
Za na mi 31. Fi nał Wiel kiej Or kie stry
Świą tecz nej Po mo cy. Tym ra zem ak -
cji przy świe ca ło ha sło „Chce my wy -
grać z sep są! Gra my dla wszyst -
kich – ma łych i du żych!”. W nie dzie -
lę licz ne gro no wo lon ta riu szy ru szy ło
w te ren z WOŚP -owy mi pusz ka mi.
W po wie cie mi lic kim zor ga ni zo wa no
wie le kon cer tów i im prez to wa rzy -
szą cych.

– W Pol sce, ze wzglę du na brak kra jo -
we go re je stru, nie ist nie ją wia ry god ne da ne
na te mat za pa dal no ści na sep sę, co znacz nie
utrud nia dzia ła nia ma ją ce na ce lu jej za po -
bie ga nie i zwal cza nie. Z da nych Na ro do we -
go Fun du szu Zdro wia, ana li zo wa nych przez
NIK, wy ni ka, że licz ba do ro słych ho spi ta li -
zo wa nych w Pol sce z po wo du sep sy wy no si
oko ło 20 tys. rocz nie, jed nak war tość ta
na pew no jest nie do sza co wa na. Wy ni ki ba -
dań punk to wych, pro wa dzo nych w akre dy -
to wa nych od dzia łach in ten syw nej te ra pii
w la tach 2012-2013, wska zu ją, że licz ba
przy pad ków sep sy wy no si ła co naj mniej 50
tys. rocz nie, awspół czyn nik umie ral no ści był
wyż szy niż umie ral ność zpo wo du no wo two -
rów ukła du od de cho we go czy za wa łu ser ca.
Po nad to w ra por cie NIK z 2018 ro ku na te -

mat za ka żeń szpi tal nych pod kre śla się ko -
niecz ność wdro że nia pil nych dzia łań w ob -
sza rze za po bie ga nia, mo ni to ro wa nia
i le cze nia sep sy. Dla prze ży cia cho re go, uktó -
re go wy stą pi ła sep sa, klu czo we jest jak naj -
szyb sze roz po zna nie i włą cze nie wła ści we go
le cze nia – opty mal nie w cią gu pierw szej go -
dzi ny. Z ba dań wy ni ka, że każ de opóź nie nie
roz po zna nia sep sy ipo da nia sku tecz ne go an -
ty bio ty ku o go dzi nę zwięk sza ry zy ko zgo nu
o8 pro cent. Wła śnie dla te go WOŚP chce wy -
po sa żyć szpi ta le w urzą dze nia po zwa la ją ce
na przy spie sze nie dia gno sty ki za ka -
żeń – umoż li wi to lep szą te ra pię sep sy po -

przez szyb sze wdro że nie ce lo wa ne go i sku -
tecz ne go le cze nia an ty bio ty ka mi – po in for -
mo wał głów ny sztab WOŚP. 

W Mi li czu już w so bo tę od by wa ły się
im pre zy, w trak cie któ rych zbie ra no środ -
ki na WOŚP. Na Ką pie li sku Kar łów po raz
trze ci prze pro wa dzo no Bieg Mor sa, zor ga -
ni zo wa ny przez Mi lic ki Klub Mor sa oraz
Ośro dek Spor tu i Re kre acji. Uczest ni cy
w stro jach ką pie lo wych prze bie gli dy -
stans 1300 me trów. Zwień cze niem bie gu
by ła ką piel w zim nej wo dzie oraz wrę cze -
nie na gród i pu cha rów w po szcze gól nych
ka te go riach. Wśród ko biet naj lep sza oka -
za ła się Pa try cja Ka pa, a w gro nie męż czyzn
zwy cię żył Ariel Mi klas. Gru pa mor sów
z Mi li cza, Ju tro si na, Rasz ko wa, Wro cła wia,
Ra wi cza, Trzeb ni cy, Ostro wa Wlkp. ze bra -
ła na WOŚP 1340 zł. 

W nie dzie lę ra no przy sta dio nie w Mi -
li czu ru szył Wrak Ra ce w ka te go rii cy wil,
czy li wy ści gi sa mo cho do we na za mknię -
tym to rze. Po nad to or ga ni za to rzy przy go -
to wa li atrak cje w po sta ci li cy ta cji wie lu
cie ka wych ga dże tów, prze jażdż ki wo za mi
wy ści go wy mi oraz ca te rin gu i ogni ska. Po -
tem z ryn ku wy star to wał V Mi lic ki Bieg
WOŚP. W cen trum mia sta przy go to wa no

rów nież sce nę, na któ rej wy stą pi li za pro -
sze ni ar ty ści: Aka de mia Tań ca Ja skier, Czy -
ta my Dzie ciom, Neo se man ty za cja,
Uelec tro gó ra le, No wo mo wa i Ura nus Spa -
ce Club. Jak po in for mo wał mi lic ki sztab,
na ten mo ment uda ło się ze brać ok. 85 tys.
zł. Do 14 lu te go po trwa ją jesz cze li cy ta cje
wie lu ga dże tów na por ta lu Al le gro.

W Gmin nym Ośrod ku Kul tu ry
w Ciesz ko wie przy go to wa no wy stę py ta -
necz ne i wo kal ne dzie ci i mło dzie ży. Za -
pre zen to wa ły się też ze spo ły FoX i Via to ri.
Na za koń cze nie po kaz ognia przy go to wa li
har ce rze z III Ciesz kow skie go Śro do wi sko -
we go Szcze pu Dru żyn Har cer skich „So -

kół”. Li cy to wać moż na by ło wie le ory gi nal -
nych i cie ka wych ga dże tów. W Ciesz ko wie
ze bra no 22 272,58 zł.

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 przy go to wa no roz ma ite wy stę py.
Na sce nie za pre zen to wa ły się gru pa che er -
le ade rek, Aka de mia Tań ca Ja skier oraz ze -
spół Sen sor. Nie za bra kło li cy ta cji. W ha li
spor to wej w Kro śni cach ro ze gra no me cze
w ra mach Kro śnic kiej Ha lo wej Li gi Pił ki
Noż nej. W trak cie za wo dów rów nież kwe -
sto wa no na rzecz WOŚP. W gmi nie Kro -
śni ce ze bra no oko ło 9 tys. zł.

