
Pod czas se sji Ra dy Po wia tu Mi lic kie -
go wy słu cha no in for ma cji na te mat
dzia łal no ści i wy ni ków fi nan so wych
Fun da cji na Rzecz Zie mi Mi lic kiej
za 2022 rok. Dys ku sja by ła mo men -
ta mi bar dzo burz li wa. Wi dać by ło
otwar ty kon flikt po mię dzy pre zes
fun da cji, Mar tą Ko wal -Kacz ma rek,
i sta ro stą mi lic kim a pre ze sem
Ośrod ka Spor tu i Re kre acji w Mi li -
czu, Jac kiem Bier na tem. By ły wza -
jem ne utarcz ki słow ne, wy ciecz ki
oso bi ste, a na wet oskar że nia
o kłam stwo.

Na po cząt ku swo je go wy stą pie nia
Mar ta Ko wal -Kacz ma rek przy po -
mnia ła rad nym, że w mo men cie ob -
ję cia funk cji pre ze sa za sta ła wie le
nie pra wi dło wo ści w pro wa dze niu do -
ku men ta cji oraz za dłu że nie się ga ją -
ce 280 tys. zł. – Za uwa ży łam, że
fun da cja nie wid nie je w KRS -ie.
Stwier dzo no brak spra woz dań fi nan -
so wych za la ta 2011, 2012,
2013, 2016, 2017, 2018, 2020. Nie
zgła sza no zmian or ga nów re pre zen -
ta cyj nych. Bra ko wa ło ko ope ra cji do -
ku men ta cyj nej z ban kiem PKO BP,
do ty czą cej po rę czo ne go przez po wiat
kre dy tu. Stwier dzo no brak od po wie -
dzi przez po przed ni ków na pi smo
z kwiet nia 2021 r. z Na ro do we go In -
sty tu tu Wol no ści, skut ku ją cy wnio -
skiem do są du re je stra cyj ne go

o wy kre śle nie fun da cji z re je stru. Bra -
ko wa ło pro wa dzo nych ksią żek obiek -
tów, prze glą dów itp., a tak że
po ro zu mień wstrzy mu ją cych po stę -
po wa nie upo mi naw cze, do ty czą ce za -
dłu że nia w ZUK/PGK
na kwo tę 9500 zł. Ten pod miot zło -
żył wnio sek do są du, a ja mu sia łam
zgło sić sprze ciw. Igno ro wa no obo wią -
zek prze sy ła nia in for ma cji do Cen -
tral ne go Re je stru Be ne fi cjen tów.
W chwi li ob ję cia prze ze mnie sta no -
wi ska ka ra z te go ty tu łu wzro sła
z 500 tys. zł do mi lio na zł. Stwier dzi -
łam rów nież brak prze sła nych do ku -
men tów w związ ku z kon tro la mi
urzę du skar bo we go, sa ne pi du i ZUS -
-u. Wsz czę to po stę po wa nia wy ja śnia -
ją ce, któ re za koń czy ły się
po myśl nie – wy mie nia ła pre zes fun -
da cji, wska zu jąc, że wszyst kie bra ki
for mal ne i nie ści sło ści w do ku men ta -
cji zo sta ły już wy pro sto wa ne
po wdro że niu pla nu na praw cze go. 

Je śli cho dzi za dłu że nie, to wy ni ka -
ło ono m. in. z nie za pła co nych fak tur
za ener gię elek trycz ną, che mię go spo -
dar czą, opłat za czyn no ści sa ne pi du,
na leż no ści za pro jekt si łow ni ze -
wnętrz nej, za pły ty be to no we, uży te
na ga raż, za sie dem nu me rów te le fo -
nów ko mór ko wych, za ser wis czte rech
kas fi skal nych i ter mi na li, skła dek
za ubez pie cze nie nie ru cho mo ści. 
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Z SESJI

Prezesi w konflikcie

SIATKÓWKA

W Krośnicach wszyscy 
grali dla Małgosi Czytaj na str. 3

MILICZ

Szpital jak tonący okręt,
ale bez kapitana? Czytaj na str. 5
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Do 1 mar ca 2023 r. uda ło się spła cić
zo bo wią za nia wy ma gal ne na kwo -
tę 108 104,99 zł. Zo bo wią zań dłu go -
ter mi no wych zo sta ło na 91 895,01 zł.
Na 20 lu te go do spła ce nia by -
ło: 76 954,44 zł – skład ki na ubez pie -
cze nia spo łecz ne, 4173,27 zł – układ
ra tal ny PGK/za wo -
dę, 3767, 30 zł – układ ra tal ny
PGK/za ście ki, 3500 zł – zwrot do ta cji
PFRON -u, 3500 zł – ra ta kre dy tu ob -
ro to we go z 2021 r. 

– Wszyst ko zo sta ło wa run ko wo
roz ło żo ne na ra ty. Więk szość sta no wił
ZUS. Część skła dek by ło od ro czo nych
z po wo du co vi du. Kie dy przy szłam
do pra cy w li sto pa dzie 2021, to
od stycz nia 2022 za czę łam pła cić
skład ki 7-9 tys. zł za po przed ni rok. Je -
śli trzy ma ła bym jesz cze pra cow ni ków,
by ło by to mo że 20 tys. zł mie sięcz nie.
Wy po wie dzia łam wszyst kie ukła dy
od ro cze nio we / ra tal ne i sko ma so wa -
łam ca łe za dłu że nie. Roz ło ży łam to
na przy stęp ną ra tę. ZUS z ra cji te go, że
fun da cja utra ci ła płyn ność fi nan so wą,
dał mi wa run ko wy układ na rok cza -
su. 11 rat po ok. 1020 zł i 12 na 77 tys.
zł. Je stem zo bli go wa na tak że do prze -
ka zy wa nia in for ma cji od no śnie te go,
czy za trud niam lu dzi i ja ka jest sy tu -
acja fi nan so wa. Do ku men ta cja jest
w trak cie pro ce do wa nia i mam otrzy -
mać od po wiedź, że układ nie bę dzie
już wa run ko wy, a do ży wot ni. Naj waż -
niej szą dla pań stwa in for ma cją jest to,
że fun da cja wy szła na plus i dzia ła sta -
tu to wo – za zna czy ła pre zes Fun da cji
na Rzecz Zie mi Mi lic kiej. 

Z ra chun ku zy sków i strat wy ni ka,
że fun da cja w 2021 za no to wa ła przy -
cho dy w wy so ko ści 624 942,52 zł
przy kosz tach dzia łal no ści ope ra cyj nej
na kwo tę 664 169,16 zł, co ozna cza ło
stra tę 39 676, 64 zł. Na to miast
w 2022, po wdro że niu pla nu na praw -
cze go, za no to wa no 142 980,60 zł
przy kosz tach ope ra cyj nych
115 462,70 zł, czy li 27 517,90 zł
na plu sie. 

W kwe stii dzia łal no ści in we sty cyj -
nej, nad Za le wem Mi lic kim zbu do wa -
no plac za baw, wy re mon to wa no ław ki,
za mon to wa no trzy lam py i czte ry ko -
sze, ta bli ce in for ma cyj ne i ele men ty
de ko ra cyj ne, za sa dzo no no we ro śli ny
z po mo cą har ce rzy, a za lew za ry bio -
no 250 kg tar la ków. Mi lic kie Sto wa rzy -
sze nie Ci pri nus do ko na ło wy cin ki
traw i krza ków, wy sprzą ta no szo py i za -
go spo da ro wa no je na no wo. Po nad to
or ga ni zo wa no kier ma sze cha ry ta tyw -
ne, na któ rych ze bra no łącz nie 25 tys.
zł, uru cho mio no skle pik cha ry ta tyw -

ny „Zło ta Ryb ka”, za an ga żo wa no się
w po moc dla uchodź ców z Ukra -
iny – ze bra no sto ton da rów, m. in.
z Wiel kiej Bry ta nii i USA. 

