz kań -
ców – oznaj mił Sła wo mir Strze lec ki.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

KOMUNIKACJA

Od początku roku 
nowe linie autobusowe
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Pierw szy z męż czyzn zo stał uję ty przez dziel ni co wych pod -
czas ob cho du w miej sco wo ści Bo rzy no wo (gmi na Kro śni ce).
Po wy le gi ty mo wa niu 45-lat ka oka za ło się, iż fak tycz nie jest on
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.  Dru gie go po szu ki wa ne go – 43-lat -
ka – za trzy ma no w je go miesz ka niu w jed nej z wsi na te re nie
gmi ny Ciesz ków. Obaj męż czyź ni spę dzi li noc w po li cyj nym
aresz cie, a na stęp ne go dnia prze wie zio no ich do Aresz tu Śled -
cze go we Wro cła wiu, gdzie od bę dą za są dzo ne ka ry.

(FE NIX)

Z POLICJI

Dwaj poszukiwani już w areszcie

Mi lic cy po li cjan ci za trzy ma li po szu ki -
wa ne go męż czy znę. 42-la tek w miej -
scu pu blicz nym, na jed nej z ulic
w mie ście, za ła twiał swo ją po trze bę
fi zjo lo gicz ną, w związ ku z czym mun -
du ro wi pod ję li in ter wen cję. 

Pa tro lu jąc uli cę Dą brow skie go w Mi -
li czu, po li cjan ci za uwa ży li męż czy znę, któ -
ry w miej scu pu blicz nym za ła twiał
po trze bę fi zjo lo gicz ną. W związ ku z po peł -
nie niem wy kro cze nia po sta no wi li go wy -
le gi ty mo wać. Wte dy za czął się agre syw nie
za cho wy wać, uży wa jąc wo bec funk cjo na -
riu szy nie przy zwo itych słów oraz od ma -
wia jąc wy ko ny wa nia po le ceń. 

W ce lu obez wład nie nia agre so ra
mun du ro wi uży li wo bec nie go środ ki

przy mu su bez po śred nie go. Na stęp nie
prze wieź li męż czy znę do Ko men dy Po -
wia to wej Po li cji w Mi li czu. Oka za ło się, że
za trzy ma ny 42-let ni miesz ka niec Twar do -
gó ry był po szu ki wa ny przez Sąd Re jo no wy
w Ole śni cy w ce lu do pro wa dze nia do naj -
bliż sze go aresz tu śled cze go. 

– Do cza su wy ko na nia są do we go na -
ka zu zo stał za trzy ma ny w ce li po li cyj ne go
aresz tu w Mi li czu. Za po peł nio ne wy kro -
cze nie męż czy znę uka ra no man da tem.
Nie dłu go po tem po li cjan ci, zgod nie z są -
do wym na ka zem, prze wieź li go do aresz -
tu śled cze go we Wro cła wiu, gdzie
od bę dzie za są dzo ną ka rę – mó wi pod insp.
Sła wo mir Wa leń ski, ofi cer pra so wy KPP
w Mi li czu.

(FE NIX)

Z POLICJI

Załatwiał sprawę 
w nieodpowiednim miejscu…

19 li sto pa da mi lic cy po li cjan ci za -
trzy ma li mo to ro we rzy stę, któ ry pro -
wa dził po jazd pod wpły wem al ko ho -
lu. Oka za ło się też, że jed no ślad nie
był do pusz czo ny do ru chu dro go we -
go. Nie od po wie dzial ne go męż czy -
znę cze ka ją te raz po waż ne kon se -
kwen cje.

Pod czas kon tro li dro go wej 45-let nie -
go mo to ro we rzy sty, po mię dzy miej sco wo -
ścia mi Bart ni ki a Gąd ko wi ce (gmi na
Mi licz), ba da nie sta nu trzeź wo ści wy ka za -
ło w or ga ni zmie kie ru ją ce go po nad 1,5

pro mi la al ko ho lu. Stwier dzo no rów nież,
że po jazd nie jest do pusz czo ny do ru chu
dro go we go. W związ ku z tym po li cjan ci
unie moż li wi li nie trzeź we mu męż czyź nie
dal szą jaz dę i prze ka za li jed no ślad 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, zwią za ne z kie ro wa niem mo to ro -
we rem w sta nie nie trzeź wo ści – po wie -
dział 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

Motorowerzysta z promilami

W okre sie zi mo wym rza dziej od wie -
dza my swo je ogród ki dział ko we.
Mniej szy ruch w ich oko li cach, szcze -
gól nie wie czo ra mi, po wo du je, że
uak tyw nia ją się zło dzie je, któ rzy
chcą po zba wić nas na szej wła sno -
ści. Pa mię taj my o od po wied nim za -
bez pie cza niu al ta nek i in nych po -
miesz czeń na ca ły zi mo wy okres. 