(FE NIX)
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W powiecie milickim uzbierano ponad 116 tysięcy złotych!
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W obec nym ro ku szkol nym Szko ła
Pod sta wo wa im. W. Rut kie wicz we
Wzią cho wie Wiel kim przy stą pi ła
do VII edy cji pro gra mu edu ka cyj ne -
go „Być jak Igna cy”. Or ga ni za to rem
przed się wzię cia jest Fun da cja
PGNiG im. Igna ce go Łu ka sie wi cza. 

Pro gram ma na ce lu po pu la ry za cję
wie dzy wśród uczniów na te mat pol skiej
my śli na uko wej, syl wet ki Igna ce go Łu ka -
sie wi cza oraz prze my słu naf to we go i ga zo -
we go, a tak że in nych pol skich na ukow ców,
ich wy na laz ków, od kryć i do ko nań, jak
rów nież pro mo wa nie dzia łań edu ka cyj -

nych, opar tych na ak tyw nym do świad cza -
niu, ob ser wo wa niu, two rze niu sy tu acji bli -
skich na uko wym dzie dzi nom wie dzy.
W ra mach pro gra mu w ko le na uko wym
pro wa dzo ne są za ję cia na pod sta wie otrzy -
ma nych sce na riu szy. Je go szkol nym ko or -
dy na to rem we Wzią cho wie Wiel kim jest
na uczy ciel ka fi zy ki i ma te ma ty ki, Ewe li -
na Mu szal ska.

W paź dzier ni ku ucznio wie po zna li po -
sta cie Igna ce go Łu ka sie wi cza i Ma rii Skło -
dow skiej -Cu rie, za po zna li się
z pier wiast ka mi i miej sca mi ich wy stę po wa -
nia. Bu do wa li ato my pier wiast ków. Wzię li
udział w za ba wie ru cho wej „Im puls No bla”,

pod czas któ rej uzy ska li pod sta wo we in for -
ma cje o Na gro dzie No bla. Po nad to prze pro -
wa dzi li eks pe ry ment „Wul kan ener gii” oraz
po zna wa li kwa sy, za sa dy i so le. 

W na stęp nym mie sią cu w trak cie za -
baw ba daw czych ucznio wie do wie dzie li
się o do ko na niach pol skie go wy na laz cy,
Ste fa na Drze wiec kie go, oraz po sze rzy li za -
sób słow nic twa o ter mi ny zwią za ne z wy -
na laz ka mi. Skła da li mo de le pa pie ro wych
ło dzi, wy ko ny wa li okręt pod wod ny, wy ko -
rzy stu jąc do te go pla sti ko wą bu tel kę.

Gru dzień po świę co ny był astro no mii.
Ucznio wie wzbo ga ci li się o wie dzę o Mi -
ko ła ju Ko per ni ku oraz pod sta wo we in for -
ma cje z za kre su astro no mii. Po za tym
zor ga ni zo wa no dla nich wy jazd do Pla ne -
ta rium w Po ta rzy cy, gdzie utrwa li li wie dzę
o wszech świe cie i po zna li kon ste la cje
gwiazd znaj du ją cych się na na szym nie bie.
Kul mi na cyj nym punk tem po by tu w pla -
ne ta rium był udział w po ka zie. Ucznio wie
oglą da li nie bo w róż nych po rach ro ku,
gwiaz dy, gwiaz do zbio ry i ga lak ty ki. Po wi -
zy cie w tym nie zwy kle cie ka wym miej scu
two rzy li wła sne gwiaz do zbio ry, któ re mo -
gli wy świe tlać za po mo cą la tar ki. Po zna li
też cie ka wost ki na te mat pla net i wy ko na -
li pla kat z cia ła mi nie bie ski mi.

Każ dy te mat koń czy się qu izem wie -
dzy. W tym ro ku na uczest ni ków za jęć cze -
ka ją no we do świad cze nia z za kre su
kryp to lo gii i ma te ma ty ki, sił na tu ry, ko -
mu ni ka cji i ję zy ków na świe cie, opty ki
oraz pod staw eko no mii.

OPRAC. (AN KA)

Sto wa rzy sze nie,, Part ner stwo dla Do li ny Ba ry czy” w Mi li -
czu za pra sza do zło że nia wnio sku o przy zna nie Zna ku
Do li na Ba ry czy Po le ca. Jest on przy zna wa ny od 15 lat lo -
kal nym pro duk tom i usłu gom, któ re speł nia ją okre ślo ne
wa run ki, m.in. gwa ran cja po cho dze nia i zwią zek z Do li ną
Ba ry czy czy przy ja zność śro do wi sku. 

-„Znak DBP to sym bol przy na leż no ści do re gio nu oraz gwa ran cja

dla na szych klien tów wy so kiej ja ko ści, dba ło ści o śro do wi sko i pro fe -

sjo na li zmu. To tak że wspól na pro mo cja dla pro duk tów i usług”, „Po -

sia da nie zna ku jest dla mnie moż li wo ścią roz wo ju oraz sta nia się

bar dziej roz po zna wal nym”, „By cie wy róż nio nym Zna kiem DBP wią -

że się z pre sti żem, sym bo lem przy na leż no ści lo kal nej, mo ty wa cją

do moż li wie naj lep sze go dzia ła nia, zna kiem mo je go za an ga żo wa nia

lo kal ne go oraz na dzie ją na sku tecz ną pro mo cję”. To tyl ko nie któ re wy -

po wie dzi pod mio tów i klien tów ko rzy sta ją cych z cer ty fi ko wa nych usług

i naj lep sze, nie za leż ne świa dec two te go, że war to przy stą pić do Zna -

ku – in for mu je sto wa rzy sze nie. To uni ka to wy sys tem, zna ny w ca łym
re gio nie, wspie ra ją cy lo kal nych przed się bior ców i usłu go daw ców. Jest
rów nież bar dzo roz po zna wal ny, co szcze gól nie fir mom po cząt ku ją cym
po ma ga umoc nić swo ją po zy cję na ryn ku. Ku pu jąc ta ki pro dukt lub
usłu gę, na byw ca mo że li czyć na gwa ran cję ja ko ścio wej, tra dy cyj nej
i na tu ral nej ofer ty. W ze szłym ro ku 57 ofert pro du cen tów i usłu go -
daw ców zo sta ło wy róż nio nych Zna kiem Do li na Ba ry czy Po le ca, a 6
uzy ska ło no mi na cję.