Na ten rok za pla no wa no bu do wę
ma łej tęż ni, wy mia nę si łow ni ze -
wnętrz nej (obec na nie na da je się
do użyt ku, nie po sia da waż nych cer ty -
fi ka tów bez pie czeń stwa, urząd do zo ru
tech nicz ne go za kwe stio no wał ca ły
stan, a fun da cja nie jest wła ści cie lem
obiek tu), od ma lo wa nie ca łej ele wa cji
na bu dyn kach głów nych, na pra wę ry -
nien oraz do sta wie nie ry nien spu sto -
wych, po nie waż desz czów ka idzie
pod fun da men ty, po sta wie nie mi ni
wia ty dla ro we rzy stów przy par kin gu,
no we na sa dze nia wy so kich drze wek
wzdłuż ła wek i mon taż no wych ka mer
oraz szla ba nu, uru cho mie nie ką pie li -
ska, po zy ska nie spon so ra na opła ce nie
dmu cha nych zam ków, do stęp nych
przez ca łe la to, kon trakt z fo od trac ka -
mi sta cjo nar ny mi / mo bil ny mi wraz
z ogród ka mi re stau ra cyj ny mi i bu do -
wę sta łe go miej sca na ogni sko czy grill. 

Sta ro sta od niósł się do spra wy si łow -
ni ze wnętrz nej, któ ra – je go zda -
niem – zo sta ła za mon to wa na
nie le gal nie, jak rów nież do kry ty ki dzia -
łal no ści fun da cji ze stro ny pre ze sa
OSiR -u. – Wy sła łem za py ta nie do bur -
mi strza Mi li cza o wy ja śnie nie w tej spra -
wie i nie otrzymałem odpowiedzi. Jak
po in for mo wa ła mnie soł tys Duch no wa,
si łow nia zo sta ła stam tąd za bra -
na pod osło ną no cy. Nie ma my okre ślo -
nych do ku men tów lub są one
prze sta rza łe. To nie jest na sze, lecz gmi -
ny Mi licz. Nie mo gę wy dać pie nię dzy
na coś, co nie jest na szą wła sno ścią. Co
do Punk tu In ter wen cji Kry zy so wej, to
nie ktoś z mia sta bę dzie o tym de cy do -
wał. Na pi sa no w pra sie: „pre zes cho dzi
na że bry i ma się wziąć do ro bo ty”. Wi -
dać na za łą czo nej pre zen ta cji, że wzię ła
się do ro bo ty. Po wiem zło śli wie – pre -
zes fun da cji nie ma dzia łek na sprze daż.
Na le ży do ce nić to, co zo sta ło zro bio -
ne – stwier dził Sła wo mir Strze lec ki.

– W pra sie opu bli ko wa no list
od nie zna nych osób, póź niej był nie -

uczci wy i to tal nie mi ja ją cy się z praw -
dą wy wód pa na Bier na ta
– do po wie dzia ła Mar ta Ko wal -Kacz -

ma rek. – Za rzu cił mi pan nie udol ność.
Chcia ła bym, że by pan był cho ciaż
w po ło wie tak nie udol ny jak ja. Ko lej ny
za rzut to brak po my słów – po ka za łam,
że je mam. Moż na je kry ty ko wać, ale
nie moż na mó wić o ich bra ku. Gdy -
bym mia ła sztab lu dzi, pion ad mi ni -
stra cji, za stęp cę, służ bo we au ta,
za tan ko wa ne po ko rek, bu dyn ki
na wła sność, ma sę środ ków trwa łych,
bu dżet z mi lio na mi, men to ra, do któ -
re go mo gę pójść, jak brak nie, oraz przy -
blo ko wa ną Ko mi sję Re wi zyj ną, to
„klę kaj cie na ro dy!”, co ja mo gła bym
zro bić! Nie sztu ka wy dać, a po zy skać.
Przyjdź pan i zrób le piej! Dzia łam bez
bu dże tu, bo fun da cja co do za sa dy ma
być bied na. Ina czej bę dzie przed się -
bior stwem, spół ką. Co kie ru je oso ba mi
twier dzą cy mi, że moż na ro bić ina czej?
Lu ki w em pa tii, wy kształ ce niu lub do -
świad cze niu. Spół ka kie ru je się in ny mi
pra wa mi i nie na le ży po rów ny wać gi -
gan ta do ko bie ty, bo fun da cja jest ko bie -
tą. Nie bi je się ko biet. Cóż bo ga ty OSiR
dał in nym za swo je, a nie gmin ne? Je śli
cho dzi o re stau ra cję „Nad Za le wem”,
pi sze się, że ja wszyst ko za my kam i nic
tam nie ma. W tej sa mej ga ze cie jest też
in for ma cja pa ni Szat kow skiej o współ -
pra cy, że by re stau ra cja funk cjo no wa ła
z oso ba mi nie peł no spraw ny mi. Je ste -
śmy im win ni po moc! – oznaj mi ła
Mar ta Ko wal -Kacz ma rek.

– Nie chcę od no sić się do spra woz -
da nia, bo to nie mo ja ro la – za brał głos
Ar ka diusz Tu tak, by ły pre zes fun da -
cji. – Pa ni pre zes ży czę jak naj le piej, bo
to cięż ki ka wa łek chle ba. Chcę tyl ko
po ru szyć dwie spra wy, któ re tu taj pa -
dły, po nie waż są nie praw dzi we. Cho -
dzi o tę sła wet ną ostat nio si łow nię
ple ne ro wą. Fak ty są ta kie, że w fun da -
cji po win no znaj do wać się pi smo bur -
mi strza Mi li cza z za py ta niem, czy
by ła by wo la prze ję cia si łow ni. Fun da -
cja wy ra zi ła zgo dę na jej bez płat ne
prze ję cie. Przy go to wy wa no ca łą do ku -
men ta cję pro jek to wą, dla te go przez

dwa mie sią ce si łow nia by ła nie uży wa -
na. Wszyst ko zło żo no w Wy dzia le
Geo de zji i Kar to gra fii w Mi li czu
i otrzy ma łem sto sow ne zgo dy. Pod pi -
sa no pro to kół, wy tycz ne, wy mia -
ry – tłu ma czył A. Tu tak.

– Spo ty kam się z pań stwem tu taj,
po nie waż w ga ze cie uka zał się list
do re dak cji – mó wił z ko lei Ja cek Bier -
nat, pre zes mi lic kie go OSiR -
-u. – Miesz kań cy Mi li cza po czy ni li
pew ne uwa gi na te mat te go, co się
dzie je nad za le wem lub nie dzie je się.
Po tem ma my od po wiedź pa ni pre zes,
że fa jer wer ków nad za le wem nie bę -
dzie itd. Za czę ło się szu ka nie wy mó -
wek, uspra wie dli wień. Po ło wa te go
wy wia du ma po ka zy wać, że wi nę po -
no si pan Bier nat, ja ko pre zes OSiR -
-u i wi ce pre zes mor sów. Ubo le wam
nad tym, że włą czył się w tę dys ku sję
za rząd po wia tu. Nikt z pań stwa nie ze -
chciał ze mną na wet po roz ma wiać.
Za każ dym ra zem, kie dy wy stę po wa -
łem przed ra dą miej ską, za pra sza łem
do dys ku sji i te raz też to czy nię. Nie
jest mi ło czy tać o so bie: „do kłam li -
wych stwier dzeń pa na Bier na ta, któ -
ry – ce lo wo lub też nie – do łą cza
do gru py ro bią cej wszyst ko, aby po ka -
zać za lew w Mi li czu w złym świe tle”.
Ci, co czy ta li, wie dzą, że od no si łem się
tyl ko do kłam li wych za rzu tów pa ni
pre zes. Przy po mi nam, pa nie sta ro sto,
że w mo men cie, kie dy pa ni Mar ta Ko -
wal -Kacz ma rek zo sta ła pre zes fun da -
cji, pro sił pan bur mi strza o po moc
i wspar cie. Zor ga ni zo wa no spo tka nie
z kie row ni ka mi jed no stek w Sta rej
Rzeź ni. Dla bur mi strza za lew był za -
wsze bar dzo waż ny. Pa ni Kacz ma rek
zro bi ła na nas bar dzo do bre wra że nie,
jak te raz na pań stwu. Du żo jest tu taj
gry słów i emo cji. W ca łą tę spra wą
wplą tu je się oso by nie peł no spraw ne.
To jest zwy kły skan dal! Wma wia nie
ko muś, że ktoś jest prze ciw ni kiem re -
stau ra cji pro wa dzo nej przez oso by nie -
peł no spraw ne! Je stem po pierw szych
roz mo wach z pa nią Szat kow ską i obie -
ca łem wspar cie. Za chę cam do roz mo -
wy z po przed nim dzier żaw cą, któ ry