Po li cja po now nie przy po mi na wła ści -
cie lom ogród ków dział ko wych o pod sta -
wo wych za sa dach bez pie czeń stwa.
Po win ni śmy więc do brze za bez pie czyć
swo je mie nie, a cen niej sze przed mio ty
i elek tro na rzę dzia na okres zi mo wy prze -
nieść w bez piecz niej sze miej sce. 

Za sto so wa nie się do kil ku rad po zwo -
li zna czą co zmniej szyć praw do po do bień -
stwo kra dzie ży na sze go mie nia. W trak cie
prze by wa nia na dział ce i wy ko ny wa nia
na niej róż ne go ro dza ju prac nie po zo sta -
wiaj my cen nych przed mio tów po za za się -
giem na sze go wzro ku – to reb ka
po wie szo na na klam ce czy ogro dze niu lub

po ło żo na w al ta nie, kie dy drzwi są otwar -
te, sta no wi swo istą oka zję dla zło dzie ja.
Od da la jąc się z miej sca na wet na kil ka me -
trów, by np. wy ko nać pra ce w głę bi dział -
ki, za mknij my furt kę i drzwi od al ta ny.

Na dział ce nie po win ni śmy po zo sta -
wiać war to ścio wych przed mio tów pod czas
na szej nie obec no ści. Ama to rzy cu dze go
mie nia sto sun ko wo szyb ko znaj du ją war -
to ścio we przed mio ty, ukry te w róż ne go ro -
dza ju skryt kach. Za sta nów my się
nad prze nie sie niem sprzę tu ogro do we go
na okres zi mo wy w bez piecz niej sze miej -
sce, któ re bę dzie my w sta nie czę ściej nad -
zo ro wać. Nie zo sta wiaj my klu czy
pod wy cie racz ką. Za bez piecz my na le ży cie
drzwi i okna w al ta nie, za łóż my od po wied -
niej ja ko ści zam ki.

Uwa żaj my na oso by krę cą ce się w po -
bli żu na sze go ogród ka. Za in te re suj my się
ni mi, za py taj my, ko go szu ka ją, przyj rzyj -
my się im, by za pa mię tać wy gląd. Spraw -
dzaj my toż sa mość i wia ry god ność ob cych
osób, któ re przy cho dzą na nasz ogró dek
dział ko wy w spra wie od ku pie nia sta rych

ze ga rów lub ksią żek, nie zbęd nej na pra wy
urzą dzeń, sko sze nia tra wy czy po mo cy
w ja kim kol wiek in nym za ję ciu. Nie
wpusz czaj my nie zna nych osób bez uza -
sad nio nych po wo dów. Z po li cyj nych do -
świad czeń wy ni ka, że pra wie po ło wa
kra dzie ży mia ła swój po czą tek i źró dło
w te go ty pu kon tak tach. Ta cy „zna jo mi”,
na wet je śli sa mi nie do ko nu ją kra dzie ży,
mo gą prze pro wa dzać tzw. zło dziej ski wy -
wiad i dzie lić się usta le nia mi z gru pą, któ -
ra do ko nu je wła mań.

Za wsze współ dzia łaj my z są sia da mi.
Kie dy czę sto tli wość od wie dzin na ogród -
kach dział ko wych zmniej sza się, jest to
szcze gól nie waż ne. Zwra caj my uwa gę tak -
że na dom ki są sia dów. Pod czas ich nie -
obec no ści in te re suj my się ludź mi
krę cą cy mi się w po bli żu ich dział ki. 

O ewen tu al nym wła ma niu na le ży jak
naj szyb ciej po wia do mić po li cję, dzwo niąc
pod nu mer 112. Nie do ty kaj my ni cze go
w do mu, że by nie za trzeć śla dów po zo sta -
wio nych przez zło dziei. Je że li to moż li we,
za pa mię taj my jak naj wię cej szcze gó łów,
któ re po mo gą po li cjan tom w zna le zie niu
spraw ców wła ma nia.

OPRAC. (AN KA)

ŹRÓ DŁO: KPP MI LICZ

BEZPIECZEŃSTWO

Zabezpieczmy swoje mienie!

Po li cja za trzy ma ła 35-let nie go
miesz kań ca Mi li cza, któ ry w miej scu
za miesz ka nia miał pra wie 500 por -
cji sub stan cji psy cho tro po wych w po -
sta ci am fe ta mi ny i me ta fe ta mi ny.
Po dej rza ny zo stał ob ję ty do zo rem
po li cyj nym, ma tak że za kaz opusz -
cza nia kra ju. Gro zi mu ka ra do dzie -
się ciu lat wię zie nia.