O znak mo gą się ubie gać przed się bior cy pro wa dzą cy dzia łal ność
od mi ni mum ro ku – z bran ży tu ry stycz nej, wy ko nu ją cy pro dukt re -
gio nal ny czy rę ko dzie ło. Mu szą być z te re nu gmin na le żą cych do Do -
li ny Ba ry czy: Ciesz ków, Kro śni ce, Mi licz, Odo la nów, Przy go dzi ce,
So śnie, Twar do gó ra, Żmi gród. Na le ży wy peł nić wnio sek na stro nie
dbpo le ca. ba rycz. pl (po wcze śniej szym za re je stro wa niu się) dla no -

wych ofert lub spra woz da nie dla tych, któ re już po sia da ją znak w po -
przed niej edy cji. Po za ak cep to wa niu wnio sku przez ka pi tu łę ta ka oso -
ba, a ra czej przy ję ta ofer ta, otrzy mu je mia no kan dy da ta, któ rym
po zo sta je przez naj bliż szy rok. Po tym cza sie ma moż li wość zło że nia
spra woz da nia w ko lej nej edy cji z rocz nej dzia łal no ści i sta nia się peł -
no praw nym użyt kow ni kiem, po słu gu ją cym się zna kiem „Do li na Ba -
ry czy Po le ca”. Je że li ofer ta ma przy zna ny znak, pod miot skła da
spra woz da nie z rocz nej dzia łal no ści. 

Wnio ski moż na skła dać do 6 lu te go za po mo cą elek tro nicz ne go
for mu la rza na stro nie www.dbpo le ca.ba rycz.pl. 

OPRAC. (FE NIX)

SP WZIĄCHOWO WIELKIE

Być jak Ignacy Łukasiewicz

POWIAT

Zgłoś swój produkt lub usługę!
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Aktualności 3

17 stycz nia w sa li wi do wi sko wej
Ośrod ka Kul tu ry w Mi li czu od by ło się
spo tka nie par la men ta rzy stów No wej
Le wi cy z miesz kań ca mi. Pod czas
pra wie dwu go dzin nej dys ku sji roz -
ma wia no m. in. o nad cho dzą cych
wy bo rach, pro po zy cjach pro gra mo -
wych i lo kal nych pro ble mach.

Spo tka nie pro wa dził li der No wej
Le wi cy w Mi li czu, Da niel Mi siek. Go -
ść mi by li po sło wie Jo an na Scheu ring -
-Wiel gus, Ma ciej Gdu la i Krzysz tof
Śmi szek. 

D. Mi siek po in for mo wał ze bra -
nych, że ugru po wa nie po sta no wi ło
zor ga ni zo wać cykl spo tkań w wie lu
miej sco wo ściach w wo je wódz twie
i na te re nie ca łe go kra ju. Oprócz dys -
ku sji z miesz kań ca mi zbie ra ne są pod -
pi sy pod oby wa tel skim pro jek tem
usta wy w spra wie ren ty wdo wiej. Ma
ona po zwo lić eme ry tom po śmier ci
mał żon ka odzie dzi czyć po ło wę je go
świad cze nia przy za cho wa niu wła sne -
go świad cze nia eme ry tal ne go. – Ten

pro jekt był już skła da ny przez Le wi cę
do mar sza łek Elż bie ty Wi tek. Tra fił
do za mra żar ki – oznaj mił D. Mi siek.

Par la men ta rzy ści dys ku to wa li
z miesz kań ca mi o wie lu spra wach
ogól no kra jo wych i lo kal nych, m. in.
o wy klu cze niu ko mu ni ka cyj nym, ja -
kie go do świad cza ją miesz kań cy w po -
wie cie mi lic kim. Utwo rze nie trzech
li nii w ra mach Po wia to wej Ko mu ni ka -
cji Au to bu so wej uzna no za pierw szy
krok w do brą stro nę, któ ry jed nak nie
roz wią zu je wszyst kich pro ble mów.
Przy po mnia no, że w prze szło ści
miesz kań cy mo gli ko rzy stać z pu blicz -
ne go trans por tu nie tyl ko na te re nie
po wia tu, ale rów nież do cie rać do wie -
lu miej sco wo ści na te re nie kra ju.

Po ru szo no rów nież te mat mi lic -
kie go szpi ta la i gro żą cej pla ców ce nie -
wy pła cal no ści. Rad ny po wia to wy
Grze gorz Du da przy po mniał, że szpi -
tal jest naj więk szym pra co daw cą
w Mi li czu i je go upa dek był by ka ta -
stro fą. Do dał, że Za rząd Mi lic kie go
Cen trum Me dycz ne go nie udzie la Ra -

dzie Po wia tu peł nych in for ma cji na te -
mat sy tu acji fi nan so wej. Przy oka zji
wspo mniał o za blo ko wa nych pie nią -
dzach z Kra jo we go Pla nu Od bu do wy,
w któ rym wszak są środ ki m. in. na od -
dłu że nie szpi ta li.