po wie o bra ku ja kiej kol wiek współ pra -
cy ze stro ny pa ni pre zes. Bez czel nie pa -
ni się chwa li, ile pa ni za ro bi ła
na re stau ra cji w ze szłym ro ku. A kto
pa ni pła cił, jak nie dzier żaw ca? Czy pa -
ni jest zdzi wio na, że w paź dzier ni ku
ogra ni czo no dzia ła nie re stau ra cji?
Dzier żaw ca też po tra fi li czyć pie nią -
dze. Dzi siaj pa ni pie nią dze nie śmier -
dzą i się ni mi chwa li. Do koń ca by ły
pła co ne ra chun ki, fak tu ry i po ka zy wa -
ne są w pa ni ta bel kach ja ko zysk. Pan
sta ro sta pro sił mnie o po moc w uru -
cho mie niu ką pie li ska. Po pro sił mnie
tak że o od ku pie nie ka ja ków i ro we rów.
Wraz z dwo ma pra cow ni ka mi oce ni li -
śmy ich stan ja ko bar dzo kiep ski, ale je
ode bra li śmy. Pod czas sprzą ta nia wiat
drew nia nych nad za le wem wśród
śmie ci by ły de ska or to pe dycz na i tor -
ba R1 ze środ ka mi pierw szej po mo cy.
By ły po żar te przez my szy i peł ne od -
cho dów. Po wie dzia łem pa ni pre zes, że
grze chem jest coś ta kie go wy rzu cać,
bo ma war tość i mo że ura to wać ży cie.
Za bra łem to i umó wi li śmy, że je śli bę -
dzie ta ka po trze ba, to od dam. Prze cie -
ra łem oczy ze zdzi wie nia, kie dy
wi dzia łem wy wiad z pa nią Ko wal -
-Kacz ma rek. Twier dzi ła w nim, że od -
da łem de skę or to pe dycz ną po se zo nie
let nim, w od cho dach my sich i po gry -
zio ną... – kon ty nu ował Ja cek Bier nat,
któ re mu głos ode brał prze wod ni czą cy
ra dy, in for mu jąc, iż od oce ny fun da cji
i jej pre ze sa jest ra da po wia tu. – Po sie -
dze nie ra dy po wia tu nie jest są dem. Je -
śli pan stwier dza, że są ja kieś
nie pra wi dło wo ści w fun da cji, to wie
pan, gdzie jest po li cja, gdzie pro ku ra -
tor i sąd. Od bie ram pa nu
głos – oświad czył Krzysz tof Osme lak

– Nie uwa żam, że po peł nio no ja -
kieś prze stęp stwo. Zo sta łem na zwa ny
pu blicz nie kłam cą i chcę to wy pro sto -
wać. Pro szę dać mi ta ką moż li wość, bo
cze ka łem pra wie trzy go dzi ny. Pa nie
prze wod ni czą cy, to jest ko lej ny skan -
dal! Pa nie Strze lec ki, to pan jest kłam -
cą! Tak sa mo pa ni pre zes! – grzmiał
pre zes OSiR -u.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI
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11 mar ca w ha li spor to wej w Kro śni -
cach zor ga ni zo wa no Cha ry ta tyw ny
Tur niej Pił ki Siat ko wej dla Mał go si
Chu dej. Pod czas te go wy da rze nia
uda ło się ze brać 10 113,23 zł. Or ga -
ni za to ra mi by ły gmi na Kro śni ce,
Cen trum Edu ka cyj no -Tu ry stycz no -
-Spor to we oraz Vo ley ball Su łów.

Do ry wa li za cji przy stą pi ło dzie więć
ze spo łów. Każ dy z nich wpła cił wpi so we,
któ re zo sta nie prze zna czo ne w ca ło ści
na rzecz Mał go si Chu dej. O triumf wal czy -
ły eki py Bro kel mann, Drink Te am, SF 47,
Ole śni ca, Kuź ni ca, In vic tus, For Fun, Eki -
pa Har na sia i Mi licz. Prze pro wa dzo no tak -
że licz ne li cy ta cje fan to we, był kier masz
ciast oraz po czę stu nek.

4-let nia Mał go sia Chu da po trze bu je
środ ków na le cze nie, re ha bi li ta cję i za -
opa trze nie or to pe dycz ne. Jest pod opiecz -
ną Mi lic kie go Sto wa rzy sze nia Przy ja ciół
Dzie ci i Osób Nie peł no spraw nych.
W wy ni ku wa dy ser ca w 7. ty go dniu ży -

cia u dziew czyn ki do szło do na głe go za -
trzy ma nia krą że nia. Przy stą pio no więc
do re ani ma cji, któ ra trwa ła 28 mi nut.
Zo sta ła pod łą czo na pod tzw. płu co -ser ce,
po czym wy ko na no za bieg abla cji ser ca,
dzię ki cze mu czę sto skurcz ustą pił. Do -

szło u niej do en ce fa lo pa tii nie do krwien -
no -nie do tle nio wej or ga ni zmu i nie wy dol -
no ści wie lo na rzą do wej, wsku tek cze go
roz po zna no mó zgo we po ra że nie dzie cię -
ce, nie do wład spa stycz ny 4-koń czy no wy,
nie peł no spraw ność in te lek tu al ną w stop -
niu głę bo kim, ma ło gło wie, pa dacz kę,
utra tę wzro ku, nie wy dol ność le wej ner ki
i brak jej przy ro stu. 

4-lat ka po trze bu je na co dzień sys te -
ma tycz nej, zrów no wa żo nej re ha bi li ta cji
w wa run kach do mo wych i sta łej ob ser wa -
cji u wie lu le ka rzy spe cja li stów. Dłu go trwa -
ły po byt po za do mem na si la ata ki
pa dacz ki. Brak wzro ku po wo du je, że jest
bar dzo wraż li wa na bodź ce ze wnętrz ne.
Wi zy ta u kar dio lo ga wią że się z 4-go dzin -
ną tra są.

Zbiór ka zo sta ła utwo rzo na na por ta lu
sie po ma ga. pl. Za chę ca my rów nież do od -
wie dze nia gru py na Fa ce bo oku – „Li cy ta -
cje dla Mał go si Chu dej”, gdzie za oka za ną
po moc moż na otrzy mać cie ka we ga dże ty. 

(FE NIX)

SIATKÓWKA

W Krośnicach wszyscy grali dla Małgosi

Pod czas se sji Ra dy Po wia tu Mi lic kie -
go omó wio no stan bez pie czeń stwa
na te re nie po wia tu w mi nio nym ro -
ku. Sta ty sty ki w tym te ma cie przed -
sta wił insp. Ja nusz Miś – pierw szy
za stęp ca ko men dan ta po wia to we go
po li cji w Mi li czu.

W Ko men dzie Po wia to wej Po li cji
w Mi li czu na eta tach pra cu je obec nie 72
po li cjan tów i 14 pra cow ni ków cy wil nych.
W 2022 ro ku na stą pi ła zmia na na sta no -
wi sku ko men dan ta po wia to we go po li cji.
In spek tor Ja nusz Miś przed sta wił rów nież
sta ty sty ki, z któ rych wy ni ka, że jed nost ka
mo że się cie szyć bar dzo do bry mi wy ni ka -
mi w ska li wo je wódz twa, np. szyb szą re ak -
cją na pil ne we zwa nia, licz bą pa tro li
i ob cho dów, eli mi na cją miej sco wych za -
gro żeń czy ak tyw no ścią dziel ni co wych
w kon tak cie z miesz kań ca mi.