Po li cjan ci wcze śniej usta li li, iż 35-la -
tek w swo im do mu praw do po dob nie prze -
cho wu je nar ko ty ki. W trak cie
prze szu ka nia zna le zio no dwa fo lio we wo -
recz ki – je den był wy peł nio ny bia łym
prosz kiem, w dru gim znaj do wa ła się kry -
sta licz na sub stan cja. Uży te te ste ry nar ko -
ty ko we wy ka za ły, że są to sub stan cje
psy cho tro po we w po sta ci am fe ta mi ny
i me ta fe ta mi ny. Nar ko ty ki po do kład nym
zwa że niu tra fi ły do po li cyj ne go de po zy tu.

Z ta kiej ilo ści moż na uzy skać pra wie 500
tzw. wol no ryn ko wych por cji. 

35-let ni męż czy zna zo stał za trzy ma -
ny i osa dzo ny w po li cyj nym aresz cie. Na -
stęp ne go dnia w pro ku ra tu rze usły szał
za rzut po peł nie nia prze stęp stwa nar ko ty -
ko we go. – Po dej rza ne go de cy zją pro ku ra -
to ra ob ję to środ kiem za po bie gaw czym
w po sta ci do zo ru po li cyj ne go. Ma też za -

kaz opusz cza nia kra ju. Po prze słu cha -
niu 35-lat ka zwol nio no. Po li cjan ci wy ja -
śnia ją oko licz no ści spra wy, w tym
po cho dze nie za bez pie czo nych nar ko ty -
ków. Za ich po sia da nie gro zi ka ra po zba -
wie nia wol no ści na wet do dzie się ciu lat.
Po stę po wa nie jest w to ku – in for mu je 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

Przechowywał kilkaset porcji narkotyków
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21 li sto pa da mi lic ka po li cja za trzy ma ła dwóch męż -
czyzn, na któ rych cią żył na kaz do pro wa dze nia
do aresz tu śled cze go.
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W trak cie se sji Ra dy Gmi ny Ciesz -
ków przy ję to wyż sze staw ki po dat ku
od nie ru cho mo ści na przy szły rok.
Więk szość rad nych po par ła przed ło -
żo ną pro po zy cję.

– Zgod nie z ko mu ni ka tem pre ze sa
Głów ne go Urzę du Sta ty stycz ne go
z dnia 15 lip ca 2022 r. wskaź nik cen to -
wa rów i usług kon sump cyj nych w I pół ro -
czu 2022 wy niósł 111,8, co ozna cza
wzrost cen w sto sun ku do I pół ro -
cza 2021 r. o 11,8 %. Tym sa mym (zgod -
nie z art. 20 ust. 1 usta wy o po dat kach
i opła tach lo kal nych) o ty le bę dą mo gły
wzro snąć mak sy mal ne staw ki po dat ku
od nie ru cho mo ści na rok 2023. Ozna cza
to, że staw ki mak sy mal ne wzro sną
o ok. 11,8% w 2023 ro ku w po rów na niu
do 2022 ro ku. Wójt pro po nu je ra dzie,
aby wła śnie o ta ką kwo tę in fla cji wzro sły
staw ki. Oczy wi ście obec nie wie my, że jest
ona du żo więk sza. Pod no si my tyl ko po da -
tek od nie ru cho mo ści, za mra ża my po da -

tek od środ ków trans por to wych na kwo -
tę ta ką sa mą jak w ze szłym ro ku i nie ru -
sza my le śne go i rol ne go. W ska li ro ku nie
jest to tak du żo – uza sad nił pro po no wa -
ną uchwa łę skarb nik gmi ny na po sie dze -
niu ko mi sji sta łych. 

Część rad nych py ta ła o moż li wość za -
mro że nia nie któ rych sta wek po dat ku
od nie ru cho mo ści. Skarb nik wy ja śnił, że
obec ne pro gno zy go spo dar cze nie na pa wa -

ją opty mi zmem i źle by ło by po dej mo wać
ta ką de cy zję. Do dał, że w przy szłym ro ku
gmi na mo że sta nąć pod ścian i wte dy trze -
ba bę dzie pod nieść staw ki po dat ki nie
o 11,8%, lecz o po nad 20. 