Z ko lei rad ny gmin ny An drzej Ne -
sto ruk uczu lił po słów na – jak to
ujął – brak trans pa rent no ści ze stro ny
bur mi strza Mi li cza i pod le głych mu
urzęd ni ków. – Rad nym opo zy cyj nym
nie od po wia da się na pi sma w ter mi -
nie lub od po wie dzi są nie wy czer pu ją -
ce. Kie dy pro si my o do ku men ty, to
nam się ich nie do star cza. Przy kład
szpi ta la – nie ma my nic prze ciw ko
prze ka zy wa niu środ ków, ale chce my
wie dzieć kon kret nie, na co bę dą one
wy da ne. Plan pra cy ko mi sji re wi zyj nej
na obec ny rok ma obej mo wać tyl ko
kon tro lę bu do wy dróg. Nie mo że my
skon tro lo wać gmin nych spół ek, jak np.
OSiR czy PGK, by do wie dzieć się, ja -
ka jest ich re al na sy tu acja – stwier dził
rad ny.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

POLITYKA

Nowa Lewica przygotowuje się do wyborów

Jed nost ka OSP w Ła zach wzbo ga ci -
ła się o no wy wóz stra żac ki. Po jazd
po wi ta no z wiel ką pom pą. 

Wy da rze nie roz po czę ło się od prze jaz -
du no we go wo zu stra żac kie go oraz wszyst -
kich jed no stek OSP z te re nu gmi ny
Kro śni ce przez Ła zy, co spo tka ło się z en -
tu zja stycz nym przy ję ciem miesz kań ców.
Przy wi ta nie po jaz du by ło oka zją do po -
dzię ko wa nia za trud i po świę ce nie stra ża -
ków, a tak że do za pre zen to wa nia
no wo cze sne go sprzę tu, któ ry bę dzie słu żył
na rzecz ochro ny miesz kań ców i ich mie -

nia przed po ża ra mi. No wy wóz to naj now -
szej ge ne ra cji po jazd, wy po sa żo ny w no wo -
cze sne sys te my i urzą dze nia, któ re
umoż li wia ją szyb kie i sku tecz ne dzia ła nie
w trud nych wa run kach. 

Jed nost ka OSP Ła zy szcze gól ne po dzię -
ko wa nia kie ru je w stro nę po sła Paw ła Hre -
nia ka, Mał go rza ty Ca liń skiej -May er – rad nej
Sej mi ku Wo je wódz twa Dol no ślą skie go,
Agniesz ki So ko łow skiej – dy rek tor Wy dzia -
łu Bez pie czeń stwa Urzę du Mar szał kow skie -
go, To ma sza Kop cia – ko men dan ta
po wia to we go PSP w Mi li czu.

(AN KA)

STRAŻ POŻARNA

Nowy pojazd dla OSP Łazy

W dwóch miej scach na te re nie
Ciesz ko wa po sta wio no po jem ni ki
na od pa dy elek tro nicz ne / elek trycz -
ne. Do szło do te go w ra mach pro gra -
mu „Elek trycz ne śmie ci”, któ ry wdra -
ża Zwią zek Mię dzyg min ny EKO SIÓ -
DEM KA.

Po jem ni ki po ja wi ły się przy Szko le
Pod sta wo wej im. Ja nu sza Ku so ciń skie go
i na te re nie Urzę du Gmi ny Ciesz -
ków. – Zwią zek Mię dzyg mi ny EKO SIÓ -
DEM KA wraz z fir mą MB Re cyc ling Sp.
z o. o. Przed się bior stwo Go spo dar ki Od pa -
da mi Sp. ko man dy to wa oraz Fun da cją
„Od zy skaj Śro do wi sko” z sie dzi bą w Bo gu -

mi ło wie, we współ pra cy ze szko ła mi pod -
sta wo wy mi oraz po nad pod sta wo wy mi,
wdra ża pro gram „Elek trycz ne śmie ci”!
Pro jekt umoż li wia po zby wa nie się róż ne -
go ro dza ju elek trycz nych śmie ci – od su -
szar ki do wło sów, po przez te le fon
ko mór ko wy czy lap top, po sprzę ty wiel ko -
ga ba ry to we, a tak że urzą dze nia biu ro we,
jak dru kar ki czy kse ro ko piar ki. Ce chą cha -
rak te ry stycz ną są czer wo ne po jem ni ki,
do któ rych bę dzie moż na nie od płat nie
wrzu cać ww. zu ży ty sprzęt elek trycz ny
i elek tro nicz ny do 50 cm oraz ba te rie i to -
ne ry – po in for mo wa ły wła dze gmi ny
Ciesz ków.

OPRAC. (FE NIX)

CIESZKÓW

Pojemniki na elektryczne śmieci
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Mi lic cy po li cjan ci za trzy ma li 27-let -
nie go miesz kań ca Bu ko wic (gmi na
Kro śni ce), któ ry na po cząt ku stycz -
nia skradł kil ka na ście ty się cy zło -
tych z miesz ka nia star szej ko bie ty.
Gro zi mu ka ra do pię ciu lat po zba -
wie nia wol no ści.

75-let nia miesz kan ka Bu ko wic po wia -
do mi ła po li cję, że w nie wy ja śnio nych oko -
licz no ściach z jej miesz ka nia znik nę ły
oszczę dza ne przez nią od dłuż sze go cza su
pie nią dze w kwo cie kil ku na stu ty się cy zło -
tych. Po krzyw dzo na po dej rze wa ła, że kra -
dzie ży mógł do ko nać je den z jej są sia dów,

któ ry ją wcze śniej od wie dzał, pro sząc o pie -
nią dze na chleb. 

Funk cjo na riu sze z Wy dzia łu Kry mi -
nal ne go wsz czę li śledz two i po dej rze -
nia 75-lat ki szyb ko się po twier dzi ły. 9
stycz nia uda li się do miej sca za miesz ka -
nia 27-let nie go są sia da. W trak cie prze szu -
ka nia zna le zio no go tów kę w kwo cie
po nad 9 ty się cy zło tych. Usta lo no, że resz -
tę pie nię dzy męż czy zna wy dał na wła sne
wy dat ki, m. in. na za kup al ko ho lu. Zresz -
tą w chwi li za trzy ma nia był pod wpły -
wem al ko ho lu – miał w or ga ni zmie
po nad 1,2 pro mi la al ko ho lu. Do cza su wy -
trzeź wie nia i wy ja śnie nia oko licz no ści
spra wy zo stał osa dzo ny w po li cyj nym
aresz cie. 