Je śli cho dzi o zda rze nia dro go we, to
w 2022 r. od no to wa no 21 wy pad ków
i 278 ko li zji. By ło 25 ran nych, a trzy oso by
zgi nę ły. Ujaw nio no 8050 wy kro czeń, któ -
re za koń czy ły się na ło że niem man da tu
kar ne go – 4468, za sto so wa niem po ucze -
nia – 2950, skie ro wa niem wnio sku do są -
du o uka ra nie – 361. Zde cy do wa nie
naj wię cej wy kro czeń do ty czy ło bez pie -
czeń stwa i po rząd ku w ko mu ni ka -

cji – 5467. Prze stęp czość ogól na wzro sła
do po zio mu 660. Sku tecz ność wy kry wa -
nia wy nio sła 74,2%, a w ska li wo je wódz -
kiej jest to 64,2%. W za kre sie dzia łal no ści
pre wen cyj no -edu ka cyj nej mi lic ka ko men -
da re ali zo wa ła w cią gu ro ku na stę pu ją ce ak -
cje – „Bez piecz ne fe rie”, szko le nia dla
wo lon ta riu szy WOŚP, pro fi lak ty ka uza leż -
nień, „Bez piecz ne wa ka cje”, „Bez piecz ny
wy po czy nek nad wo dą”, „Bez piecz na dro -
ga do szko ły” oraz „Krę ci mnie bez pie czeń -
stwo nad wo dą”. W ubie głym ro ku
prze pro wa dzo no łącz nie 61 spo tkań pro -
fi lak tycz nych dla dzie ci i mło dzie ży, 26
z ro dzi ca mi, 13 z pe da go ga mi i 23 dal se -
nio rów, w tym 10 on li ne. 

– Chciał bym z te go miej sca rów nież
po dzię ko wać wszyst kim sa mo rzą dow com
za do tych cza so wą współ pra cę i udzie lo ną
po moc w re ali za cji za dań służ bo wych,
szcze gól nie za prze ka za nie środ ków fi nan -
so wych, prze zna czo nych na za kup no we -
go, nie ozna ko wa ne go ra dio wo zu
po li cyj ne go. Obec ny rok bę dzie ko lej nym
ro kiem cięż kiej pra cy mi lic kich po li cjan -
tów i pra cow ni ków po li cji, a przed ca łą pol -
ską for ma cją po li cyj ną sto ją licz ne za da nia,
ma ją ce na ce lu za pew nie nie oby wa te lom
jesz cze więk sze go po zio mu bez pie czeń -
stwa – po wie dział insp. Ja nusz Miś. 

(FE NIX)

Gmi na Kro śni ce wzię ła udział
w XIV edy cji Mię dzy na ro do wych Tar -
gów Tu ry sty ki i Cza su Wol ne go we
Wro cła wiu! Im pre za trwa ła trzy dni.

Przed sta wi cie le gmi ny mie li oka zję
pre zen to wać pięk ne oko li ce Kro śnic oraz
przed sta wić naj waż niej sze atrak cje tu ry -
stycz ne, ja kie ofe ru je ten re jon. 

– Cie szy my się, że mo gli śmy spo tkać
ty lu wspa nia łych lu dzi z bran ży tu ry stycz -
nej oraz po dzie lić się na szy mi po my sła mi
i do świad cze nia mi. Dzię ku je my wszyst -
kim, któ rzy od wie dzi li na sze sto isko i za -
chę ca my do od wie dze nia Kro śnic i oko lic,
aby sa me mu prze ko nać się o ich uro -
kach – na pi sa no na fa ce bo oko wym pro fi -
lu gmi ny Kro śni ce. (AN KA)

Z SESJI

Raport o stanie bezpieczeństwa

TARGI

Turystyczne walory gminy Krośnice
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Mi lic cy po li cjan ci za trzy ma li ko lej ne -
go po szu ki wa ne go męż czy znę. Tym
ra zem do Aresz tu Śled cze go we
Wro cła wiu tra fił 32-let ni miesz ka -
niec Ciesz ko wa.

Do za trzy ma nia męż czy zny do szło 14
mar ca. Po spraw dze niu je go per so na liów
w po li cyj nej ba zie da nych funk cjo na riu sze
po twier dzi li, że 32-let ni miesz ka niec
Ciesz ko wa jest po szu ki wa ny przez Sąd Re -
jo no wy w Ko ścia nie oraz Sąd Re jo no wy we
Wrze śni ce lem do pro wa dze nia go do naj -
bliż sze go aresz tu śled cze go.  W związ ku
z po wyż szym 32-la tek zo stał za trzy ma ny
i prze wie zio ny do po li cyj ne go aresz tu,
a stam tąd do Aresz tu Śled cze go we Wro -
cła wiu, gdzie od bę dzie za są dzo ne przez są -
dy ka ry po zba wie nia wol no ści. (AN KA)

Mi lic ka po li cja za trzy ma ła 25-let nią
pra cow ni cę jed ne go z miej sco wych
skle pów z mar ko wą odzie żą spor to -
wą. Za rzu ca się jej, że przez trzy la ta
oszu ki wa ła i okra da ła wła ści cie la,
po wo du jąc stra ty prze kra cza ją ce 15
tys. zł. Spra wa jest roz wo jo wa i 25-
lat ce mo gą być po sta wio ne ko lej ne
za rzu ty. Gro zi jej ka ra do pię ciu lat
po zba wie nia wol no ści.

Po li cjan ci zaj mu ją cy się zwal cza niem
prze stęp czo ści go spo dar czej w ra mach pro -
wa dzo nych czyn no ści służ bo wych usta li li,
że 25-let nia miesz kan ka Mi li cza, za trud -

nio na w skle pie od stycz nia 2020 ro ku, do -
ko ny wa ła licz nych kra dzie ży i oszustw.
Mia ła m. in. kraść drob ne kwo ty z ka sy
skle po wej, pie nią dze po cho dzą ce z bo nów
po da run ko wych lub ze sprze da ży klien -
tom odzie ży po za sys te mem ka so wo -fi skal -
nym. Po nad to wie lo krot nie wpro wa dza ła
wła ści cie la skle pu w błąd, fik cyj nie „zwra -
ca jąc” to war, za któ ry klien ci wcze śniej za -
pła ci li go tów ką. Po ko lej nych ope ra cjach
ka so wych ko bie ta przy własz cza ła so bie
uzy ska ne w ten spo sób pie nią dze.

Przed się bior ca na wspo mnia nym pro -
ce de rze stra cił kwo tę prze kra cza ją cą 15 ty -
się cy zło tych. – 25-let nia miesz kan ka

Mi li cza zo sta ła już prze słu cha na w cha rak -
te rze po dej rza nej o do ko na nie w okre sie
ostat nich trzech lat aż 24 oszustw lub kra -
dzie ży pie nię dzy. Po prze słu cha niu ko bie -
ta zo sta ła zwol nio na. Spra wa jest jed nak
roz wo jo wa i za rzu ty te mo gą być uzu peł -
nio ne o ko lej ne prze stęp stwa, gdyż po li -
cjan ci są na wstęp nym eta pie wy ja śnia nia
oko licz no ści ca łe go pro ce de ru. Po stę po wa -
nie jest w to ku. Po dej rza nej gro zi ka ra
do pię ciu lat po zba wie nia wol no ści – in -
for mu je pod insp. Sła wo mir Wa leń ski, ofi -
cer pra so wy Ko men dy Po wia to wej Po li cji
w Mi li czu.

(FE NIX)

Z POLICJI

Przez długi czas okradała swojego pracodawcę
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10 mar ca na uli cy Ko le jo wej w Mi li -
czu 39-let nia ro we rzyst ka zo sta ła
po trą co na przez sa mo chód oso bo -
wy, któ ry wy jeż dżał z par kin gu z po -
bli skie go za le wu re kre acyj ne go.
Na szczę ście ko bie cie nie sta ło się
nic po waż ne go. Kie row cę au ta uka -
ra no man da tem.

Sa mo cho dem oso bo wym mar ki Ci -
tro en kie ro wał 18-let ni miesz ka niec gmi -
ny Mi licz. Kie row ca nie ustą pił
pierw szeń stwa prze jaz du pra wi dło wo ja -

dą cej ro we rzy st ce, w efek cie cze go do szło
do po trą ce nia. Na szczę cie ba da nia le kar -
skie, prze pro wa dzo ne w mi lic kim szpi ta -
lu, wy ka za ły, że ko bie cie nie sta ło się nic
po waż ne go i mo gła opu ścić pla ców kę
me dycz ną.