Osta tecz nie rad ni prze gło so wa li pro -
po zy cje no wych sta wek po dat ko wych 11
gło sa mi, przy jed nym prze ciw nym i trzech
wstrzy mu ją cych się.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

CIESZKÓW

Wzrost stawek podatku od nieruchomości

W Szko le Pod sta wo wej nr 2 i Szko le
Mu zycz nej I stop nia w Miliczu swo ją
dzia łal ność roz po czął In te gra cyj ny
Klu bik Dzie cię cy. Do szło do te go
w ra mach pro jek tu „Wspar cie
uchodź ców w Gmi nie Mi licz”, fi nan -
so wa ne go z pro gra mu „Ra zem Mo -
że my Wię cej – pierw sza edy cja pro -
gra mu ak ty wi za cyj ne go dla Cu dzo -
ziem ców na la ta 2022-2023”.

W klu bi ku za pew nio na jest opie ka
i dzia ła nia in te gra cyj ne dla dzie ci w wie ku
przed szkol nym, tj. od 3 do 6 lat. Punkt jest
czyn ny od po nie dział ku do piąt ku, w go -
dzi nach 8.00-13.00. Za pew nio ne jest tam
tak że peł ne wy ży wia nie. 

Sa mo rząd mi lic ki w ra mach pro jek -
tu „Wspar cie uchodź ców w Gmi nie Mi -
licz”, fi nan so wa ne go z pro gra mu „Ra zem
Mo że my Wię cej – pierw sza edy cja pro gra -
mu ak ty wi za cyj ne go dla Cu dzo ziem ców
na la ta 2022-2023”, uru cho mił klu bik dla
dzie ci, któ re przy je cha ły do Pol ski z Ukra -

iny po 24 lu te go te go ro ku w związ ku
z dzia ła nia mi wo jen ny mi, pro wa dzo ny mi
na te ry to rium te go pań stwa.

Punkt ten z pew no ścią przy czy ni się
do jesz cze lep sze go wspie ra nia uchodź ców
z Ukra iny ogar nię tej woj ną, któ rą wy wo ła -

ła Ro sja. Co na der istot ne, funk cjo no wa nie
ta kie go miej sca ma sprzy jać szyb szej in te -
gra cji ukra iń skich dzie ci ze śro do wi skiem
lo kal nym. Po nad to klu bik ma na ce lu uła -
twie nie ro dzi com pod ję cia pra cy i usa mo -
dziel nie nia się. (AN KA)

MILICZ

Integracyjny Klubik Dziecięcy już działa!

18 li sto pa da w jed nej z pod mi lic kich
wio sek za trzy ma no 19-lat ka za po -
sia da nie nar ko ty ków. Mo że mu gro -
zić ka ra do trzech lat po zba wie nia
wol no ści.

Po li cjan ci uda li się do jed nej z miej -
sco wo ści, gdyż we dług wcze śniej szych
usta leń je den z miesz ka ją cych tam męż -
czyzn mógł po sia dać nar ko ty ki. Po dej rze -
nia oka za ły się traf ne, al bo wiem
w za par ko wa nym na po dwór ku po se sji sa -
mo cho dzie oso bo wym mar ki Volks wa gen
Golf zna le zio no cha rak te ry stycz ny susz
ro ślin ny. Te ster do wy kry wa nia nar ko ty -
ków wy ka zał, że by ła to ma ri hu ana w ilo -

ści kil ku por cji. W związ ku z tym 19-let -
ni męż czy zna do cza su wy ja śnie nia oko -
licz no ści spra wy zo stał za trzy ma ny. 

Po do kład nym zwa że niu ma ri hu ana
tra fi ła do po li cyj ne go de po zy tu. Na stęp ne -
go dnia 19-la tek usły szał za rzut po peł nie -
nia prze stęp stwa nar ko ty ko we go.
Po prze słu cha niu zo stał zwol nio ny. – Po li -
cjan ci wy ja śnia ją oko licz no ści spra wy,
w tym po cho dze nie za bez pie czo nej ma ri -
hu any. Za jej po sia da nie po dej rza ne mu gro -
zi ka ra po zba wie nia wol no ści do lat trzech.
Po stę po wa nie jest w to ku – 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)

Z POLICJI

19-latek odpowie
za posiadanie marihuany
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24 li sto pa da w mi lic kim ki nie Ca pi -
tol zor ga ni zo wa no „Gi ta ro we za dusz -
ki”. Na sce nie wy stą pi li ucznio wie,
ab sol wen ci i na uczy cie le Szko ły Pod -
sta wo wej nr 2 i Szko ły Mu zycz -
nej I stop nia w Mi li czu.