– 27-lat ko wi za kra dzież gro zi ka ra
do pię ciu lat po zba wie nia wol no ści. Trwa
po stę po wa nie w tej spra wie – 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)

BUKOWICE

Okradł sąsiadkę

19 stycz nia w go dzi nach ran nych
na dro dze po mię dzy miej sco wo ścia -
mi Po li ce a Że leź ni ki (gmi na Kro śni -
ce) kie row ca ja dą cy sa mo cho dem
Volks wa gen Cad dy nie za trzy mał się
do kon tro li po li cyj nej. Oka za ło się, że
był pod wpły wem al ko ho lu.

Po li cjan ci po sta no wi li za trzy mać
do kon tro li sa mo chód oso bo wy ja dą cy
z pręd ko ścią 66 km/h w miej scu, gdzie
obo wią zu je ogra ni cze nie do 40 km/h. Kie -
ru ją cy nie re ago wał na po le ce nie za trzy ma -
nia się i pró bo wał uciec. Funk cjo na riu sze
na tych miast ru szy li w po ścig. Włą czy li sy -
gna ły świetl ne i dźwię ko we, ale kie row ca
na dal nie re ago wał. Do pie ro po prze je cha -
niu oko ło dwóch ki lo me trów za trzy mał
po jazd w miej sco wo ści Po li ce. 

Ucie ki nie rem oka zał się 37-let ni
miesz ka niec gmi ny Mi licz. Ba da nie sta nu
trzeź wo ści wy ka za ło w je go or ga ni zmie
aż 2,9 pro mi la al ko ho lu! W związ ku z tym
mun du ro wi do pro wa dzi li męż czy znę

do Ko men dy Po wia to wej Po li cji w Mi li czu,
gdzie wy ko na no nie zbęd ne czyn no ści
służ bo we, zwią za ne ze stwier dzo ny mi
prze stęp stwa mi. Po tem 37-la tek zo stał
zwol nio ny. Ode bra no mu pra wo jaz dy. 

– Spra wa znaj dzie swój fi nał w mi lic -
kim są dzie, gdzie męż czy zna od po wie
za po peł nio ne dwa prze stęp stwa. Przy po -

mi na my, że za uciecz kę z miej sca kon tro li
dro go wej gro zi ka ra do pię ciu lat po zba wie -
nia wol no ści, a za kie ro wa nie po jaz dem
me cha nicz nym w sta nie nie trzeź wo ści
moż na tra fić za krat ki na wet na dwa la -
ta – prze strze ga 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)

NA DRODZE

Kierowca miał prawie trzy promile…

W pierw szej po ło wie stycz nia po li -
cjan ci za trzy ma li 22-let nie go męż -
czy znę, któ ry miał han dlo wać środ -
ka mi odu rza ją cy mi na te re nie Mi li -
cza. W je go miesz ka niu zna le zio no
po nad 1100 por cji me tam fe ta mi ny.
Gro zi mu ka ra do dzie się ciu lat po -
zba wie nia wol no ści.

Funk cjo na riu sze po je cha li do miej sca
za miesz ka nia jed ne go z miesz kań ców Mi -
li cza, gdyż we dług po zy ska nych in for ma -
cji praw do po dob nie w do mu
prze cho wy wał nar ko ty ki. W trak cie prze -
szu ka nia zna le zio no 50 fo lio wych wo recz -

ków, wy peł nio nych bia łą sub stan cją kry -
sta licz ną. Te ster nar ko ty ko wy wy ka zał, że
jest to po chod na me tam fe ta mi ny. Z ta kiej
ilo ści moż na uzy skać po nad 1100 tzw.
wol no ryn ko wych por cji. Po do kład nym
zwa że niu nar ko ty ki tra fi ły do po li cyj ne go
de po zy tu. 

Do cza su wy ja śnie nia spra wy 22-la -
tek zo stał osa dzo ny w po li cyj nym aresz -
cie. – W to ku dal szych czyn no ści
po li cjan ci usta li li, że za trzy ma ny męż -
czy zna han dlo wał nar ko ty ka mi, sprze -
da jąc je miesz kań com Mi li cza.
W związ ku z tym zo stał do pro wa dzo ny
do pro ku ra tu ry, gdzie go prze słu cha no

w cha rak te rze po dej rza ne go o han del
nar ko ty ka mi. Usły szał tak że za rzut do -
ty czą cy po sia da nia znacz nej ilo ści sub -
stan cji psy cho tro po wych. Śled czy
usta la ją ich po cho dze nie. Wy ja śnia ne są
rów nież wszel kie oko licz no ści roz pro -
wa dza nia nar ko ty ków przez 22-lat ka.
Za za rzu ca ne mu prze stęp stwa, zgod nie
z usta wą o prze ciw dzia ła niu nar ko ma -
nii, gro zi ka ra do dzie się ciu lat po zba -
wie nia wol no ści. Śledz two jest
w to ku – 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)

Z POLICJI

Zatrzymano dilera narkotykowego
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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 od by ło się no wo rocz ne
spo tka nie przed sta wi cie li gmi ny,
rad nych, soł ty sów i przed się bior ców.
By ła to oka zja do pod su mo wa nia
mi nio ne go ro ku. 

Wśród za pro szo nych go ści zna leź li
się m. in. po seł Mi ro sła wa Sta cho wiak -Ró -
żec ka, po seł Pa weł Hre niak, Mał go rza ta
Ca liń ska -Maye – rad na Sej mi ku Wo je -
wódz twa Dol no ślą skie go, ko men dant po -
wia to wy Pań stwo wej Stra ży Po żar nej,
za stęp ca ko men dan ta po wia to we go po li -
cji, rad ni po wia to wi, kie row nik Pod ziem -
ne go Ma ga zy nu Ga zu
w Wierz cho wi cach, dy rek tor kro śnic kie -
go od dzia łu Ban ku Spół dziel cze go w Mi -
li czu, pre zes Za kła du Usług
Ko mu nal nych w Kro śni cach, dy rek tor
DPS w Kro śni cach, sze fo wie pla có wek
i in sty tu cji z te re nu gmi ny, ko men dant
Ochot ni czej Stra ży Po żar nej w Kro śni -
cach, pro bosz czo wie Pa ra fii pw. Św. Mak -
sy mi lia na Ma rii Kol be w Kro śni cach,
Pa ra fii pw. Św. Ja na Chrzci cie la w Kuź ni -
cy Cze szyc kiej i Pa ra fii pw. Wnie bo wzię -
cia Naj święt szej Ma ryi Pan ny
w Bu ko wi cach, sio stra Ben we nu ta ze
Wspól no ty Sióstr Słu żeb ni czek Naj święt -
szej Ma rii Pan ny w Kuź ni cy Cze szyc kiej
oraz przed sta wi cie le służ by zdro wia. 