Obo je uczest ni cy zda rze nia by li trzeź -
wi. Za spo wo do wa nie za gro że nia bez pie -
czeń stwa w ru chu dro go wym 18-la tek
zo stał uka ra ny przez po li cjan tów man da -
tem w kwo cie 1500 zło tych oraz 12 punk -
ta mi kar ny mi.

(AN KA)

MILICZ

Samochód potrącił rowerzystkę

Z POLICJI

Był poszukiwany przez
dwa sądy rejonowe
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9 mar ca na ul. Kro to szyń skiej
w Ciesz ko wie po li cjan ci do kon tro li
dro go wej za trzy ma li sa mo chód, któ -
rym je chał 42-let ni oby wa tel Gru zji.
Jak się oka za ło, był w sta nie nie -
trzeź wo ści. 

Ba da nie sta nu trzeź wo ści wy ka za ło
w je go or ga ni zmie po nad 0,7 pro mi la al ko -
ho lu. W związ ku z tym, zgod nie w prze pi -
sa mi re gu lu ją cy mi tryb przy spie szo ny

do ty czą cy m. in. ob co kra jow ców za trzy -
ma nych na tzw. go rą cym uczyn ku, funk -
cjo na riu sze umie ści li nie trzeź we go
kie row cę w po li cyj nym aresz cie. Za trzy -
ma li mu rów nież pra wo jaz dy, a sa mo chód
prze ka za no oso bie przez nie go wska za nej. 

Oby wa tel Gru zji po wy trzeź wie niu
usły szał za rzut po peł nie nia prze stęp stwa
dro go we go, po czym w try bie przy spie szo -
nym zo stał do pro wa dzo ny przez po li cjan -
tów do mi lic kie go są du. (FE NIX)

NA DRODZE

Prowadził po alkoholu
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6 mar ca na ul. Dą brow skie go w Su -
ło wie (gmi na Mi licz) za trzy ma no 44-
let nie go kie row cę, któ ry do pu ścił się
sze re gu na ru szeń prze pi sów pra -
wa – pró bo wał uciec, je chał bez
upraw nień i praw do po dob nie był
pod wpły wem nar ko ty ków. Na ło żo no
na nie go aż 58 punk tów kar nych!

Po li cjan ci z mi lic kie go Ogni wa Ru chu
Dro go we go po sta no wi li za trzy mać do kon -
tro li dro go wej sa mo chód oso bo wy mar ki
Nis san Mi cra na wro cław skich ta bli cach
re je stra cyj nych. Wy da li więc kie row cy po -

le ce nie za trzy ma nia się. Ten na mo ment
za trzy mał się obok funk cjo na riu szy, a na -
stęp nie pró bo wał uciec. Mun du ro wi na -
tych miast ru szy li ra dio wo zem w po ścig,
włą czy li sy gna ły świetl ne i dźwię ko we.
Ucie ki nier na dal się nie za trzy my wał.
Po prze je cha niu kil ku set me trów zo stał za -
trzy ma ny. 

Jak się oka za ło, 44-let ni kie row ca nie
miał upraw nień do pro wa dze nia po jaz dów
me cha nicz nych, a sa mo chód, któ rym kie -
ro wał, nie był do pusz czo ny do ru chu dro -
go we go. Męż czy zna był trzeź wy, ale te ster
nar ko ty ko wy wy krył w je go or ga ni zmie

am fe ta mi nę. W związ ku z tym po li cjan ci
do pro wa dzi li go do Ko men dy Po wia to wej
Po li cji w Mi li czu, gdzie wy ko na no z je go
udzia łem dal sze nie zbęd ne czyn no ści służ -
bo we, zwią za ne ze stwier dzo ny mi prze -
stęp stwa mi i wy kro cze nia mi dro go wy mi. 

– Na stęp nie zo stał prze wie zio ny
do mi lic kie go szpi ta la, gdzie po bra no
od nie go krew do ba dań la bo ra to ryj nych
na za war tość nar ko ty ków. Od wy ni ku uza -
leż nio ny jest dal szy tok po stę po wa nia w tej
spra wie. Je śli po twier dzi się obec ność am -
fe ta mi ny we krwi, to męż czy zna po nie sie
kon se kwen cje praw ne ta kie sa me jak nie -
trzeź wi kie row cy. Po spraw dze niu per so -
na liów w po li cyj nej ba zie da nych oka za ło
się, że 44-la tek jest po szu ki wa ny przez Pro -
ku ra tu rę Re jo no wą w Mi li czu w ce lu usta -
le nia ak tu al ne go miej sca po by tu.
W związ ku z tym wrę czo no mu we zwa nie
do nie zwłocz ne go sta wien nic twa w pro ku -
ra tu rze. Po za koń cze niu po li cyj nych czyn -
no ści męż czy zna zo stał zwol nio ny,
na to miast je go sa mo chód od ho lo wa no
na par king strze żo ny. Spra wa znaj dzie swój
fi nał w mi lic kim są dzie, gdzie 44-la tek od -
po wie za ujaw nio ne prze stęp stwa i wy kro -
cze nia dro go we. Łącz nie za ich po peł nie nie
po li cjan ci na ło ży li na nie go aż 58 punk tów
kar nych! 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
pod wpły wem środ ka odu rza ją ce -
go – do dwóch lat – 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

Ale zapunktował...!
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Na nie daw nej se sji Ra dy Po wia tu Mi -
lic kie go po in for mo wa no o bie żą cej
sy tu acji Mi lic kie go Cen trum Me dycz -
ne go. Wie ści nie są zbyt opty mi -
stycz nie, po nie waż dłu gi ro sną w za -
trwa ża ją cym tem pie i do szło już
do za jęć ko mor ni czych. Po nad to za -
rów no pre zes i wi ce pre zes za rzą du
są na zwol nie niach le kar skich. Sta -
ro sta ogło sił ko niec współ pra cy
z pre ze sem An drze jem Oćwie ją i za -
po wie dział, że wkrót ce po zna my
kan dy da ta na je go sta no wi sko.

Sta ro sta po in for mo wał, że na ko -
niec 2022 ro ku Mi lic kie Cen trum
Me dycz ne ma zo bo wią za nie dłu go ter -
mi no we w kwo cie 5 mln zł, a krót ko -
ter mi no we wy no si po nad 32 mln zł,
w tym 15 mln zł sta no wi ZUS. Rocz -
ny wy nik fi nan so wy ma po ka zy wać
stra tę 10 mln zł. W 2019 r. by ło to nie -
ca łe 3 mln zł, w 2020 – 7,5 mln zł,
w 2021 – 5 mln zł. Przy cho dy z dzia -
łal no ści ope ra cyj nej wy no szą ok. 71
mln zł, ale kosz ty to po nad 84 mln zł. 

Wsku tek utra ty płyn no ści fi nan so -
wej do szło już w szpi ta lu do pierw szych
za jęć ko mor ni czych z ty tu łu nie za pła -
co nych fak tur. 2 mar ca zwo ła no kon -
went wło da rzy po wia tu mi lic kie go,
w trak cie któ re go sta ro sta za pro po no -
wał pre ze so wi An drze jo wi Oćwiei roz -

wią za nie umo wy za po ro zu mie niem
stron. 6 mar ca pre zes miał od po wie -
dzieć, że nie zga dza się na tę pro po zy cję,
a na stęp ne go dnia po szedł na zwol nie -
nie le kar skie do koń ca mar ca. 