Mło dzi mu zy cy za pre zen to wa li
utwo ry wiel kich ar ty stów, za czy na jąc
od Lo uisa Arm stron ga, po przez The Be -
atles, aż po Ed die go Van Ha le na. W dru -
giej czę ści kon cer tu wy stą pi li na uczy cie le.
Przy po mnie li pio sen kę Zbi gnie wa Wo -
dec kie go „Na ucz my się żyć obok sie bie”,

utwo ry An drze ja Za uchy i An ny Jan tar.
Zwień cze niem wy stę pu by ło wy ko na nie
prze bo ju „Pur ple ra in” z re per tu aru Prin -

ce'a, po któ rym roz le gły się grom kie bra -
wa pu blicz no ści.

(FE NIX)

W Gmin nym Cen trum Kul tu ry
w Ciesz ko wie prze pro wa dzo no za ję -
cia pla stycz ne pod ha słem „Zro bi my
swo je ini cja ły”. Spo tka nie prze bie gło
w na der mi łej at mos fe rze.

Każ dy z uczest ni ków ko lo ro wał wy -
dru ko wa ne pierw sze li te ry swo je go imie -
nia i na zwi ska, a na stęp nie ozda biał je
roz ma ity mi ele men ta mi z ko lo ro we go pa -
pie ru, jak choć by kwiat ka mi, mo tyl ka mi,
list ka mi czy gwiazd ka mi. Z oka zji nad cho -
dzą cych an drze jek nie za bra kło oczy wi ście
wróżb. Dzie ci rzu ca ły gro szów ką do mi ski

z wo dą, by speł ni ło się ja kieś ma rze nie, lo -
so wa ły swój przy szły za wód czy też da le ką

po dróż. Wszy scy uczest ni cy za jęć świet nie
się ba wi li. OPRAC. (AN KA)

CIESZKÓW

Dzieci wykonywały swoje inicjały

19 li sto pa da w pod po znań skim Ba -
ra no wie od by ła się kon fe ren cja pra -
so wa, na któ rej za pre zen to wa no pro -
jekt Mu zeum Ry szar da Szur kow skie -
go. Spo tka nie zor ga ni zo wał i po pro -
wa dził Krzysz tof Ko za nec ki z Lions
Clu bu Po znań 1990. 

Wy da rze nie zgro ma dzi ło wie lu
ko la rzy, dzien ni ka rzy i przy ja ciół Ry -
szar da Szur kow skie go. Obec ni by li
rów nież żo na wy bit ne go ko la -
rza – Iwo na Ar ku szew ska -Szur kow -
ska, je go przy ja ciel – An drzej
Woj tycz ka, a tak że Be ata Iwa nic -
ka – or ga ni za tor ka Raj dów Śla da mi
Ry szar da Szur kow skie go. Nie za bra kło
oczy wi ście przed sta wi cie li gmi ny Kro -
śni ce – An drze ja Bia łe go – wój ta gmi -
ny, Li lia ny Fi rek – dy rek tor
Gmin ne go Ośrod ka Spor tu i Re kre acji
„Kro śnic ka Przy stań Park Wod ny”,
Kry stia na Oko nia – dy rek to ra Cen -
trum Edu ka cyj no -Tu ry stycz no -Spor -
to we go w Kro śni cach.

Ideę po wsta nia mu zeum przy bli -
ży li go ściom Krzysz tof Ko za nec ki
i Do mi nik Ru kat. Obiekt ma zo stać

wy bu do wa ny w przy szłym ro ku
w Kro śni cach, nie da le ko miej sco wo ści
Prze wo dów, w któ rej uro dził się Ry -
szard Szur kow ski. Bę dzie miał cha rak -
ter opo wie ści o hi sto rii je go ży cia, pa sji
do ko lar stwa i o osią gnię ciach spor to -
wych. W je go cen trum znaj dzie się in -
sta la cja na wią zu ją ca do for my
ro we ro we go ko ła. Od wie dza ją cy bę dą
mie li oka zję za po znać się z wie lo ma
uni ka to wy mi eks po na ta mi, zwią za ny -
mi z Szur kow skim. Nad mu zeum
od dłuż sze go cza su pra cu je sztab wie -
lu wy bit nych osób, któ re w naj drob -
niej szych szcze gó łach przy go to wu ją

ten pro jekt, by był on na naj wyż szym
po zio mie. Ca łość ko or dy nu je Krzysz -
tof Ko za nec ki.

– Dla gmi ny Kro śni ce jest to
ogrom ne wy róż nie nie, nie po wta rzal -
na szan sa na pro mo cję, ale też i wiel -
ka od po wie dzial ność. Dzię ku ję pa nu
Krzysz to fo wi za da ną nam szan sę
i za ufa nie. Ufam, że w nad cho dzą -
cym ro ku spo tka my się w Kro śni cach
na otwar ciu Mu zeum Ry szar da Szur -
kow skie go – za ko mu ni ko wał wójt
An drzej Bia ły na por ta lu spo łecz no -
ścio wym.