Wójt An drzej Bia ły omó wił dzia ła nia
i osią gnię cia gmi ny w mi nio nym ro ku oraz
za pre zen to wał pla ny na przy szłość. Z ko lei
prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny pod kre ślił
zna cze nie współ pra cy rad nych, soł ty sów
i przed się bior ców dla roz wo ju gmi ny.

Obec ni na spo tka niu po sło wie przed -
sta wi li swo je po my sły od no śnie roz wo ju
gmi ny oraz za pew ni li o swo im wspar ciu
dla jej miesz kań ców. Na ko niec wójt za -
pew nił, że wła dze sa mo rzą do we bę dą na -
dal pra co wać nad roz wią zy wa niem
pro ble mów oraz dą żyć do roz wo ju dla do -
bra miesz kań ców. 

Uro czy stość uświet nił wy stęp Mi lic -
kiej Or kie stry Dę tej – wraz z Ka tya Gruz -

de vą – pod ba tu tą Prze my sła wa Wa sie lew -
skie go. Go ście mie li oka zję po słu chać ko -
lęd, pa sto ra łek oraz pio se nek
świą tecz nych. Spo tka nie za koń czy ło się
wspól nym po czę stun kiem.

OPRAC. (FE NIX)

Na bieżąco 5

10 stycz nia bur mistrz Mi li cza i kie -
row nic two Urzę du Sta nu Cy wil ne go
po sta no wi li od wie dzić Ja dwi gę Pia -
sek – miesz kan kę gmi ny, któ ra 29
grud nia ob cho dzi ła swo je set ne uro -
dzi ny. Zło żo no jej ży cze nia, wrę czo no
kwia ty, ze staw drob nych pro duk tów
i książ kę „Hi sto ria po wo jen ne go Mi li -
cza” z de dy ka cją.

– Pa ni Ja dwi ga po cho dzi z Kie lec czy -
zny. Ja ko osiem na sto lat ka zo sta ła wy wie -
zio na do Nie miec na tzw. przy mu so we
ro bo ty. Tam po zna ła swo je go przy szłe go
mę ża, Ja na Pia ska. Po wy zwo le niu osie dli -
ła się na Dol nym Ślą sku. Więk szość ży cia
miesz ka ła w Go rze sła wiu. Wraz z mę żem
do cze ka ła się cór ki i trzech sy nów, sze ściu
wnu czek i dwóch wnu ków oraz czte rech
pra wnu czek. Od 25 lat miesz ka w Mi li -
czu. Ju bi lat ka do dziś ma fe no me nal ną pa -
mięć. Chęt nie snu je opo wie ści o cza sach
swo je go dzie ciń stwa i mło do ści. Czę sto

wspo mi na, jak pod czas wa ka cji do Go rze -
sła wia przy jeż dża ły wnucz ki. One tak że
z sen ty men tem wspo mi na ją za ba wy
na stry chu, od wie dzi ny „u dziad ka od ko -
tów” i wie czor ne opo wie ści o roz bój ni -
kach, któ rzy ukry li skarb. Ca ła ro dzi na

zgod nie twier dzi, że nikt nie przy rzą dza
tak do brze kacz ki jak Bab cia, a ża den ko -
gel -mo gel nie sma ku je jak ten Bab ci Pia sko -
wej – za ko mu ni ko wa ły wła dze gmi ny
Mi licz.

OPRAC. (FE NIX)

Tech ni kum Le śne im. Prof. Wła dy -
sła wa Je dliń skie go w ran kin gu Fun -
da cji Edu ka cyj nej PER SPEK TY WY
zdo by ło ty tuł „Srebr nej Szko -
ły 2023”.

Mi lic ka pla ców ka zna la zła się na trze -
cim miej scu w wo je wódz twie dol no ślą -
skim wśród tech ni ków. W ska li ca łe go kra ju
za ję ła 149. po zy cję. Z ko lei po śród 11 tech -
ni ków le śnych w Pol sce, pro wa dzo nych
przez mi ni stra kli ma tu i śro do wi ska, na sza
szko ła upla so wa ła się na trze ciej lo ka cie.

Ran king Per spek tyw uwzględ nia
szko ły, w któ rych ma tu rę w ma ju 2022 ro -
ku zda wa ło mi ni mum 12 ma tu rzy stów,
śred nie wy ni ki z obo wiąz ko wych eg za mi -
nów ma tu ral nych z ję zy ka pol skie go i ma -
te ma ty ki by ły nie mniej sze niż 0,75
śred niej kra jo wej. Bra no rów nież pod uwa -
gę wy ni ki ze wszyst kich przed mio tów
obo wiąz ko wych i do dat ko wych, a w tech -
ni kach tak że re zul ta ty eg za mi nów za wo -
do wych oraz suk ce sy w olim pia dach
przed mio to wych. OPRAC. (FE NIX)

ŹRÓDŁO: TECHNIKUM LEŚNE W MILICZU

MILICZ

Pani Jadwiga skończyła sto lat!

EDUKACJA

Leśnicy ze srebrną tarczą!

KROŚNICE

Współpracować dla dobra gminy
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Na bieżąco 7

W dniach 13-15 stycz nia, po dwu let -
niej prze rwie pan de micz nej, od był
się bi wak uro dzi no wy III Ciesz kow -
skie go Śro do wi sko we go Szcze pu
Dru żyn Har cer skich „So kół”. Wzię ło
w nim udział bli sko 100 har ce rzy
i zu chów.