– Mu szę przy znać, że mo ja wi zja
szpi ta la jest od mien na od wi zji pre ze -
sa Oćwiei. Za to, co uda ło się po zy skać,
włącz nie z akre dy ta cją, na le ży chwa -
lić. Jest dru ga stro na me da lu, czy li
kosz ty. Po ja wia się na wet pi smo we -
wnętrz ne pre ze sa, że jest źle w spół ce.
Po pro si łem go roz mo wę i po wie dzia -
łem tak: „do ce niam to, co ro bisz, ale
nie wi dzę moż li wo ści dal szej współ -
pra cy tak, aby mia ło to sens; mo że to
wszyst ko za raz paść; pro po nu ję ro zejść
się po ko jo wo”. Kil ka dni póź niej otrzy -
ma łem od po wiedź od mow ną: „jak za -
trud ni li ście, to zwol nij cie”. To te raz
ma my pre ze sa na L4. Jest cho ry, ja te -
go nie ne gu ję, tyl ko dla cze go dzi siaj nie
ma tu taj ni ko go z za rzą du? Wi ce pre -
zes rów nież jest cho ry, ale z te go, co pa -
mię tam, w gmi nie by ła pa ni księ go wa.
Nie otrzy ma łem rze czy oczy wi stych,
czy li do ku men tów z wy ko na nia kon -
trak tów za 2022 rok. Mo ja peł no moc -
nicz ka o to pro si ła i był jesz cze
do dat ko wy te le fon, aby to po de słać.
W mo jej oce nie trze ba za trud nić in ną
oso bę. To bar dzo skom pli ku je ca łą sy -
tu ację, któ rej się bo ję. Ma my dwóch

pre ze sów i pro ku ren ta, ale nie wie my,
ja kie ma on moż li wo ści. Nie moż na
stra szyć za ło gi, że sta ro sta za mknie
szpi tal, ale trze ba pod jąć mę ską de cy -
zję! Jest źle, bo ma my za ję cia ko mor -
ni cze, ma my akre dy ta cję, a pie nię dzy
nie ma. Nie wie my rów nież, ile ich bę -
dzie. Je ste śmy uję ci w Cen trum Zdro -
wia Psy chicz ne go, tyl ko jesz cze nie
zo sta ło to pod pi sa ne. Po tym mo że do -
sta nie my środ ki za trzy mie sią ce. Co
mie siąc mie li śmy mieć in for ma cję
o wdra ża niu pla nu na praw cze go i te -
go nie ma. Prze wod ni czą cy Ra dy Nad -
zor czej nie otrzy mu je od po wie dzi
na py ta nia. Gdy by to nie by ła spół ka,
to dzi siaj już pod jął bym od po wied nie
de cy zje. Ma my jed nak okre ślo ne pro -
ce du ry, któ re mo gą po trwać. Mam
kan dy da ta, któ ry mógł by prze jąć to
sta no wi sko. Zwo łam spo tka nie dla
rad nych, że by pań stwo mo gli go po -
znać bez pra sy. Przy znam, że pan bur -
mistrz Mi li cza nie jest zwo len ni kiem
zmia ny za rzą du, ma do te go pra wo. Ja
uwa żam, że stra ty szpi ta la to jed no, ale
dzi siaj nie otrzy mu je my in for ma cji
o pla nach na praw czych. To, co otrzy -
ma łem, jest pla nem na kwar tał, któ ry
za raz się koń czy. Chciał bym za py tać
z te go miej sca pre ze sa Oćwie ję o groź -
bę bra ku wy pła ty pen sji. Bo mo że się
ta ka sy tu acja zda rzyć. Być mo że trze -

ba bę dzie za wie sić nie któ re od dzia ły
lub je den za mknąć. Mu si my mieć re -
al ny plan, a nie sły szeć cią gle, że bę dzie
do brze lub ktoś da nam pie nią dze. Zo -
sta li śmy sa mi. Gmi ny Ciesz ków i Kro -
śni ce po trze bu ją cza su do na my słu.
Nie wiem, co z gmi ną Mi licz, bo ma -
my, ja i pan bur mistrz, od mien ne zda -
nia – mó wił Sła wo mir Strze lec ki. 

Prze wod ni czą cy ra dy po pro sił rad -
cę praw ne go o wy ja śnie nie pro ce du ry
po wo ła nia no we go za rzą du. Oka zu je
się, iż za rząd spół ki MCM mo że być
po wo ły wa ny i od wo ły wa ny przez zgro -
ma dze nie wspól ni ków oraz przez ra dę
nad zor czą, na to miast pro ku rent mo -
że re pre zen to wać spół kę w spra wach
bie żą cych i pod pi sy wać umo wy. 

– Aby zmie nić za rząd spół ki, ko -
niecz ne jest zwo ła nie zgro ma dze nia
wspól ni ków. A zgro ma dze nie wspól -
ni ków zwo łu je za rząd. Je śli nie zwo ła
ze bra nia wspól ni ków, uczy nić to mo -
że za po śred nic twem są du ra da nad -
zor cza lub sta ro sta. W obu tych
przy pad kach ca ła pro ce du ra po trwa
oko ło mie sią ca – stwier dził rad ca Bar -
na ba Pi ła sie wicz.

Z pro po zy cją od wo ła nia za rzą du
spół ki nie zgo dził się Mar cin Cie siel -
ski. Wska zał, że jest naj gor szy mo ment
na wy mia nę pre ze sa, a na stęp ca mo że
nie dać gwa ran cji po pra wy sy tu -
acji. – Bę dzie po trze bo wał oko ło ro ku,
aby za po znać się z sy tu acją i wdro żyć
na sze ocze ki wa nia. Roz wią za nie umo -

wy o pra cę dla obu pre ze sów wią że się
rów nież z wy so ki mi od pra wa mi, któ -
re ob cią żą bu dżet szpi ta la – ar gu men -
to wał rad ny.

Z ko lei Krzysz tof Do ma ga ła nie
krył obu rze nia. – Do tej po ry chwa li -
łem pra cę za rzą du po wia tu, a te raz
czu ję się za wie dzio ny. Pro blem ze szpi -
ta lem jest zna ny od dość daw na. Ja kiś
czas te mu tu taj po wie dzie li śmy, że
trze ba ro bić cię cia chi rur gicz ne i to
gwał tow ne. Trze ba od ciąć cho rą tkan -
kę, bo ina czej wda się gan gre na. Czy
ktoś tu taj ro bi ja kąś gru bą prze wał kę?
Mo że cho dzi o to, aby ogło sić upa dłość
szpi ta la i roz dać swo im kum plom?
Nie wiem te go, tyl ko za da ję py ta nie!
Dzi siaj pre zes i wi ce pre zes są na zwol -
nie niu le kar skim. Prze pra szam bar -
dzo, a jak bę dą pół ro ku na tym
zwol nie niu, co wte dy? Czy ta spra wa
nie jest szy ta gru by mi nić mi od daw -
na? Czy nie je ste śmy ja ko rad ni ro bie -
ni tu taj w ba lo na? Szpi tal to
pra wie 600 pra cow ni ków oraz pa cjen -
ci. Nie zga dzam się na roz człon ko wa -
nie pla ców ki na mniej sze czę ści
i roz da nie kum plom! Je śli tak się sta -
nie, sam przyj dę pro te sto wać i pój dę
do są du! Od ze szłe go ro ku ma my pro -
blem z tym, że za rząd nie mo że się do -
pro sić do ku men tów. Je ste śmy
więk szo ścio wym udzia łow cem. Jak to
moż li we? Kto to wszyst ko blo ku -
je? – grzmiał rad ny.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

14 mar ca w Ciesz ko wie od by ło się spo -
tka nie soł ty sów gmi ny Ciesz ków z wój -
tem Igna cym Miecz ni kow skim i wi ce -

prze wod ni czą cym Ra dy Gmi ny Mie czy -
sła wem Bu tą. Oka zją do te go był Dzień
Soł ty sa, przy pa da ją cy 11 mar ca.

Spo tka nie mia ło na ce lu zło że nie po -
dzię ko wań, oka za nie wdzięcz no ści i sza -
cun ku soł ty som za ich pra cę i an ga żo wa -
nie się w spra wy miej sco wej spo łecz no ści.

W luź nej at mos fe rze roz ma wia no m. in.
o fun du szu so łec kim, lo kal nych pro ble -
mach czy bie żą cych in we sty cjach na te re -
nie gmi ny.