(FE NIX)

WOKÓŁ SPORTU

Projekt muzeum 
Szurkowskiego nabiera kształtów
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KONCERT

Muzyczny powrót do przeszłości



W ubie głym ty go dniu mia ło miej sce
ofi cjal ne otwar cie dro gi nr 1400D
– od ci nek Słącz no -Po ra dów. Na dłu go -

ści 6,25 km wy re mon to wa na zo stał na -
wierzch nia. 

Cał ko wi ty koszt re mon tu wy -
niósł 5 964 175,87 zło tych. Po wiat mi lic ki
po zy skał na to przed się wzię cie środ ki z Rzą -
do we go Fun du szu Roz wo ju Dróg w wy so ko -
ści 3 mi lio nów zło tych. Wkład wła sny
wy niósł na to miast pra wie 1 770 000 zł. Po -
nad to gmi na Mi licz do ło ży ła do tej in we sty -
cji 1 230 000 zł. (AN KA)

Rozmaitości 7

INWESTYCJE

Droga powiatowa po remoncie

Szko ła Pod sta wo wa nr 1 im. Mi ko ła -
ja Ko per ni ka w Mi li czu po zy ska ła po -
mo ce na uko we, któ re bę dą wspar -
ciem dla uczniów z orze cze nia mi
o po trze bie kształ ce nia spe cjal ne go
oraz ko rzy sta ją cych z po mo cy psy -
cho lo gicz no -pe da go gicz nej. 

Dzię ki kwo cie 43 750 zł, po zy ska nej
w ra mach rzą do we go pro gra mu „Ak tyw -
na Ta bli ca 2022”, mi lic ka Je dyn ka za ku pi -
ła ze staw EEG + HEG – BIO FE ED BACK
oraz sta no wi sko do dia gno zy i te ra pii dzie -

ci wg me to dy Warn ke go, czy li ze staw
do dia gno zy i tre nin gu słu cho we go, wzro -
ko we go i mo to rycz ne go, tre nin gu la te ral -
ne go.

Ze staw EEG + HEG prze zna czo ny
jest m. in. dla dzie ci ze zdia gno zo wa nym
ADHD, dys lek sją, za bu rze nia mi kon cen -
tra cji oraz w ce lu po pra wy funk cjo no wa -
nia umy słu. Do dat ko wy czuj nik HEG
z opa ską spraw dza się ja ko efek tyw na me -
to da w pra cy z ucznia mi ma ją cy mi pro -
blem z kon cen tra cją, pa mię cią, a tak że
z oso ba mi ze spek trum au ty zmu z uwa gi

na ma łą licz bę ar te fak tów, szcze gól nie
w lo ka li za cji czo ło wej.

Sta no wi sko do dia gno zy i te ra pii dzie -
ci wg me to dy Warn ke go po mo że uczniom
z za bu rze nia mi prze twa rza nia słu cho we -
go, z trud no ścia mi w za kre sie pra wi dło we -
go czy ta nia, słu cha nia i mó wie nia, a tak że
dzie ciom z dys lek sją. OPRAC. (FE NIX)

SP NR 1 MILICZ

Pozyskano pomoce naukowe

W nie dzie lę, 27 li sto pa da, naj star sza miesz kan ka gmi ny
Kro śni ce ukoń czy ła 103 la ta! Pa ni Ma rian nie Peł ce z Łaz
Wiel kich, bo o niej mo wa, gra tu la cje i ży cze nia zło żył wójt
An drzej Bia ły.

Pa ni Ma rian na uro dzi ła się w miej sco wo ści Ostro wa nie da le -
ko Czę sto cho wy, a do Łaz przy by ła po woj nie. Z oka zji tak wy jąt -
ko we go ju bi le uszu ju bi lat kę z naj lep szy mi ży cze nia mi oraz
kwia ta mi i pre zen tem od wie dzi li przed sta wi cie le gmi ny Kro śni ce. 

Wójt An drzej Bia ły zło żył pa ni Ma rian nie gra tu la cje oraz ży -
cze nia zdro wia, wy trwa ło ści i si ły do po ko ny wa nia wszel kich tru -
dów ży cia, bło go sła wień stwa Bo że go na ko lej ne la ta oraz sa mych
ra do snych dni w gro nie życz li wych, naj bliż szych ser cu osób.