Na bi wak przy by ły tak że za pro -
szo ne dru ży ny „Al ba tros” i „Cha os”
z Mi li cza oraz „Sza rot ka” z Oła wy. Naj -
licz niej szą gru pę sta no wi li jed nak
ciesz ko wia nie, któ rzy by li go spo da rza -
mi wy da rze nia. Przez trzy od by wa ły
się roz ma ite za ję cia i gry te re no we,
pod czas któ rych do sko na lo no umie -
jęt no ści ra dze nia so bie w trud nych sy -
tu acjach. 

W piąt ko wy wie czór zor ga ni zo wa -
no tur niej „Awan tu ra o ko rzeń”, któ ry
na wią zy wał do hi sto rii i zwy cza jów
ciesz kow skie go szcze pu. Uczest ni cy
za ba wy mie li mnó stwo cie ka wych za -
dań do wy ko na nia. Po tych zma ga -
niach har ce rze wy ru szy li na noc ną grę
te re no wą do la su, a ich za da niem by ło
zdo by cie ognia i prze trans por to wa nie
go w wy ko na nych we dług wła sne go
po my słu no szach ognio wych. 

W so bo tę od ra na czas upły wał
na grze o ko rze niach har cer stwa i wcie -
la niu się w ro le ba ta lio nów sztur mo -
wych Sza rych Sze re gów w cza sach

oku pa cji. – Mu sie li na pra wić uszko -
dzo ną li nię te le fo nicz ną, ura to wać za -
wie szo ne go na drze wie
spa do chro nia rza, a na ko niec zro bić za -
sadz kę na trans por ter woj sko wy i od bić
ta jem ni czy ła du nek, któ rym oka zał się
wiel ki gar nek zu py. Po ma new rach har -
ce rze zje dli ją z wiel kim ape ty tem. Wra -
ca jąc z la su, od wie dzi li jesz cze
eks po zy cję Ciesz kow skiej Izby Hi sto -
rycz nej. Po po łu dniu wal czy li o drew -
nia ną nu tę, czy li na gro dę
głów ną XX Fe sti wa lu „Ciesz kow skie
śpie wo gra nie – ko rze nie pol skiej mu -
zy ki”. Zwy cię ży li naj młod si uczest ni -
cy – zu chy z 7GZ Or ły, za chwy ca jąc

bra wu ro wym wy ko na niem swo ich pio -
se nek. Po fe sti wa lu od był się jesz cze
uro dzi no wy ko mi nek, któ ry był oka zją
do po wspo mi na nia wspól nych przy gód
i po śpie wa nia do póź nych go dzin noc -
nych. Na stęp ne go dnia wcze snym ran -
kiem uczest ni cy bi wa ku wzię li udział
w nie dziel nej Mszy św., a na koń co wym
ape lu pod su mo wa li wy ni ki współ za -
wod nic twa bi wa ko we go. To by ły trzy
bar dzo in ten syw ne dni, peł ne przy gód,
ale i oka zji do na wią zy wa nia no wych
przy jaź ni – czy ta my w re la cji III Ciesz -
kow skie go Śro do wi sko we go Szcze pu
Dru żyn Har cer skich „So kół”.

OPRAC. (FE NIX)

W trak cie stycz nio wej se sji Ra dy Po -
wia tu Mi lic kie go sta ro sta Sła wo mir
Strze lec ki przed sta wił rad nym in for -
ma cję na te mat bie żą cej sy tu acji fi -
nan so wej szpi ta la i wdrażania pla nu
na praw cze go. Po in for mo wał tak że
o po wo ła niu no wej ra dy nad zor czej
Mi lic kie go Cen trum Me dycz ne go.

– Z da nych na 30 li sto pa da 2022
wy ni ka, że ro śnie za dłu że nie szpi ta la
i jest ono na po zio mie 35 mln zł,
z cze go 29,4 mln zł sta no wią zo bo -
wią za nia krót ko ter mi no we na bie żą -
ce utrzy ma nie. 3,9 to zo bo wią za nia
wy ma gal ne z prze kro czo nym ter mi -
nem płat no ści. Nie otrzy ma łem
od pre ze sa Oćwiei in for ma cji, ja ką
część za dłu że nia sta no wią nie opła co -
ne skład ki ZUS, pen sje le ka rzy i pie lę -
gnia rek, le ki, ener gia itp. Je śli cho dzi
o zo bo wią za nia dłu go ter mi no we, to
wy no si ły na ko niec li sto pa da 5,021
mln zł, z cze go 5 mln to kre dyt po rę -
czo ny przez po wiat, a resz tę sta no wią
zo bo wią za nia wo bec ZUS -u. Tro chę
się po pra wi ło w kwe stii ko mu ni ka cji
i prze pły wu in for ma cji, ale cią gle nie
ma my wszyst kie go – za ko mu ni ko wał
Sła wo mir Strze lec ki.

Sta ro sta przy po mniał, że kon trakt
z NFZ -em w 2022 ro ku się gał 70 mln

zł i z da nych na ko niec li sto pa da wy ni -
ka, że szpi tal nie zre ali zo wał usług z ty -
tu łu pro ce dur me dycz nych na łącz ną
kwo tę 9,320 mln zł. Z te go 3,5 mln
sta no wi le cze nie z za kre su psy chia trii
i uza leż nień. Je śli cho dzi o wy so kość
kon trak tu na obec ny rok, to nie jest on
jesz cze zna ny. 

Pod ko niec grud nia Mi lic kie Cen -
trum Me dycz ne otrzy ma ło akre dy ta -
cję Cen trum Mo ni to ro wa nia Ja ko ści
w Ochro nie Zdro wie, speł nia jąc stan -
dar dy akre dy ta cyj ne na po zio mie 80
pro cent. Mo że to skut ko wać zwięk sze -
niem fi nan so wa nia.