– Na le żą wam się ser decz ne po dzię ko -
wa nia za wa szą pra cę i za bar dzo do brą
współ pra cę z wła dza mi gmi ny. My ślę, że
jest za co dzię ko wać, po nie waż wa sza funk -
cja jest nie zbyt wdzięcz na i czę sto mo że cie
usły szeć pre ten sje od miesz kań ców. Pa -
trząc na koń czą cą się ka den cję, moż na po -
wie dzieć, że soł ty si du żo się na uczy li
i prze ży li wszyst kie moż li we ka ta kli zmy,
m. in. pan de mię, wy buch woj ny, ASF, pta -
sią gry pę. Ty le by ło tych za krę tów hi sto rii,
więc uwa żam, że mo że być już tyl ko le piej,
cze go so bie i pań stwu ży czę – oznaj mił
wójt Igna cy Miecz ni kow ski. 

W imie niu rad nych gmi ny Ciesz ków
ży cze nia soł ty som zło żył rów nież wi ce -
prze wod ni czą cy ra dy – Mie czy sław Bu ta.

(FE NIX)

MILICZ

Szpital jak tonący okręt, ale bez kapitana?

CIESZKÓW

Podziękowali sołtysom za ich pracę
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36-let ni męż czy zna sta wił się
na prze słu cha nie w Ko men dzie Po -
wia to wej Po li cji w Mi li czu i… zo stał
za trzy ma ny. Oka za ło się bo wiem, że
jest na li ście osób po szu ki wa nych. 

9 mar ca do mi lic kiej ko men dy w ce lu
prze słu cha nia w jed nej z to czą cych się
spraw przy był 36-let ni męż czy zna, miesz -
ka ją cy od pew ne go cza su w Mi li czu.
W trak cie wy ko ny wa nia czyn no ści pro ce -
so wych je go per so na lia ru ty no wo spraw -
dzo no w po li cyj nej ba zie da nych. Oka za ło
się, że jest on po szu ki wa ny na pod sta wie

aż pię ciu na ka zów za trzy ma nia. – Po li cjan -
ci usta li li, że męż czy zna jest po szu ki wa ny
przez są dy re jo no we w Wie lu niu, Chrza -
no wie i Mi li czu oraz przez pro ku ra tu rę
w Chrza no wie i Ko men dę Miej ską Po li cji
w Ja worz nie. W związ ku z tym zo stał na -
tych miast za trzy ma ny i po spo rzą dze niu
nie zbęd nej do ku men ta cji jesz cze te go sa -
me go dnia prze wie zio ny przez mun du ro -
wych do Aresz tu Śled cze go we
Wro cła wiu – 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

Przyszedł na przesłuchanie 
– trafił do aresztu

Pau li na Okniań ska, uczen ni ca kla sy
ma tu ral nej I Li ceum Ogól no kształ -
cą ce go im. Ar mii Kra jo wej w Mi li czu,
wraz z czwór ką li ce ali stek z in nych
stron Pol ski re ali zu je pro jekt eko lo -
gicz ny pod na zwą „da lE KO wzrocz -
nie” w ra mach olim pia dy „Zwol nie ni
z teo rii”. Moż na by ło o nich usły szeć
m. in. w Pol skim Ra diu Czwór ka,
TVP 3, w Co gi to czy Ra diu Re kord. 

W ra mach olim pia dy mło dzież z ca -
łej pol ski two rzy wła sne pro jek ty spo łecz -
ne. Naj lep sze są no mi no wa ne
do pre sti żo wych na gród, a fi na li ści do sta -
ją cer ty fi ka ty, np. z za rzą dza nia. – Na -
szym ce lem jest pro mo wa nie ży cia,
w któ rym czło wiek nie miał by aż tak ne -
ga tyw ne go wpły wu na ota cza ją cą go przy -
ro dę. Na rzę dzia mi do speł nie nia te go
przed się wzię cia są me dia spo łecz no ścio -
we, wła sny pod cast czy an ga żo wa nie lo kal -
nych spo łecz no ści po przez se rię róż nych
wy da rzeń. Zie lo ny atom, ślad wę glo wy
czy od na wial ne źró dła ener gii to tyl ko nie -
któ re te ma ty, o któ rych mó wi my i pi sze -
my. Sta ra my się oba lić mi ty zwią za ne
z eko ży ciem oraz po ka zać, że to nie jest
tak cięż kie i kosz tow ne – opo wia da Pau li -
na Okniań ska, li der ka pro jek tu „da lE KO -
wzrocz nie”.

Gru pa dzia ła na róż nych plat for mach
spo łecz no ścio wych, ta kich jak In sta gram
i Tik Tok, gdzie zdo by ła już du żą po pu lar -
ność. Na Tik To ku ma już po nad 40 ty się -
cy wy świe tleń. Wiel kim ich suk ce sem był
wy kład na te mat oszczę dza nia ener gii
i OZE, któ ry przy cią gnął 216 słu cha czy.
Wraz z Nad le śnic twem Prza snysz li ce alist -
ki zor ga ni zo wa li rów nież ak cję „drze wo po -
nad nie bo”, w ra mach któ rej wspól nie
sa dzo no drze wa. 

Jed nym z ostat nich wy da rzeń, zor ga -
ni zo wa nym przez gru pę we współ pra cy ze
Sta ro stwem Po wia to wym w Mi li czu i Fun -
da cją na Rzecz Zie mi Mi lic kiej, był „Kon -

kurs wie dzy o oszczę dza niu ener gii, OZE
i ener ge ty ce ją dro wej”, któ ry od był się
w I Li ceum Ogól no kształ cą cym w Mi li -
czu. Wzię ło w nim udział 36 uczniów.
Pierw sze miej sce za ję ła Ewe li na Chle boś
z kl. IIIb, wy prze dza jąc Na ta lię Chle boś
z IIIb i Woj cie cha Ko no pac kie go z IIb. 8
mar ca w sta ro stwie od by ło się uro czy ste
wrę cze nie na gród. Po nad to Pau li na
Okniań ska otrzy ma ła ty tuł Ho no ro wej
Am ba sa dor ki Fun da cji na Rzecz Zie mi
Mi lic kiej i przy ję ła za pro sze nie do współ -
pra cy przy pro jek cie „Po ko le nie ze ro wa -
ste”.

MI CHAŁ KO BU SZYŃ SKI

POWIAT

Patrzą „daleEKOwzrocznie”!
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Tro je re pre zen tan tów UKS Li der Mi -
licz wzię ło udział w III Grand Prix Pol -
ski Ża ków w Ostró dzie. O spo rym pe -
chu mo że mó wić Fi lip Szym czak,
któ re go pro ble my zdro wot ne wy klu -
czy ły z wal ki o naj wyż sze lau ry.

Fi lip nie miał so bie rów nych pod czas
eli mi na cji. Mi lic ki te ni si sta wy grał swo ją
gru pę, po ko nu jąc ko lej no Ja na No wac kie -
go z Prusz ko wa, Szy mo na Nie rub ca z Bil -
czy oraz Bła że ja Wró bla z Ra do mia.
Pierw sze miej sce w gru pie da ło mu awans
do dal szej czę ści tur nie ju z wol nym lo sem.
Aby my śleć o awan sie do naj lep szej 60 za -
wod ni ków, mu siał po ko nać Oska ra Olęc -
kie go z Sol ca Ku jaw skie go. Te ni si sta Li de ra
ograł ry wa la 3: 1 i awans stał się fak tem.
Nie ste ty, cho ro ba po zba wi ła go szans wal -
ki o wyż sze ce le. 

O spo rym pe chu mo że mó wić tak że
Ana sta zja Ka lat. W gru pie mi lic ka za wod -
nicz ka ko lej no od pra wi ła z kwit kiem Le nę
Jur czak z Bia łe go sto ku, Kor ne lię Imer ską
z Olsz ty na oraz Mar ty nę Szal z Bar ci na.
O awans do tur nie ju głów ne go Ana sta zja
wal czy ła z Ka mi lą Byr dziak z Cze cho wic -
-Dzie dzic. Po he ro icz nej pię cio se to wej ba -
ta lii to ry wal ka na szej te ni sist ki cie szy ła się

z wy gra nej. Awans do tur nie ju głów ne go
zo stał za prze pasz czo ny za le d wie trze ma
punk ta mi. 