OPRAC. (AN KA)

GMINA KROŚNICE

Pani Marianna przeżyła już 103 lata!
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Sport8 WTOREK, 6 GRUDNIA 2022

Re pre zen tant ki UKS Sho dan Ciesz ków star to wa ły
w XV Pu cha rze Wiel ko pol ski w Śre mie. Ania Cho ma
i Sa ra Bed na rek przy wio zły z tur nie ju zło te me da le.

Do ry wa li za cji w Śre mie przy stą pi ło 325 za wod ni ków
i za wod ni czek z 27 klu bów. Za wod nicz ki z Ciesz ko wa znów
po ka za ły kla sę. Dwie z nich wy wal czy ły zło to, a in ne by ły
bli sko po dium. 

W ka ta in dy wi du al nym dziew cząt 10-11 lat na naj wyż -
szym stop niu po dium sta nę ła Ania Cho ma. Z ko lei Sa ra Bed -
na rek, we spół z Olą Adam ską i Ni ko lą Ja siń ską, zdo by ła zło ty
krą żek w ka ta dru ży no wym dziew cząt do 9 lat. 

W ka ta dru ży no wym do 13 lat na pią tym miej scu upla -
so wa ły się A. Cho ma, Ele na Muj ta i Mia Pal mą czyń ska, któ -
re ma ją po 10 lat. Po nad to ostat nia z wy mie nio nych
star to wa ła w ka ta in dy wi du al nym, a Sa ra Bed na rek w ku -
mi te fan tom. 

(AN KA)

KARATE

Zdobyły dwa złote medale

Aż 35 ra zy sta wa li na po dium re pre -
zen tan ci Black Aqua Kro śnic ka Przy -
stań pod czas Zi mo wych Mi strzostw
Dol ne go Ślą ska w Pły wa niu we Wro -
cła wiu. Naj oka zal szym do rob kiem
me da lo wym mo że po chwa lić się
Mar cin Ma ry jow ski.

Za wo dy w sto li cy Dol ne go Ślą ska
przy cią gnę ły 490 za wod ni ków i za wod ni -
czek z 42 klu bów. Eki pa z Kro śnic ma po -
wo dy do za do wo le nia, bo wy wal czy ła 35
krąż ków. 

Aż osiem ra zy in dy wi du al nie na po -
dium sta wał Mar cin Ma ry jow ski, któ ry był
naj lep szy na 50 m sty lem do wol nym oraz
na 100 m sty lem do wol nym, dru gi
na 25 m sty lem do wol nym Skin Ra ce,
na 50 m sty lem mo tyl ko wym, na 100 m
sty lem do wol nym, na 100 m sty lem
zmien nym oraz na 400 m sty lem do wol -
nym, a tak że trze ci na 200 m sty lem mo -
tyl ko wym. Do te go do rob ku do rzu cił dwa
srebr ne krąż ki w szta fe tach mie sza nych,
zdo by wa jąc je we spół z Le ną Kraw czyk,
Mi le ną Kraw czyk i Ma te uszem Twa ro -
giem w kon ku ren cji 4x50 sty lem zmien -
nym oraz wraz z L. Kraw czyk, Zo fią
Ka miń ską i M. Twa ro giem w wy ści -
gu 4x50 sty lem do wol nym.

Ostat ni z wy mie nio nych w kon ku ren -
cjach in dy wi du al nych wy wal czył sześć me -

da li: trzy zło te – na 200 m sty lem do wol -
nym, na 200 m sty lem mo tyl ko wym
i na 400 m sty lem zmien nym – oraz trzy
srebr ne – na 100 m sty lem mo tyl ko wym,
na 200 m sty lem zmien nym i na 400 m
sty lem do wol nym. 

In dy wi du al nie sze ścio krot nie na po -
dium sta nę ła tak że Pa try cja Gie wia da, któ -
ra by ła dru ga na 50 m sty lem do wol nym,
na 100 m sty lem do wol nym, na 100 m sty -
lem zmien nym i na 200 m sty lem zmien -
nym oraz trze cia na 50 m sty lem
mo tyl ko wym i na 200 m sty lem do wol nym. 

Czte ry krąż ki w zma ga niach in dy wi -
du al nych zdo by ła Mi le na Kraw czyk.
Na 50 m sty lem kla sycz nym i na 50 m sty -
lem mo tyl ko wym by ła naj szyb sza,
na 100 m sty lem do wol nym za ję ła dru gie

miej sce, a na 50 m sty lem do wol nym upla -
so wa ła się na trze ciej po zy cji. 