Sta ro sta mi lic ki po wie dział, iż pro -
gram na praw czy dla szpi ta la za czął być
wdra ża ny w grud niu. Roz wią za no już
kil ka umów o pra cę, do ko na no prze -
su nięć per so nal nych i zli kwi do wa no
do dat ki kie row ni cze. W pierw szym
kwar ta le te go ro ku pla no wa ne jest
otwar cie Cen trum Zdro wia Psy chicz -
ne go, któ re mo że przy nieść przy chód
rzę du 23 mln zł. Nie jest jed nak zna -
na ska la zy sku z te go ty tu łu.

– Od no śnie kan ce la rii praw nych
za trud nia nych przez szpi tal do sta łem
in for ma cję, że od lip ca do li sto pa da
spół ka mia ła umo wę z kosz tem 4 tys.
zł brut to. W tym sa mym okre sie za -
war to in ne umo wy ob ję te klau zu lą po -

uf no ści. MCM za trud niał też jed ne go
do rad cę fi nan so we go, a je go wy na gro -
dze nie wy nio sło po nad 50 tys. zł
od stycz nia do li sto pa da – wy ja śnił S.
Strze lec ki.

11 stycz nia po wo ła no no wą ra dę
nad zor czą MCM. Zna leź li się w niej
Ja nusz Atła cho wicz, Mał go rza ta Ma -
tu siak – sta ro sta trzeb nic ki, Da riusz
Chmu ra – bur mistrz Wo ło wa. Rad ny
Krzysz tof Do ma ga ła za py tał o za kres
kom pe ten cji wspo mnia nych osób
w kwe stii za rzą dza nia pla ców ką
ochro ny zdro wia. 

– Je śli cho dzi o pa na Da riu sza
Chmu rę, zgło szo ne go przez bur mi -
strza Mi li cza, nie bę dę się wy po wia -
dał. Nie jest ta jem ni cą, że źle
oce nia łem pra cę ra dy nad zor czej,
z któ rą nie mia łem żad ne go kon tak -
tu. To de cy zja pa na bur mi strza i to
usza no wa łem. Waż ne, że bę dzie my
mie li swo ich dwóch przed sta wi cie li.
Pan Ja nusz Atła cho wicz jest z Ko -
rzeń ska (gmi na Żmi gród). Za sia dał
już w ra dzie nad zor czej mi lic kie go
szpi ta la, kie dy pre ze sem był Ma ciej
Pie ru nek. Za rzą dzał też szpi ta lem
w Ra wi czu i był człon kiem in nych
rad nad zor czych spół ek me dycz nych.
Sta ro sta trzeb nic ki ma upraw nie nia
do za sia da nia w ra dach nad zor czych
i do świad cze nie w pra cy w szpi ta lach
w Trzeb ni cy i Żmi gro dzie – od po -
wie dział sta ro sta. 

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

HARCERSTWO

Urodzinowy biwak cieszkowskiego szczepu

Z SESJI

Rośnie zadłużenie szpitala
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Sport8 WTOREK, 31 STYCZNIA 2023

W ha li spor to wej przy uli cy Ar mii
Kra jo wej w Mi li czu prze pro wa dzo no
eli mi na cje za wo dów pił ki noż nej ha -
lo wej o Pu char Dol no ślą skie go Ko -
men dan ta Wo je wódz kie go Pań stwo -
wej Stra ży Po żar nej. Stra ża cy z mi lic -
kiej ko men dy za ję li dru gie miej sce.

Dru ży na PSP Mi licz wy stą pi ła
w skła dzie: kpt. Ar tur Na ko niecz ny, kpt.
Ja kub Ta naś, asp. Ję drzej Kacz ma rek, mł.
asp. Ar ka diusz Ja rec ki, mł. asp. Piotr Ko -
wa lew ski, ogn. Dan Lo ret, ogn. Mar cin
Paw lak, st. str. Krzysz tof Blaź niak. Ry wa -
li zo wa ła z eki pa mi z Le gni cy, Wo ło wa
i Gó ry. Mi li cza nie za ję li dru gie miej sce,
dzię ki cze mu za kwa li fi ko wa li się do ko lej -
ne go eta pu tur nie ju.

Na miej scu obec ni by li m. in. ko men -
dant po wia to wy Pań stwo wej Stra ży Po -
żar nej w Mi li czu – bryg. To masz
Ko peć – oraz za stęp ca do wód cy Jed nost -
ki Ra tow ni czo -Ga śni czej – asp. sztab. Ar -

tur Paw lak, któ rzy z za pa łem do pin go wa -
li na szą dru ży nę. 

– Dzię ku je my re pre zen ta cji na szej ko -
men dy, któ ra sta nę ła na wy so ko ści za da nia
i za kwa li fi ko wa ła się do ko lej ne go eta pu
roz gry wek. Ży czy my po wo dze nia. Dzię ku -

je my rów nież po zo sta łym dru ży nom
za po je dyn ki na wy so kim po zio mie, a tak -
że go spo da rzom obiek tu za moż li wość ich
zor ga ni zo wa nia i prze pro wa dze nia – czy -
ta my w ko mu ni ka cie KP PSP Mi licz.

OPRAC. (FE NIX)

PIŁKA NOŻNA

Miliccy strażacy awansowali do kolejnej fazy
KOSZYKÓWKA

Miliczanki najlepsze w powiecie!
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W Ciesz ko wie, w ra mach Igrzysk
Dzie ci, ro ze gra no Mi strzo stwa Po -
wia tu w Ko szy ków ce Dziew cząt.
Do ry wa li za cji przy stą pi ły mi strzy nie
po szcze gól nych gmin. Zwy cię ży ła re -
pre zen ta cja Szko ły Pod sta wo wej im.
Mi ko ła ja Ko per ni ka w Mi li czu.

Roz gryw ki to czy ły się sys te mem każ -

dy w każ dym. Dziew czę ta z mi lic kiej Je -
dyn ki pew nie po ko na ły ry wal ki z SP
w Ciesz ko wie 18: 8 i z SP w Kro śni -
cach 20: 6, tym sa mym zdo by wa jąc ty tuł
mi strzyń po wia tu. Dzię ki zwy cię stwu
w tym tur nie ju mi li czan ki bę dą re pre zen -
to wać nasz po wiat w fi na łach stre fy wro -
cław skiej. 

(FE NIX)
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