W Ostró dzie wal czy ła tak że Zo sia
Paw łow ska, któ ra wy gra ną w za wo dach
wo je wódz kich udo wod ni ła, że stać ją
na wie le. Jed nak po ziom dol no ślą ski nie
gwa ran tu je zwy cięstw na are nie ogól no pol -
skiej. (AN KA)

TENIS STOŁOWY

Rywalizacja żaków w Ostródzie

Re pre zen tant ki ULKS Bi zon Mi licz
oraz WKS Śląsk Mi licz ry wa li zo wa ły
w Pu cha rze Pol ski Ka de tek oraz Tur -
nie ju Na dziei Olim pij skich Kra jów
Wy szeh radz kich w Za pa sach Ko biet
w Kar li nie. W koń co wej kla sy fi ka cji
dru ży no wej Bi zon zna lazł się na szó -
stej po zy cji.

Mi lic ki klub re pre zen to wa ły trzy za wod -
nicz ki pod okiem tre ne ra Ra do sła wa Hor bi -
ka. W Pu cha rze Pol ski Ka de tek w ka te go rii
do 57 kg wal czy ły Zu zan na Hor bik – de biu -
tu ją ca w tej kat. wa go wej – oraz Mag da le na
Sie dy. Na sze za pa śnicz ki wy gry wa ły wszyst -
kie swo je po je dyn ki – aż do pół fi na łu, w któ -
rym ich dro gi się skrzy żo wa ły. W po je dyn ku
klu bo wych ko le ża nek zwy cię ży ła Z. Hor bik,
otwie ra jąc so bie dro gę po zło to. 

Jak się po tem oka za ło, obie na sze za -
wod nicz ki sta nę ły na po dium. W wal ce

o brąz M. Sie dy po ko na ła Sa rę Czech
(MKS Ro ki ta Brzeg Dol ny), a w fi na le Zu -
zan na wy gra ła przez po ło że nie na ło pat ki
z bar dzo do brą ry wal ką ze Star gar du. 

W Tur nie ju Na dziei Olim pij skich
Kra jów Wy szeh radz kich w ka te go rii
do 68 kg ju nio rek ry wa li zo wa ła Ka ro li na
Ja wor ska. Za pa śnicz ka Bi zo na prze gra ła
tyl ko je den po je dy nek – z Ukra in -

ką – i za ję ła dru gie miej sce. WKS Śląsk
Mi licz re pre zen to wa ły ka det ka Mar ta Ły -
sek i ju nior ka Ame lia Ryn kie wicz. Pierw -
sza z nich ukoń czy ła zma ga nia w kat.
do 57 kg na 12. miej scu, a A. Ryn kie wicz
wró ci ła z za wo dów z brą zo wym me da -
lem. Tre ne rem za wod ni czek jest Le szek
Wo siek. 

(AN KA)

ZAPASY

Bizon na szóstym miejscu

Na po cząt ku mar ca w ha li spor to wej
im. Wol no ści i So li dar no ści w Mi li czu
od był się XXV Ogól no pol ski Tur niej
Mi ni siat ków ki o Pu char Mał go rza ty
Glin ki. Ry wa li za cja to czy ła się
w trzech ka te go riach wie ko wych.

Pa tro nat nad za wo da mi ob jął bur -
mistrz Mi li cza Piotr Lech. W szran ki sta -
nę ły eki py MKS Po lo nia Świd ni ca, UKS
Je dyn ka Mi licz, SN Ge da nia Gdańsk, UKS
Gmi ny Mię ki nia, UKS Ka nia siat ka Go -
styń, MKS MOS Wie licz ka, SP nr 8 Kro to -
szyn, Wa ta ha Lu bin, SMS Po li ce, SP9/KS
Pa łac Byd goszcz, SPS Zbą szy nek, TKS Siat -
karz Ja ro cin, UKS Aka de mia Ta len tów Ja -
ro cin, UKS Po lon Kro to szyn, UKS 22
Kra ków, MLKS Echo Twar do gó ra, UKS

Wil ki Chwasz czy no i SP Pę po wo. W ka te -
go rii dwó jek trium fo wa ły dziew czę ta z SPS
Zbą szy nek, wy prze dza jąc MKS MOS Wie -
licz ka 1 oraz UKS Ka nia siat ka Go styń 1.
Na siód mym miej scu upla so wa ła się
pierw sza dru ży na UKS Dwój ka Mi licz. 

W ry wa li za cji trój ek naj lep szy oka zał
się te am MKS MOS Wie licz ka 1, a ko lej ne

po zy cje za ję ły SP9/KS Pa łac Byd goszcz 1
i UKS 22 Kra ków 1. Tuż za po dium zna -
lazł się pierw szy ze spół mi lic kiej Dwój ki. 

W ka te go rii czwó rek zwy cię ży ły
dziew czę ta z SN Ge da nia Gdańsk, dru gą
lo ka tę za ję ła eki pa UKS Je dyn ka Mi licz,
a trze cie miej sce przy pa dło siat kar kom
UKS Gmi ny Mię ki nia. (AN KA)

SIATKÓWKA

Wielkie emocje w milickiej hali

W Byd gosz czy od był się tur niej ka ra -
te In ter na tio nal Cen tral Eu ro pe
Open 2023. W za wo dach nie mo gło
za brak nąć przed sta wi cie li UKS Sho -
dan Ciesz ków.

Do ry wa li za cji przy stą pi ło po nad ty -
siąc ka ra te ków ze stu klu bów z 14 kra jów.
Eki pa UKS Sho dan Zdu ny / Ciesz ków
w ran kin gu klu bo wym zo sta ła skla sy fi ko -
wa na na szó stej lo ka cie. W ka ta in dy wi du -

al nym ma sters trium fo wał Ja ro sław Adam -
ski. Sa ra Bed na rek za ję ła pią te miej sce
w ka ta dziew cząt 8-9 lat, An na Cho ma by -
ła siód ma w ka ta 10-11 lat, a Ju lia Ra -
don – pią ta w ka ta 10-11 lat żół te pa sy 

W ka ta dru ży no wym na sze dziew czę -
ta dwa ra zy sta wa ły na po dium. W kat. 10-
11 lat po brą zo we krąż ki się gnę ły An na
Cho ma oraz Alek san dra Adam ska i Ni ko -
la Ja siń ska, a tak że Sa ra Bed na rek i Ju lia
Ra don oraz We ro ni ka Swat. (AN KA)

KARATE

Przywieźli medale z Bydgoszczy

Tech ni kum Le śne w Mi li czu by ło or -
ga ni za to rem XII Mi strzostw Pol ski
Szkół Le śnych w Ha lo wej Pił ce Noż -
nej Chłop ców. Na sza dru ży na upla -
so wa ła się trze cim miej scu!

Pa tro nat ho no ro wy nad tym wy da rze -
niem ob jął mi ni ster kli ma tu i śro do wi ska.
W szran ki sta nę ły ze spo ły z dzie się ciu
szkół le śnych – TL Bia ło wie ża, TL Tu cho -
la, ZSLiE Bry nek, ZSL Za gnańsk, ZSL Ro -
go zi niec, TL Sta ro ścin, ZSL Go raj, ZSL
Bił go raj, ZSL Le sko, TL Mi licz. 

Mi strzo stwo Pol ski wy wal czy li pił ka -
rze z Tech ni kum Le śne go w Tu cho li.
Dru gą lo ka tę za ję ła eki pa TL Sta ro ścin.

Te am z mi lic kie go tech ni kum upla so wał
się na trze cim miej scu! W skła dzie na szej
dru ży ny zna leź li się Ja kub Szew czyk, Ni -
ko dem Mruk, Hu bert Paw lak, An to ni
Gre gor, Mi chał Sta sier ski, Kac per Pie tra -
la, Igor Zie lon ka, Ja kub Gra bow ski, Wik -
tor Ma jew ski, Fi lip Chro now ski.
Tre ne rem mi lic kich pił ka rzy jest Ma te -
usz Ba biarz. 

Kró lem strzel ców tur nie ju zo stał Szy -
mon Bro dzic ki (ZSL Le sko), za naj lep sze -
go bram ka rza uzna no Paw ła Kraw ca (TL
Tu cho la), a mia no naj lep sze go za wod ni ka
przy pa dło Woj cie cho wi Wło dar czy ko wi
(TL Tu cho la).

(FE NIX)

HALOWA PIŁKA NOŻNA

Nasi leśnicy na podium!
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