Trzy ra zy na dru gim stop niu po dium
sta nę ła Bar ba ra Za krzew ska – w kon ku -
ren cjach 100 m sty lem mo tyl ko -
wym, 200 m sty lem mo tyl ko wym
oraz 400 m sty lem zmien nym. Z ko lei Na -
ta lia Za krzew ska wy wal czy ła zło to
na 400 m sty lem zmien nym i brąz
na 200 m sty lem mo tyl ko wym. Dwa brą -
zo we me da le zgar nę ła Mał go rza ta Ka miń -
ska, któ ra by ła trze cia za rów no na 200 m
sty lem do wol nym, jak i na 400 m sty lem
do wol nym. Zo fia Ka miń ska za ję ła pierw -
sze miej sce w kon ku ren cji 400 m sty lem
do wol nym, a Le na Kraw czyk by ła trze cia
na 200 m sty lem mo tyl ko wym.

(AN KA)

PŁYWANIE

Przywieźli z Wrocławia worek pełen medali

W ostat nią so bo tę li sto pa da ze spół
ża ków LKS Ba rycz Su łów ro ze grał
w ha li mecz kon tro l ny z za przy jaź nio -
ną dru ży ną Or li Ju tro sin. Na si ma li
pił ka rze po ka za li się z do brej stro ny.

Te am z Su ło wa prze pro wa dził wie le
skład nych ak cji i strze lał pięk ne go le, ale
wy nik nie był waż ny. – Li czy ła się moż li -
wość gry i roz wój na szych pił ka rzy. Dzię -
ku je my Or li Ju tro sin wraz z tre ne rem
za za pro sze nie, a ro dzi com za spor to wy
do ping – pod su mo wał tre ner ze spo łu, Iwo
Kwa czew ski. 

W dru ży nie z Su ło wa za gra li Adam
Sob ko wiak, Mar cel Piech, Szy mon Gór nic -
ki, Mi ko łaj Wód czyń ski, Krzysz tof An -

drzej czak, Kac per Ko ral, Mi ko łaj Sob ko -
wiak, Jan Gocz ling. 

(AN KA)

PIŁKA NOŻNA

Żaki z Sułowa zagrały z Orlą Jutrosin

W ostat nim te go rocz nym me czu li -
go wym Ba rycz Su łów za gra ła na wy -
jeź dzie z Po lo nią -Sta lą Świd ni ca.
Nie ste ty, na za koń cze nie je sien nej
run dy na szej dru ży nie nie uda ło się
wy wal czyć do bre go wy ni ku.

26 li sto pa da ro ze gra no ca łą za le głą
trze cią ko lej kę IV li gi, któ rą w sierp niu
prze ło żo no ze wzglę du na udział wie lu za -
wod ni ków w Pu cha rze Re gio nów.

W kon fron ta cji w Świd ni cy le piej pre -
zen to wa li się miej sco wi, któ rzy ogra li Ba -
rycz 3: 0 po tra fie niach Oska ra Trze pa cza
z rzu tu kar ne go, Ada ma Woj cie chow skie -
go i Kor ne la Bu scha.

Su ło wia nie na pół met ku se zo nu pla -
su ją się na 13. lo ka cie w ta be li, z 15 punk -
ta mi na kon cie. W run dzie je sien nej
od nie śli czte ry zwy cię stwa, trzy me cze zre -
mi so wa li, a osiem ra zy scho dzi li z bo iska
po ko na ni. (AN KA)

PIŁKA NOŻNA

Porażka na zakończenie
rundy jesiennej

Bar dzo do brze spi sał się Mar cel Ży to
na XI Mi strzo stwach Pol ski Mło dzi -
ków w Za pa sach w Sty lu Wol nym,
któ re od by ły się w Ko sza li nie. Re pre -
zen tant UKS Olim pia Ciesz ków wy -
wal czył brą zo wy krą żek.

Wal czą cy w ka te go rii do 68 kg Mar cel
Ży to roz po czął tur niej od prze gra ne go po -
je dyn ku. Po raż ka w pierw szej wal ce jed nak
go nie za ła ma ła i za pa śnik Olim pii wy grał
dwie ko lej ne kon fron ta cje, dzię ki cze mu

miał szan sę po wal czyć o me dal. W po je -
dyn ku o brąz Mar cel trium fo wał po pod -
da niu się je go ry wa la, za wod ni ka LKS
Ma zow sze. 

W ka te go rii do 38 kg star to wał Ga -
briel Skwiercz, ale od padł w wal kach eli -
mi na cyj nych. Bez wąt pie nia obaj
za wod ni cy ciesz kow skie go klu bu zdo by li
ko lej ne cen ne do świad cze nie. War to
przy po mnieć, że ich tre ne rem jest Le szek
Wo siek. 

(AN KA)

ZAPASY

Marcel Żyto na podium!
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